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vé show i zbraně, které ovládly
druhou světovou válku. Veteráni Rudé armády proto přijedou dnes večer do Prostějova se
slavnými Kaťušemi, tedy raketomety, ze kterých měl před pětasedmdesáti lety panickou hrůzu
snad každý na bojištích mezi

Zeman.
Pokud se přece jen dneska večer
chystáte na prostějovské náměstí,
klidně běžte. Ale stůjte v dostatečné vzdálenosti od radnice, před
ní to bude velice nebezpečné. Jak
totiž Agentura Hóser zjistila, oné

zabavené výbušniny je přes dvě tuny!
Ale to není zdaleBerlínem a Stalingradem.
ka všechno. Vedení
magistrátu se také na poslední „Bude to taková veteránská
chvíli rozhodlo využít nabídky show. Jednu salvu z Kaťuší mi
a zapojit do silvestrovské třeska- sovětští vojáci už tajně předvedli

na Záhoří. Byly to takové šlupky,
že jsem týden neslyšel. Těch raketometů bude na náměstí během
silvestrovského večera deset, lze
tudíž očekávat pěkný bordel,“
mnul si ruce primátor Kopačka.
„Rakety z Kaťuší odpálíme hned
na začátku silvestrovského ohňostroje. Bude to ohromující ohnivá zábava. Možná jen v Mostkovicích, kam rakety dopadnou,
budou trošku bručet. Z vesnice
toho zřejmě moc nezbude,“ těší se
na dnešní večer vojín Vasil Ivanovič Brežněv, veterán druhé světové války.
Těšte se, dneska večer to bude na náměstí
v Prostějově opravdu bouchat... Za Agenturu Hóser Majkl

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

1812131139

Už jen pár hodin nás dělí od
tradičního silvestrovského ohňostroje na náměstí T. G. Masaryka. Ten letošní bude ovšem
úplně jiný než obvykle. Agentura
Hóser totiž podloudným
způsobem získala tajnou
zprávu od kriminální
i městské policie, kterou měl
dostat do rukou pouze primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
A v ní stojí, že 31. prosince úderem dvacáté hodiny bude u radnice vedle tatíčka Masaryka
pořádné peklo!
„V rámci silvestrovského ohňostroje v Prostějově se musí
tajně odpálit veškerá pyrotechnika, se kterou kšeftovali prostějovští hasiči! Jelikož hodláme
tuto kauzu ututlat i na nejvyšších
místech, musí být předmětné výbušniny zlikvidovány. Doporučujeme je odpálit naráz, lidé na
náměstí se leknou, utečou a nezůstanou tak u toho žádní svědci,“
píše ve zprávě či tajné depeši prostějovskému primátorovi náčelník kriminální služby major Jan
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Je tomu počtvrté v celé
dvaadvacetileté historii
nejčtenějšího regionálního periodika, kdy vychází to pravé silvestrovské
číslo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku s nálepkou
31. prosince! Na den přesně se tomu tak v končícím
roce 2018 děje po letech
2001, 2007 a 2012.
Prostor tedy opět dostává
vydání plné nejen zpravodajských aktualit, ale hlavně tradiční „sranda“ příloha
v režii Agentury Hóser, což
je nejbulvárnější agentura
z těch nejbulvárnějších...
Součástí dnešního čísla je
také vtip na každé straně,
který vás má správně naladit na silvestrovský večer,
nechybí ani blahopřání
k novému roku nejen od
naší redakce, ale i firem
či společností, které nás
v Prostějově provázejí každodenním životem.
Čtěte, bavte se a berte život - nejen v těchto chvílích
- nadhledem!
Kolektiv redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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Pistole na lavièce!
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Prostějov (mik) – Opravdu nezvyklý nález! „V ranních hodinách pátku
čtrnáctého prosince vyjížděla hlídka
prověřit telefonické oznámení do Studentské ulice, kde kolemjdoucí žena
nalezla na lavičce odloženou střelnou
zbraň s peněženkou. Nalezené věci
byly zajištěny a následně převezeny
na nejbližší útvar Policie ČR, kde byly
předány službu konajícímu policistovi k dalšímu opatření,“ sdělila Tereza
Greplová z Městské policie Prostějov.

Zásahy bez srandy
Prostějov (mik) – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zveřejňuje vždy na konci každého roku
kuriózní a úsměvné zásahy, ke kterým
vyjížděly hasičské jednotky. Stalo se
tak i letos. Jenže ani jeden zásah se
srandovním podtextem se netýkal
Prostějovska! S hasiči si v roce 2018
našinec holt moc srandy neužil...

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

52 &(   

Foto: Martin Zaoral

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV „Tohle vyzkoušejte, milé děti, nad Hloučelou takto viseti!“ vzkazuje pětiletý Filípek, který visem nad říčkou Hloučelou sám od sebe testoval vlastní fyzické schopnosti
i psychickou odolnost svoji i svých rodičů. Do podobných situací, kdy se budeme doslova vznášet nad propastí, se každý z nás může dostat i v nadcházejícím roce 2019. Přejeme
vám, abyste při těchto zkouškách vždy obstáli a zvládali je, pokud možno, s úsměvem.
A držte se!

„14 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKéVTP¾EVKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Najděte Wolkera! V hlavní budově prostějovského muzea byla zahájena výstava Milana Knížáka 30 portrétů. Je na ní k vidění i portrét Jiřího Wolkera.
Poznali byste jej? Zajděte a uvidíte…
•• Úterý ••
Nomen omen. Bohumil Kubišta byl kubistou už od narození. Stačí, aby
ve svém jméně vynechal diakritiku... Raná díla tohoto malíře jsou k vidění
v prostějovském muzeu.
•• Středa ••
Nejhezčí dárek. „Nejhezčí dárek jsem dostal, a je to už let, ptal jsem se,
smím, řeklas, musíš, a to teď hned…“ Koncert sboru Proměny v hlavním
prostějovském kostele sliboval velkou událost. Tou se i stal. Inu, sliby se maj´
plnit aspoň o Vánocích…
•• Čtvrtek ••
Bacha na hluk a díry! Diskotéka na ledě byla fajn, jen bruslaři při dusání
nesmí udělat díru do ledu. Tradiční akce se konala na ledové ploše na
náměstí.
•• Pátek ••
Návrat slunce. Je to zvláštní, ale je v tom i kus naděje. Pravá zima nastává až
v momentě, kdy se k nám už Slunce opět začíná přibližovat. Přestože to dle
počasí nevypadá, tři dny před Štědrým dnem jsme mohli oslavit první zimní
den a zároveň Slunovrat.
•• Sobota ••
Betlémské světlo i do našeho chlíva. „Z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že
světlo přijde i do našeho chlíva,“ zpívají ve své Koledě bratři Ebenové. Do
svého chlíva jsme si mohli přinést i Betlémské světlo, které skauti rozdávali
na náměstí.
•• Neděle ••
Slyšte! Exaudi znamená Nanebevstoupení. Jedná se rovněž o rozkazovací
způsob latinského exaudio čili jasně slyším. Stejně se jmenuje sbor, který zazpíval U Kalicha v Kollárově ulici.
•• Pondělí ••
Koledy v novém. „Svatá noc nastala, stromeček rozžala, tiše k němu spějme,
koledy zpívejme.“ Letos jsem „aktualizoval“ texty některých známých koled.
Ačkoliv totiž Štědrej večer nastal, tak jako před lety, panímáma by dnes už
nevstala a koledy nedala. Naopak by koledníky pěkně hnala!
•• Úterý ••
Osmdesát let křiku do ticha. „Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to,
co vědí,“ napsal Karel Čapek, jehož hlas definitivně umlkl na Hod boží vánoční před osmdesáti lety. Máme velké štěstí, že k nám tento spisovatel skrze
své knihy hovoří dodnes. Je nesmírná škoda, že se jeho tichá slova vědoucího
ztrácejí v křiku nic netušících davů.
•• Středa ••
Vánoční hudba. Hudba zkrotí i lva! O tom se mohli přesvědčit návštěvníci
Vánočního koncertu v konickém kostele, na kterém se představil chrámový
sbor Konice a Pavla Aschenbrennerová.
•• Čtvrtek ••
Jak dlouho vydržíte s dechem? Trpíte krizí středního věku? Staňte se
aquabelákem! I to je poselství nenáročné francouzské komedie Utop se,
nebo plav, ve které najdete srandu, lásku, úctu k člověku a jedno vydřené
vítězství. K vidění byla v kině Metro 70.
•• Pátek ••
Tanec v novém. Dlouhá léta se Zlechovem potáceli pouze opilí bezdomovci. Nyní jste si v opraveném hotelu u plumlovské přehrady mohli zatančit
i vy. Konal se tam poslední letošní retro večer s živou hudbou a tancem.
•• Sobota ••
Nebyli sami. Vánoční benefiční koncert Za hvězdou v podání pěveckého
sboru Dejme toMU proběhl v prostějovském kostele svatého Petra a Pavla.
Výtěžek putoval mobilnímu hospici Nejste sami.
•• Neděle ••
Hvězdám je to jedno. Den před Silvestrem skončila i série výstav v prostějovské hvězdárně. Ostatně všechno stále končí a začíná, jen ty hvězdy nad
námi zůstávají stejné...

HEDVIČKO,
44BLAHOPŘEJEME
!
METLE Potká to každého - prostě stárneme, ale jsme čím
dál tím moudřejší. V úterý 2. ledna 2019 se celá redakce
Večerníku chystá na bujaré oslavy narozenin naší rozmilé
vedoucí obchodního oddělení, které se jen my starší odvážíme říkat „Hedvajz z Metel!“.
Ano, je to tak, Hedvika Drmolová z Otaslavic má narozeniny. A letos výjimečné. U dam se to nemá prozrazovat,
ale slečna–paní Hedvička určitě za jistý úplatek odpustí,
když jí veřejně popřejeme k jejím čtyřiačtyřicetinám.
Do dalších let Ti celá redakce přeje co nejvíce zdravíčka,
lásky, štěstí, rodinné pohody a nejen pracovních úspěchů. Buď i nadále tím zlatíčkem pro všechny kolegy, kteří
Tě máme tak rádi.
A nemusíme Ti snad ani připomínat, že dnes večer máš
zase smažit karbanátky...
(red)

KRIMI
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Při srážce dvou osobních aut
u Kostelce nedal senior za volantem škodovky přednost, což jej
a manželku stálo život. U Kralic došlo k něčemu podobnému,
rovněž nedání přednosti v jízdě
a chybující řidič na to doplatil
životem. Oba případy ale policie
zcela jistě odloží, neboť viníci tragických nehod jsou po smrti.
„Tak co,
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Ukradené štěně je doma! Počátkem prosince Večerník informoval
o krádeži štěněte. Po neznámém
pachateli pátrala policie, výrazně
pomohly svými poznatky i tisíce
Prostějovanů. Zdařilo se! Čtyřměsíční bílý švýcarský ovčák Lopi je
opět doma, když se svými páníčky
slavil Vánoce. Konec hodný jako
z pohádky...
CO NÁS UDIVILO…
Celá rodina v drogách! Policisté
podnikli před Vánoci rozsáhlou
protidrogovou razii hned na několika místech v Prostějově. Po
zadržení následně obvinili z výroby a distribuce drog devět osob,
z toho sedm z nich je nyní ve vazbě.
Bylo zjištěno, že na výrobě a prodeji pervitinu se podílela i rodina
hlavního obviněného.
ZACHYTILI JSME

387

Letitá tradice na prostějovské
radnici byla dodržována také v letošním roce. Jenže v roce 2018
bylo v obřadní síni přivítáno pouze 387 nových občánků Prostějova, což je historicky nejnižší počet. Je to také o jednašedesát dětí
méně než v roce 2017. Opravdu
vymíráme?
ZAUJALA NÁS...

PAVLA
ASCHENBRENNEROVÁ

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Hodně smutné Vánoce, a tragické. Kriminální policie vyšetřuje
dva případy trestného činu usmrcení z nedbalosti. Jde o dvě závažné autonehody, ke kterým došlo jednak 22. prosince u Kostelce
na Hané a jednak 25. prosince
u Kralic na Hané. Zahynuly při
nich celkem tři osoby.

rubriky
Večerníku

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.

LUKÁŠ KAZDA
se narodil 15. ledna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 27. července 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 27 do
30 let, měří mezi 170 až 175 centimetry,
má hubenou postavu a hnědé vlasy.

ŠÁRKA LAKATOŠOVÁ
se narodila 16. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. října 2018. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 39 do 40 let, měří mezi
155 až 160 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy s melírem.
A pozor! Vydává se za Sáru Rafaelovou.

Foto: internet

Mladá zpěvačka i kytaristka, která
má již za sebou loňské vydání samostatného „cédéčka“, byla hlavní hvězdou štěpánského koncertu
v Konici, kde potěšila desítky vánočně naladěných poslouchačů.
ZASLECHLI JSME…

„MUSÍM SE
PODÍVAT,
JESTLI JSEM
JEŠTĚ CHLAP
NEBO ŽENSKÁ!“
Jeden z tradičních účastníků Vánoční
koupele na plumlovské přehradě
chvíli poté, co vylezl ze studené vody...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

5/3 °C
Silvestr

¶WHUÙ

5/-2 °C
Nový rok

Støeda

4/1 °C

Ètvrtek

3/0 °C

Pátek

4/1 °C

Sobota

4/0 °C

Nedìle

5/0 °C

Karina
Radmila
Diana
Dalimil

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 19, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz). Grafické oddělení: Karolína Heinzlová (735 863438, grafika@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz). Marketingová manažerka: Aneta Straškrabová (739 855 822, marketing@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa, řádková inzerce a předplatné: Romana Majchráková(608 960 042, administrativa@vecernikpv.cz) a Vendula Provazová (732 927 917, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne:MAFRAPRINTa.s.,Pavelkova7,Olomouc.Rozšiřují:společnostPNS,a.s.asoukromíprodejci.Distribucipropředplatitele provádíČeskápošta,s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Tři králové
Zdroj: meteocentrum.cz

pf 2019

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

3

zpravodajství

MRTVOLA U HOTELU 35,0725

PROSTĚJOV K lidské tragédii
došlo v sobotu 29. prosince okolo
poledne poblíž Hotel Tennis Clubu Za Kosteleckou ulicí v Prostějově. Kolemjdoucí právě zde našli
na zemi ležet muže bez domova.
Ihned přivolali sanitku. Bylo už
však pozdě...
Podle prvotních informací Večerníku se lékaři prostějovské záchranky měli snažit bezdomovci
zachránit život. Při resuscitaci
jej dokonce údajně zabalili do
termodeky a snažili se obnovit
jeho životní funkce. To ale mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje vyvrátila.
Muži bez domova totiž už nebylo jak pomoci, bylo příliš pozdě.
„Mohu potvrdit, že u dané události naše posádka záchranné služby
skutečně zasahovala, nicméně
událost byla hlášena policíí již
jako úmrtí muže bez domova v terénu. Tudíž z naší strany proběhlo
pouze ohledání těla již zemřelého
muže,“ vyjádřila se pro Večerník

zjistili jsme
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Lucie Urbanová, mluvčí krajské záchranky.
„Muž zemřel, ale celý
případ byl k došetření
předán Policii České republiky, tudíž vás nemohu nijak
konkrétněji informovat,“ odpověděl Večerníku na telefonický
dotaz Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. Právě strážníci
byli na místě tragédie jako první,

bezdomovci už ale rovněž nedokázali nijak pomoci.
Vyjádření Policie ČR se nepodařilo do uzávěrky tohoto vydání
získat.
(mik)
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EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV To je dáreček! Primátor Prostějova František Jura
prožívá snad nejkrásnější závěr
roku ve svém životě. Od sedmadvacátého prosince je totiž dědečkem! Jeho nejstarší syn se stal
šťastným tatínkem chlapečka,
který přišel na svět ve vyškovské
nemocnici.
„Jsem nesmírně šťastný a zároveň
dojatý. Vnuk Jakub je naprosto
zdráv a má se čile k světu. Jsem
hrdým dědečkem,“ potvrdil Večer- 2TKO¾VQT 2TQUV÷LQXC (TCPVKwGM ,WTC UK
níku nádhernou zprávu sám pri- X RQTQFPKEK UXÆJQ XPQWéMC UCOQ\ąGLO÷
(QVQCTEJÊX(,WT[
mátor Prostějova František Jura. RQEJQXCN
Nenapadlo jej, že jeho snacha mohla s porodem tak trochu „počkat“ a Jakoubka přivést na svět coby prvního občánka Prostějova roku 2019? „Přiznám se,
že ano. Syn a snacha byli u nás přes vánoční svátky a bavili jsme se o tom. To by
byla opravdu rarita, kdybych svého vnuka jako prvního Prostějovánka roku
přivítal jako primátor města,“ zasmál se František Jura. Pozdržení se ale nekonalo a první muž města je od čtvrtečního dne dědečkem...
(mik)

Ukradené štěně
JE UŽ DOMA! RVAČKA

PROSTĚJOV Byla to krádež, která
hodně bolela a citově zasáhla celou
rodinu Kalabisových z Prostějova. Z jejich pozemku před domem
v ulici Pod Kosířem jim ve čtvrtek
6. prosince někdo ukradl čtyřměsíční štěně bílého švýcarského ovčáka. Zřejmě hlavně díky vypsané
odměně a veřejné pátrací relaci se
nakonec malý Lopi vrátil.

Michal KADLEC

Rodině se během dvou následujících
týdnů po krádeži sice snažilo pomoci
přes sedm a půl tisíce lidí z celého Prostějovska, dlouho ale bylo všechno marné.
„Na Facebooku se objevilo přes sedm
a půl tisíce reakcí či podnětů, volaly nám
desítky lidí, ovšem dlouho nebylo nic
platné. Na mnohá upozornění, že lidé
spatřili našeho Lopiho, jsme dokonce
ihned vyjížděli, ale nakonec se ukázalo, že
jde sice o podobného psa stejné rasy, ale

NA NO ŽE!

EXKLUZIVNĚ
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není to ten náš,“ sdělil Večerníku v sobotu
15. prosince Josef Kalabis.
O další týden později jsme ale od něj získali velmi příznivou zprávu. Čtyřměsíční
štěně je už doma! „Ohlásil se nám člověk
z Přerova a pejsek nám byl vrácen. Víc
bych to zatím nechtěl komentovat, uvidíme, jak celou věc bude posuzovat policie,“ sdělil Josef Kalabis těsně před vánoč-
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ními svátky. „Chtěl bych poděkovat všem
hodným lidem i čtenářům Večerníku,
kteří na zveřejněnou relaci zareagovali.
Těch lidí je strašně moc a my si vážíme
jejich snahy pomoci. Čtyřletá vnučka má
velkou radost,“ vzkázal.
Celý případ obestírají i jisté okolnosti,
kterým se budeme v počátku roku věnovat...

PROSTĚJOV Ne každý se připravoval na Vánoce v klidu a míru.
Rozhodně tedy ne skupinka občanů, která se servala za obchodním
centrem Zlatá brána v Prostějově.
Výsledek? Jeden pobodaný muž!
„V neděli šestnáctého prosince
v 19:45 hodin došlo na komunikaci
v Demelově ulici k incidentu několika osob, při němž dvacetiletý muž
utrpěl povrchové bodné zranění
v oblasti zad, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice,“ prozradil ještě před vánočními svátky
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Po totožnosti útočníka
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pátráme. Pro své jednání je podezřelý z přečinu ublížení na zdraví ve
stádiu pokusu a přečinu výtržnictví,
za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ přidal
Kořínek.
Podrobnější informace o rvačce
se Večerníku zjistit nepodařilo,
dle dostupných zdrojů se mělo
jednat o mladé Romy. Co však
mělo být příčinou rvačky a jaký
je stav zraněného muže, po tom
všem budeme pátrat po Novém
roce. Víte něco o incidentu? Nebo
jste snad byli dokonce jeho svědky? Napište na redakce@vecernikpv.cz!
(mik)
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ZKUSTE VYMYSLET
NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
PRO VEČERNÍK a hrajte o hodnotné ceny.
Vyhrát můžete skipasy v celkové hodnotě

10 000 Kč a na tři z vás čeká i celoroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

1. CENA:

skipas v hodnotě 5 000 Kč do PARKU
SPORTU Hrubá Voda a celoroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

PODROBNÉ INFORMACE O SOUTĚŽI
NAJDETE NA STRANĚ 17

8¾PQéPÊ UVTQOGM WRTQUVąGF
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R¾PQXÆ Foto: Michal Kadlec

NA „JADRANU“

MOSTKOVICE Štědrý den na Prostějovsku se už nemůže obejít bez tradiční
Vánoční koupele ve výpusti plumlovské přehrady. Také letos se přes devět desítek otužilců ponořilo směle do chladných vod nádrže. A byla u toho sranda,
kterou si rovněž užívaly skoro dvě tisícovky diváků. Pro tyto otrlé plavce bylo
ostatně počasí jako na Jadranu!
(mik)
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PROSTĚJOV Těsně před koncem
roku 2018 Večerník oslovil několik
osobností z politického, společenského, kulturního i sportovního
života s jednoduchou otázkou týkající se nového letopočtu. Jejich odpovědi najdete na několika místech
dnešního vydání.
CO SI PØEJETE
PRO ROK 2019?

LADISLAV
OKLEŠTÌK,
hejtman Olomouckého kraje

„Pevně věřím,
že jsme všichni
připraveni, dokonce i natěšeni
na všechny výzvy
a povinnosti, které pro nás nový
rok chystá. Přál bych si, abychom
spolupracovali, táhli za jeden provaz
a případná kritika byla konstruktivní.
V roce 2019 si budeme připomínat
třicet let novodobé české demokracie.
Myslím si, že máme být na co hrdí.
Buďme pozitivní a tolerantní!“

FRANTIŠEK
JURA,
primátor statutárního
mìsta Prostìjova

„Všem občanům
bych ze srdce rád
popřál
hodně
zdraví, lásky a také
mnoho toho pověstného štěstíčka. A samozřejmě
také více vzájemné tolerance a pochopení, což mně u mnoha lidí v posledních letech docela chybí. Přál bych
si, aby lidé začali brát věci okolo sebe
s větším nadhledem i pozitivně, aby
se nenechávali strhávat negativismem
a užívali si více života. Uvědomme si,
že za posledních třicet let prožívá celá
republika nejlepší období v bezpečné a prosperující zemi. Osobně bych
všem, tedy i sobě, popřál více času na
své nejbližší, abychom měli po svém
boku co nejvíce lidí, kteří s námi budou
prožívat trable i úspěchy. Všem přeji, ať
se každému v roce 2019 splní i ty nejtajnější sny.“
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„Především bych
si přál tři základní
věci. Hodně zdraví, hodně práce
a pohodu. Jak
jdou dohromady
hodně práce a pohoda? To je jednoduché, když nemáte
co dělat, tak ztrácíte náladu a pohodový náhled na celý svět. Je ale pravda, že
když je zase roboty moc, tak to na klidu
taky nepřidá… (smích) A pak mám
ještě jedno velké přání, které si v roce
2019 hodlám rozhodně splnit. A to,
abych se konečně aspoň na pár dní
zastavil ve svém rodném a milovaném
Prostějově. Ve čtvrtek sedmadvacátého prosince jsme hráli představení
v olomouckém divadle, ale bohužel
jsem musel spěchat zpátky do Prahy,
takže okolo Prostějova jsem akorát tak
projel po dálnici. Ale příští rok určitě
přijedu a rád bych aspoň tři dny spal
v Hotelu Grand. Chci také navštívit na
hřbitově své rodiče a pak ve městě pár
přátel, které tam stále mám. To, co jsem
vám všechno jmenoval, mi klidně ke
štěstí postačí.“
(mik)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU
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ZÁKAZ HAZARDU Q\QËMH9<.&« STROMY
si v Kostelci pochvalují
KOSTELEC NA HANÉ Gambleři
v Kostelci na Hané mají už rok
utrum. Od 1. ledna 2018 začala
v Kostelci platit vyhláška, která
zcela
zakázala
provozování
výherních automatů a jiných
hazardních her v katastru města.
Večerník zajímalo, zda se toto
opatření po roce osvědčilo a jaké
jsou na něj ohlasy.
Kostelec je jediným městem v regionu, kde sáhli k úplnému zákazu haz-

ardu. Důvodem byly zejména obavy
před vznikem větší herny a z toho
plynoucích negativních dopadů na
místní obyvatele. „Před zákazem jsme
tady měli zhruba deset automatů.
Navíc hrozilo, že v opuštěné Hanácké
restauraci vyroste herna, kde jich bude
dalších patnáct. Tak jsme se to rozhodli zakázat úplně,“ vysvětlil starosta
Kostelce na Hané František Horák
s tím, že od občanů se mu na tento
krok dostalo veskrze pozitivních reak-

cí. Dopad na městský rozpočet nebyl
nijak fatální. „Díky hazardu k nám
putovalo něco přes milion korun
ročně, což zahrnovalo i zisk z loterií
a dalších sázek. Ty nám zůstaly, po
zákazu automatů jsme přišli o zhruba
půl milionu korun ročně. Myslím, že
za klid v městečku a pokus o snížení
počtu exekucí a zabránění příčin
rozpadů rodin nám to určitě stálo,“
mne si ruce spokojeností František
Horák.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tady se to s tím
myšlením na budoucnost zrovna
moc nepovedlo… Je tomu deset let, co byl u Hloučeli v rámci
akce Hej rup! vysazen tucet
jasanů. Výsadbu tehdy zaštítilo
Zdravé město Prostějov. Nyní
je sle všechno jinak. Deset let
stará alej vedoucí kolem frekventované cesty od severní obslužné
ke stájím Cavalo by totiž měla být
pokácena!
Kácení na Hloučele už bylo prostějovskou radnicí schváleno. Důvodem
má být výstavba inženýrských sítí pro
zatím neexistující domy. Vše umožnila změna Územního plánu provedená v uplynulých letech. „Podle
mě se to takto blbě dělá kvůli majiteli

vedlejších pozemků. Obslužná komunikace, sítě, stromy a cyklostezka
se tam vejdou jenom v případě, že
uhnou oba developeři, kteří se stávající cestou a alejí sousedí,“ vyjádřil se
Jan Navrátil, který byl před deseti lety
jedním z iniciátorů akce Hej rup!
Pozemky, na nichž stromy rostou, jsou ve vlastnictví magistrátu.
„V dané lokalitě bude realizována
investiční akce. Výstavba je v souladu s platným územním plánem a je
stavebním úřadem povolena,“ potvrdila tisková mluvčí prostějovské
radnice Jana Gáborová, které se Večerník zároveň zeptali, zda je v plánu
za vykácené stromy vysadit nějakou
náhradu. „Rada města Prostějova
schválila smlouvu s investorem o ná-

hradní výsadbě za vykácené stromy,“
ujistila. Na dotaz, kolik stromů by
se mělo vysadit a kde konkrétně by
se měly nacházet, jsme již odpověď
ovšem nedostali.
Některé z reakcí na plánované kácení byly vyloženě odmítavé. „To snad
není pravda! Klidně se tam přivážu,“
vyjádřila se emotivně jedna z Prostějovanek. Jiní zase stromy sice litovali,
na druhé straně však vítali plánovanou výstavbu. „Bohužel je to tak, ale
těch pár stromů snad není takový
problém. Buďme rádi, že se staví
domy s byty a město se rozšiřuje. Do
biokoridoru to nezasahuje a alespoň
budou mít mladí další možnost, jak
si pořídit vlastní bydlení,“ vyjádřil se
Ladislav Vysloužil.
(mls)

zil do dvou zaparkovaných vozidel.
Vyslaná hlídka podezřelý automobil
nalezla. Uvnitř se nacházel osmadvacetiletý muž, který tvrdil, že neřídil,
pouze si přišel do auta pro své věci.
Na místě byl ale kontaktován svědek,
který tvrdil úplně něco jiného. Případ
jsme předali přivolaným kolegům
z Policie ČR,“ uvedla Jana Adámková, mluvčí Městské policie Prostějov.
Ve stejný den, ale odpoledne v šestnáct hodin, spatřili strážníci vozidlo
šněrující po Letecké ulici od pravé
krajnice k levé. „Z tohoto důvodu
strážníci vozidlo zastavili. Vystoupil
řidič, který se hodně vrávoravým
krokem vzdaloval od auta. Strážníkům pak nadýchal neuvěřitelných
2,90 promile alkoholu,“ prozradila
Jana Adámková.

Kuriózní případ, nad kterým můžeme jen kroutit hlavou, se stal v pondělí večer. Totálně opilý chlápek
ohrožoval řidiče jedoucí po silnici do
Mostkovic. Po vozovce se totiž plazil
po čtyřech! „Žena oznámila na linku
156, že za benzínovou čerpací stani-

cí směrem na Mostkovice „leze po
čtyřech“ podnapilý muž a ohrožuje
sebe i ostatní účastníky silničního
provozu. Jelikož se jednalo o katastr
mimo město Prostějov, o oznámení
jsme okamžitě informovali Policii
ČR,“ informovala Jana Adámková.

Po silnici do Mostkovic lezl po ètyøech!
Napsáno
pred
à
29. 12. 2008

V předvánočním čase vyjížděli
policisté poměrně často k případům, které byly spojeny s alkoholem. A blížící se Vánoce
bohužel neodradily ani řidiče
motorových vozidel, aby si před
jízdou nepřihnuli. V jednom
případě dokonce policisté zjistili v dechu šoféra neuvěřitelnou
hodnotu 2,90 promile alkoholu.
Tragicky mohla skončit neuvěřitelná havárie ve Výšovicích, kde
opilý řidič vyjel ze silnice, narazil do domu a poté se s autem
převrátil na střechu.
„V sobotu 20. prosince 2008 jel hodinu před půlnocí jednadvacetiletý
řidič s osobním autem Škoda Favorit
po Výšovicích směrem na Vřesovice.
Po projetí levotočivé zatáčky dostal

smyk a narazil do zdi domu. Vzápětí
se škodovka převrátila na střechu.
Mladík skutečně neutrpěl žádné zranění. Jeho chování však vykazovalo
známky podnapilosti a vzápětí policistům také nadýchal 1,90 promile,“
sdělila Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR, Prostějov. Obyvatelé nabouraného domu byli v šoku,
nárazu do jejich zdi se samozřejmě
hodně lekli.
Potíže s alkoholem měli před Vánocemi i mnozí Prostějované. „V pondělí o půl čtvrté ráno zavolal na naši
tísňovou linku taxikář, a sdělil, že jede
za vozidlem, ve kterém je řidič zřejmě hodně opilý. Dále upřesnil dění,
podle kterého tak soudí. Povšiml si
uvedeného vozu, jak při vyjíždění
z parkoviště v Žeranovské ulici nara-
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Některým deset let starým předvánočním případům by se člověk mohl
i zasmát, ale nějak to nejde. Pokud je alkohol v jakékoliv spojitosti s děním na silnicích, neměl by si z toho slušný člověk dělat žádnou
srandu. Naopak. Potkat se na silnici s takovými opilci, a to ať už řidiči,
nebo chodci, je vždycky na pováženou a „smrdí“ to pořádným průšvihem. Je jasné, že v adventním čase nebo v samém závěru roku ustupuje
ostražitost před alkoholem a i jinak slušní lidé v ten čas odhazují zábrany. Jenže každý by si měl uvědomit, že omamné látky mohou tragicky změnit život nejen jeho, ale i celé rodiny. Tady platí dvojnásob,
že alkohol je metla lidstva.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Šárka
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Příště: ulice Šárka
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Betonem zalil silnici
Minulé úterý 18. prosince vpodvečer bylo přijato telefonické oznámení o znečištěné komunikaci betonem. Záhy vyšlo najevo, že beton
unikal z domíchávače a znečistil
několik desítek metrů komunikace.
Strážníci zkontaktovali řidiče, který
vzniklou situaci rovněž sám nahlásil. Uvedl, že zapomněl vypnout
výtlak a tím došlo k vysypání zbytku betonu na vozovku. Dále sdělil,
že na místo okamžitě vyjíždí i další
pracovníci, kteří provedou čištění komunikace. Jelikož se jednalo
o frekventovanou ulici, poskytla
hlídka městské policie spolupráci.
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Ze skateparku
do kovošrotu
V dopoledních hodinách předminulého pondělí 17. prosince vyjížděli strážníci k prostějovskému
velodromu prověřit telefonické
oznámení, kde měl muž odnášet
železnou konstrukci ze skateparku.
Před příjezdem hlídky byla událost
potvrzena strážníkem obsluhujícím
městský kamerový systém, na němž
byl pachatel zaznamenán. Strážníci podezřelého zastihli nedaleko
výkupny kovů, hlídkou byl vyzván
k navrácení železné konstrukce na
původní místo. Výzvy dotyčný uposlechl. Byl poučen o protiprávním
jednání a poté jej strážníci z místa
vykázali.

Zpil se do němoty
Ve středu 19. prosince odpoledne
byla oznámena ležící podnapilá
osoba u rybníka v Drozdovicích.
Muž spal na lavičce, vedle sebe
měl láhev od vodky a nebyl schopen komunikace, natož jakéhokoliv pohybu. Orientační dechovou
zkoušku se pro jeho stav nepodařilo
strážníkům provést. Přivolaný lékař
usoudil, že opilý muž není schopen převozu na záchytnou protialkoholní stanici. Sanitkou byl tedy
převezen do nemocnice k dalšímu
ošetření. Tím, že popíjel alkohol na
místě vyhláškou zakázaném, je pětatřicetiletý muž důvodně podezřelý
z přestupku.

Uvězněna ve škole
Předminulý pátek 21. prosince večer strážníci vyjížděli do Rejskovy
ulice k jazykové škole, kde se podle
oznamovatele měla nacházet jeho
dcera uzamčená v budově. Bylo
zjištěno, že patnáctiletá slečna si
odskočila po výuce na toaletu.
Ven se již nedostala, jelikož někdo
mezitím uzamkl celou školu. Přes
operační středisko byla zkontaktována odpovědná osoba, která
se zanedlouho dostavila na místo
a slečnu ze školy vysvobodila.

Pomoc stařence v nouzi
V úterý 25. prosince půl hodiny
po půlnoci vyjížděli strážníci na
pomoc ženě, která v bytě upadla na
podlahu a sama se nemohla zvednout. Na linku tísňového volání se
s prosbou o vyslání hlídky obrátila
její sousedka. Strážníci ženu zvedli
a uložili na postel. Pád seniorky se
naštěstí obešel bez zranění. Lékařská pomoc nebyla zapotřebí.

Obviněno sedm lidí, hrozí jim desetileté tresty

PROSTĚJOVSKO Policejní
razie, která na drogové scéně
v historii tohoto regionu nemá
obdoby. Jak Večerník již informoval v minulém dvojčísle,
desítky policistů včetně elitního
komanda ze zásahové jednotky vtrhly uprostřed prosince do
devíti nemovitostí v Prostějově
a okolí. Cíl byl jasný, pozatýkat
rozsáhlou rodinnou mafii
podílející se na výrobě a distribuci drog. Vedení prostějovské
policie následně svolalo tiskovou konferenci, kde však
kriminalisté příliš sdílní nebyli.
Ve skutečnosti pouze přečetli
tiskové prohlášení a novinářům
i televizním štábům poskytli
videozáznam z největšího zátahu na výrobce drog. Doplňující
dotazy však nepřipustili...

MICHAL KADLEC
Ve čtvrtek 13. prosince v dopoledních
hodinách proběhla v rámci Prostějovska
rozsáhlá akce proti osobám podezřelým
z účasti na drogové kriminalitě. Akce
se po několikaměsíčních přípravách
zúčastnilo na sedm desítek policistů
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Při realizaci bylo
zadrženo devět osob ve věku od 18 do

Oloupena na diskotéce
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48 let. „Sedm z nich bylo obviněno ze
zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy, s trestní sazbou odnětí
svobody až na deset let,“ sdělil na úvod
mediálního setkání František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V rámci realizace byly podány dva
návrhy na vzetí do vazby. První soud
akceptoval a jeden z obviněných mužů
je tak stíhán vazebně. U druhého vazební důvody neshledal, obviněný
byl tak propuštěn a nyní je stíhán
na svobodě. Ostatní obvinění byli
vyslechnuti v příslušném procesním
postavení a v současnosti jsou také
stíháni na svobodě. Součástí akce
bylo devět prohlídek domovních
a nebytových prostor, při kterých

policisté mimo jiné zajistili větší
množství rostlinné hmoty a větší
množství bílé krystalické látky,
jednu indoorovou pěstírnu konopí,
dvě krátké střelné zbraně a finanční
hotovost v řádu stovek tisíc korun,“ přidal Tomáš Adam, zástupce
vedoucího Územního odboru Policie
ČR Územního odboru Prostějov.
Prvotní testy zajištěných látek, provedené na místě prohlídek, ukázaly
přítomnost omamných a psychotropních látek. „Pro přesnou kvalifikaci
jednání budou zajištěné látky podrobeny odbornému zkoumání na
specializovaném pracovišti, kterým
je odbor kriminalistické techniky
a expertíz. Zde bude provedeným
zkoumáním zjištěno přesné množství
zajištěných látek, jejich složení a obsah s upřesněním o jaké konkrétní

omamné a psychotropní látky se
jedná. Odborné zkoumání bude provedeno také u zajištěných zbraní, a to
včetně prověření, zda s nimi v minulosti nebyl spáchán trestný čin,“ doplnil
Leo Haluza, šéf prostějovské kriminálky. „V současnosti kriminalisté na
případu stále usilovně pracují. Kromě
jiného tak do budoucna nevylučujeme
zvýšení počtu stíhaných osob.“ Podle
informací Večerníku je sedm z devíti
obviněných osob v příbuzenském vztahu.
„Množstvím nasazených policistů,
zajištěných a poté i obviněných
osob i množstvím míst, na kterých
se zasahovalo prakticky ve stejném
čase, je tato operace na Prostějovsku
jednou z největších,“ připomněl
ještě mluvčí prostějovské policie
František Kořínek.
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OTASLAVICE Opilá a chtěla se
i prát! Žena z Otaslavic ale poté,
co rozbila na domě skleněnou
výplň okna, tvrdě narazila na přivolané policisty. Ti ji museli před
odvozem na záchytku dokonce
spoutat, jinak by s ní vůbec nebyla
řeč. Raubířce z „Metel“ teď hrozí
vysoká pokuta.
„V úterý osmnáctého prosince po poledni došlo v Otaslavicích k incidentu, při kterém devětačtyřicetiletá žena
rozbila skleněnou výplň okna rodinného domu. S přivolanými policisty
odmítala spolupracovat a přes zcela
zjevnou podnapilost se podrobit dechové zkoušce, načež neuposlechla
ani výzvu k následování hlídky na služebnu. Proto byla zajištěna za pomoci donucovacích prostředků hmatů
a chvatů a byla jí nasazena pouta,“ popsal vyhrocenou situaci František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při zpacifikování výrazně podnapilé ženščiny nedošlo ke zranění
osob ani ke škodě na majetku při
použití donucovacích prostředků.
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„Z důvodu ochrany veřejného pořádku a života a zdraví zajištěné
osoby byla poté žena k vystřízlivění
umístěna do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Pro své jednání je podezřelá z přestupku proti
majetku a přestupku proti veřejnému pořádku. Za neuposlechnutí
výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci jí hrozí pokuta do deseti
tisíc korun, za rozbití okna pak až
do padesáti tisíc,“ vyjádřil se k možným trestněprávním následkům
mluvčí prostějovské policie. „Výše
škody způsobené uvedeným rozbitím okna byla předběžně vyčíslena
na pět set korun,“ dodal s tím, že věc
bude postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
(mik)

PSEM

PROSTĚJOV V předvečer Štědrého dne došlo před jedním z prostějovských obchodních domů ke krvavému incidentu. Jeden ze tří psů
uvázaných před supermarketem ošklivě pokousal ženu. Ta měla nákup
dárků notně pokažený, neboť nakonec s prokousnutou nohou skončila
v nemocnici.
„Na lince 156 bylo v neděli 23. prosince přijato anonymní oznámení o ženě,
která byla před obchodním domem
napadena přivázaným psem. Na místo byla vyslána hlídka. Strážníci zkontaktovali pokousanou ženu, svědka
události a muže, který ponechal u stojanu na jízdní kola tři psy. Za pomoci
svědka incidentu bylo přesně identifikováno útočící zvíře,“ uvedla Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. „K napadení došlo
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v okamžiku, kdy si žena chtěla vzít své
kolo ze stojanu. Měla krvavé zranění
na dolní končetině. Muž, který psy na
místě zanechal, uvedl, že nejsou jeho,
ale svěřil mu je jeho kamarád, aby je
vyvenčil. Strážníci zjistili, že ani jedno zvíře není očipováno. Další hlídka
strážníků v místě bydliště zkontaktovala i majitele zvířat a informovala jej
o celé události. Očkovací průkaz útočícího psa osmnáctiletý mladík však
nenašel. Strážníci jej poučili o nutnosti
návštěvy veterináře k posouzení zdravotního stavu psa,“ popsala okolnosti
případu Greplová.
Oba pánové jsou nyní podezřelí z přestupkového jednání. „Celá záležitost
byla předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu. O tom byli hlídkou všichni přítomní poučeni,“ dodala
mluvčí
(mik)
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KOŇAK SE VERDIKTU NEDOČKAL
Od vězení jej zachránilo, že dluh na DPH byl uhrazen

PROSTĚJOV Tentokrát se neurodilo. Jediné hlavní líčení v oblasti trestního práva měl v týdnu před Štědrým dnem na svém
programu Okresní soud v Prostějově. To se týkalo cikánského
recidivisty z Přerova Eugena Koňaka. Ten se i se svým kamarádem vydal na výlet do Prostějova, aby společně vykradli
Hradební pivnici. Jenže ani v tomto případě rozsudek nepadl.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Osmadvacetiletý Eugen Koňak a jeho
pobočník Nicolas Balog byli při krádeži zachyceni bezpečnostními kamerami. Z restaurace však stihli odnést lahve alkoholu a cigarety. Poté navštívili
Koňakovu babičku žijící v ulici M. Pujmanové, u které přespali, aby se ráno
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vrátili do Přerova. Díky perfektním záběrům kamer měli policisté ulehčenou
práci. Stejně tak dokazování u soudu
byla formalita, Koňakovi nezbývalo
nic jiného, než aby se v tomto případě
ke všemu přiznal.
Zádrhel však nastal jinde. Jak se ukázalo, přerovský recidivista je skutečně
čipera. Nejenže ve svém trestním
rejstříku má už 22 záznamů, navíc
se s ním kromě toho prostějovského musí aktuálně vypořádat také
soudy z Olomouce a Hodonína.
Vzhledem k jeho možnosti odvolání

se vše řádně protahuje. „Hlavní líčení
muselo být odročeno, neboť se čeká
na pravomocné rozhodnutí ostatních
soudů. V tomto případě je totiž na místě udělení souhrnného trestu,“ vysvětlil
Večerníku státní zástupce Jiří Jančík.
Nejednalo se o jediné hlavní líčení,
které kvůli vnějším okolnostem odpadlo. Ve čtvrtek 13. prosince se měl
u prostějovského soudu konat proces
se dvěma zloději pocházejícími z Ostravska, kteří si z firmy v prostějovské
průmyslové zóně odvezli drahé zařízení. Způsobili tím značnou škodu,
naštěstí je zachytily fotopasti. Jednoho z nich se však prostějovskému
soudu nepodařilo předvolat, proto
na něj soudkyně Adéla Pluskalová na
místě vydala zatykač. I z tohoto důvodu muselo být hlavní líčení přeloženo
na jiný termín.

Uplynulý čtvrtek 27. prosince mezi
půl druhou a třetí hodinou ranní si
dobře nehlídala svoji kabelku šestadvacetiletá žena, která byla v klubu
v Olomoucké ulici. Neznámý lapka
jí v nestřeženém okamžiku vnikl
do kabelky a ukradl z ní peněženku,
ve které měla poškozená finanční hotovost 600 korun, platební
kartu a další osobní doklady. Celkově se škoda vyšplhala na částku
1 700 korun. Případ policie šetří
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Zlodějna na benzínce
Celkem neobvyklý případ krádeže šetří od minulého týdne
prostějovští policisté. Neznámý
pachatel v noci z úterý 25. na
středu 26. prosince vypáčil dřevěná uzamčená dvířka botníku
umístěného v přízemí na společné chodbě domu v Okružní ulici. Uvnitř našel a odcizil celkem
tři páry pánských bot, čtyři páry
dámských bot a dva páry zdravotnických vložek do bot. Jednalo se
o značkovou i neznačkovou obuv.
Majitelům botníku způsobil odcizením obuvi škodu za necelých
14 000 korun.

Úraz v autobusu
Minulé úterý 18. prosince před polednem došlo v linkovém autobusu
městské hromadné dopravy v Prostějově ke zranění dvaapadesátileté
cestující. K úrazu mělo dojít tak, že
se osmaosmdesátiletá žena během
jízdy postavila a poté ztratila rovnováhu. Pádu seniorky se pokusila
zabránit právě dvaapadesátiletá
dáma, což se jí však nepodařilo
a obě upadly na podlahu autobusu. Mladší z nich při tomto manévru utrpěla zranění ruky, seniorka
zraněna nebyla. Ke hmotné škodě
nedošlo, přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního šetření.

Půjčku nevrátil

Z přečinu podvodu podezírají
prostějovští policisté pětačtyřicetiletého muže z Jihlavy. V prosinci
roku 2015 měl uvést v omyl svého šestapadesátiletého známého
z Prostějova, od kterého vylákal
finanční hotovost padesát tisíc korun s tím, že mu ji do 5. ledna následujícího roku vrátí. Dodnes tak
neučinil. Peníze si podezřelý půjčil, přestože věděl, že vzhledem ke
svým majetkovým a příjmovým
poměrům slib nebude schopen
dodržet. K tíži mu slouží i to, že
byl za obdobný trestný čin již v minulosti odsouzen. I s ohledem na
uvedenou recidivu podezřelému
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let.

Straka u supermarketu
Minulý čtvrtek 20. prosince ve večerních hodinách se dostal neznámý pachatel do neuzamčeného
zavazadlového prostoru vozidla
Ford na parkovišti u supermarketu v ulici Konečná, odkud odcizil
notebook, tašku s laserovým dálkoměrem, digitálním posuvným
měřidlem, externím harddiskem,
nabíječkou, powerbankou a firemními razítky. Škoda byla předběžně vyčíslena na 28 000 korun.
Případ šetří prostějovská policie
pro trestný čin krádeže.
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Anna KRÁTKÁ
25. 12. 2018 51 cm 3,55 kg
Prostějov

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNĚ

pro nás ten nejkrásnější dárek pod stromeFOTOGALERIE
ček, jaký jsme si mohli vysnít,“ pochlubila se
Večerníku přímo na Štědrý den v porodnici
klikni na
www.vecernikpv.cz
novopečená maminka Hana Horáčková.
Ona sama se už těší, jak v budoucnu společně
s partnerem a malým Albertkem budou slavit Vánoce a narozeniny v jednom. „Budeme
muset dárečky trošku rozdělit nadvakrát,“
zasmála se maminka. Její životní partner to
vidí úplně stejně. „Jako kluk bude asi v dalších
letech smutný z toho, že Vánoce a narozeniny
budeme slavit dohromady a bude si myslet,
že tak bude mít méně dárečků. Ale to určitě
ne, bude to vždycky dvojnásobná oslava,“ přidal se šťastný tatínek Petr Chytil. Jak ještě oba
svorně dodali, předem nevěděli, zda se jim
narodí chlapeček, nebo holčička. „Bylo nám iċCUVPÚOTQFKéčO\-NGPQXKEPC*CPÆUGXRTQUV÷LQXUMÆRQTQFPKEKPCTQFKNPC,GåÊwMCU[P
#NDGTV
Foto: Michal Kadlec
to úplně jedno. Důležité je, že je miminko na
světě a je zdravé,“ uzavřela Hana Horáčková Zbývá dodat, že malý Albert vážil při na- desát centimetrů. A zdravý je skutečně jako
z Klenovic na Hané.
rození rovné tři kilogramy a měřil jednapa- řípa!

OLOMOUC, ČECHY POD KOSÍŘEM Tak se to povedlo! V neděli 16. prosince proběhl v olomouckém
Domino Havana baru slavnostní křest krásného charitativního kalendáře útulku Voříšek.
V desetileté historii útulku je to vůbec první podobný charitativní kalendář. „Nápad na jeho vznik jsem dostal někdy
v listopadu. Nikdy by se ho však nepodařilo zrealizovat bez
úžasné fotografky Kláry Künstlerové, která k nám pravidelně chodí venčit pejsky. Nabídla se, že by se toho ujala, sama
sehnala ateliér a pejsky perfektně vyfotila,“ nastínil vznik
kalendáře provozovatel útulku Voříšek Leo Dostál.
Na titulní straně kalendáře se objevila Anna Julie Slováčková. „Klára se s ní osobně zná, je to
éterická bytůstka přesně taková, jak
je zachycena v našem kalendáři. Její
fotografie vznikla v Praze, kam Klára ßNíN?H;
vzala i našeho pejska,“ dodal Dostál,
MNL;Hí
kterého těší zejména to, že ze třinácti
26
focených psů zbývali na konci roku
v útulku už jen dva.
(mls)
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CDUQNWVP÷UKPGXwÊO¾QUVCVPÊEJRUč8\JNGFGOMGUXÆOW
X÷MWLGXGXÚDQTPÆMQPFKEK0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVC
J¾0GXJQFPÚMF÷VGO

HEKTOR

LG MąÊåGPGE OCNÆJQ X\TčUVW XG X÷MW EEC FXC Cå VąK TQM[
<G \Cé¾VMW RQVąGDWLG éCU PGå \CéPG P÷MQOW PQXÆOW
FčX÷ąQXCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN
8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷M
P÷LGPVTQwMWVCJ¾

PICOLO

BASTIEN

LGéV[ąNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGNCDTCFQTUMQW\GNPÚORQ
JNGFGO2QVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWFčX÷ąQXCVCNG
RCM LG \ P÷L FQMQPCNÚ OC\GN -FQ UK \ÊUM¾ LGJQ FčX÷TW
\ÊUM¾UKEGNÆLGJQUTFEG8JQFPÚPCXÚEXKMCRUÊURQTV[,G
X¾wPKXÚCRQTVÆT0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

OLIVER

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWVąÊTQMčMVG
TÚO¾Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJW8\JNGFGOMG
UXÆOWVGORGTCOGPVWCRQXC\GRCVąÊLGPFQ\MWwGPÚEJ
TWMQW,GXGNOKFQDTÚJNÊFCé

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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„V tohle jsme s partnerem nedoufali. Měla
jsem termín na jedenadvacártého prosince,
ale hodně lidí mi říkalo, že bych to mohla
vydržet na Štědrý den. Že prý naše děťátko
počká na Ježíška. A podařilo se, navíc to je

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Také letos se v prostějovské porodnici narodilo „Ježíškovo“ děťátko! Nejkrásnější vánoční dárek si pod
stromeček naložili rodiče Hana Horáčková a Petr Chytil z Klenovic na Hané.
Minulé pondělí 24. prosince v 7:26 hodin přišlo na svět jejich první miminko.
Synkovi dali jméno Albert.

je Albertek z Klenovic VOŘÍŠEK byl pokřtěn

Ježíškovým miminkem pro útulek

A na Štědrý den bude slavit dvakrát! KALENDÁŘ
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Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako
poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Michaela PAVLOVČINOVÁ
20. 12. 2018 44 cm 1,84 kg
Dřínov

Albert CHYTIL
24. 12. 2018 51 cm 3,00 kg
Klenovice na Hané

Natálie ŠVÉDOVÁ
17. 12. 2018 49 cm 3,35 kg
Čehovice

Kritian KOUTNÝ
18. 12. 2018 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Viktorie SMÉKALOVÁ
17. 12. 2018 50 cm 3,75 kg
Prostějov

Adriana ZNOJILOVÁ
26. 12. 2018 49 cm 2,65 kg
Brodek u Prostějova

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!

Martina KADLECOVÁ
26. 12. 2018 53 cm 3,65 kg
Myslejovice

pf 2019

Vítejte na svìtì

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!
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nyní mění inflace. „Smlouvy uzavřené
s jednotlivými uživateli obsahují inflační doložku, na základě které je možno
zvyšovat cenu pro další rok o meziroční
inflaci stanovenou na základě cenového
indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem,“
vysvětlil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova. „Na základě tohoto indexu, který

v současné době meziročně dosahuje
výše 2,2 procenta, bude nově vypočtená
cena za jeden spoj v roce 2019 činit po
zaokrouhlení částku 28,62 koruny bez
DPH,“ doplnila náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD s tím, že v současné době jsou uzavřeny smlouvy za
užívání autobusové stanice v Prostějově
s pěti uživateli, od 1. ledna 2019 se jejich
počet zvýší na šest.
(mik)

eCVCM\MQPVGLPGTčVQJQOQEPG\D[NQ(QVQ(CEGDQQM

Proti těmto neduhům se staví i prostějovský magistrát, ruce má však
svázané. „Pořád jsou mezi námi vandalové řešící si své mindráky přes
odpadkové koše. Co více dodat...?!
Žádná zvláštní opatření město udělat
nemůže. Jediným možným způsobem, jak pachatele odhalit, je buďto dopadení přímo při činu, nebo
identifikace přes kamerový systém,“
konstatoval Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov. „Pokud není pachatel odhalen, řešíme škody způsobené
na majetku města prostřednictvím
sjednané pojistné smlouvy, což se
děje každý rok a škody vždy přesahují více než sto tisíc korun,“ prozradil
Pospíšil.
Na Silvestra i Nový rok budou
strážníci provádět běžné kontroly,
přičemž během oslav příchodu letopočtu 2019 bude na veřejný pořádek
v ulicích města dohlížet nejméně desítka městských strážníků.
(nif)

navýšen počet kontejnerů na papír v počtu 261 kusů a na plast 352
kusů. „Po vyhodnocení současného
stavu vidíme nejvhodnější řešení pro
zabezpečení pořádku na stanovištích separovaného odpadu ve vývozu
dvakrát týdně. Nepředpokládáme, že
tímto opatřením dojde k výraznému
nárůstu svezeného množství papíru
a plastu, ale pouze k jeho rozložení
mezi dva svozové dny, což jistě přispěje ke zlepšení pořádku na stanovištích,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že
zavedení svozu papíru a plastu dvakrát
týdně ovšem nebude zadarmo. „Dojde ke zvýšení provozních nákladů pro
svozovou společnost, což musí být
řešeno dodatkem smlouvy. Rozložením svozu papíru a plastu na dva dny
v týdnu budou náklady zvýšeny o 980
151,90 korun s DPH ročně,“ vypočítal
Pospíšil.
(mik)

-QPVGLPGT[PCMQOWP¾NPÊQFRCFLUQWéCUVQRąGRNP÷PÆCNKFÆRCRÊTKRNCUV[WMN¾FCLÊKOKOQ
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PROSTĚJOV Radní na svém posledním jednání rozhodli o navýšení
četnosti vývozu komunálního odpadu, tedy papíru a plastu. Podle stávající smlouvy jsou tyto separované
složky vyváženy jednou týdně - plast
ve středu, papír v pátek. Za častější
odvoz zaplatí magistrát v roce 2019
o jeden milion korun navíc.
„Podle původního harmonogramu
svozu jsou některá hodně využívaná
stanoviště obsluhována dvakrát týdně,
což však nepostačuje. Kontejnery na
plast a papír jsou již po víkendu přeplněné a občané ukládají především papírový odpad mimo kontejnery. Dochází
tak ke znečišťování okolí stanovišť,“
popsal současnou situaci František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov.
Ve snaze o ještě lepší podmínky pro
třídění odpadu byl ve spolupráci se
společností EKO–KOM ve městě

PROSTĚJOV Městská policie Prostějov jako správce kamerového
systému připravila v tomto roce
projekt a realizovala modernizaci celého kamerového systému ve
městě. Letos byly vyměněny již
nevyhovující analogové kamery
za moderní s vysokým rozlišením.
Jako součást projektu bylo vyměněno pět kamer na kamerových bodech na rohu Knihařské ulice a ulice U Spořitelny, dále na rozích ulic
Šmeralovy a Anenské, Kravařovy <OQFGTPK\QXCPÆMCOGT[X2TQUV÷LQX÷FQM¾åÊTQ\NKwKVKQDNKéGLGNKFÊ\XGNMÆX\F¾NGPQUVK
+NWUVTCéPÊHQVQ/22TQUV÷LQX
a Palackého, Svatoplukovy a Jiho- 
slovanské a rovněž na Žižkově ná- ulici a kamera v Dolní ulici. Získaná propojení Policie ČR a městské poliměstí směrem do Hradební ulice.
dotace ze státního rozpočtu na uve- cie, které bylo v roce 2018 modernidený projekt činila 535 tisíc korun. zováno. Pracoviště územního odboru
Michal KADLEC
Celkem na modernizaci kamerového Policie ČR Prostějov získala přístup
Předpokládaná částka na celý projekt systému, vyjma drobných oprav, bylo ke kamerovým záznamům a on-line
modernizace kamerového systému tedy v roce 2018 vynaloženo celkem 1 náhledům k okamžitému využití.
v Prostějově byla 1,2 milionu korun. 586 000 korun,“ spočítal Libor Šebes- Financování této akce bylo za spolu„Díky poptávkovému řízení se ale tík, zástupce velitele Městské policie účasti Olomouckého kraje, kde byla
podařilo vybrat dodavatele, který na- Prostějov.
získána dotace ve výši sto tisíc korun,“
bídl cenu za realizaci zakázky ve výši 1 Nově instalované kamery v Prostějově připomněl Šebestík s tím, že celková
067 000 korun. Tyto prostředky byly mají možnost automatického sledová- cena za realizaci tohoto projektu byla
využity na modernizaci dalšího kame- ní objektů a osob, snímání registrač- 276 000 korun.
rového místa na Vojáčkově náměstí, ních značek a spolupráce s panorama- Celkem je v našem městě aktuálně
které nevyžaduje tak vysoké náklady, tickými kamerami s širokým úhlem instalováno 26 otočných kamer na
neboť kamera je připojena na optic- záběru, a to až 360 stupňů. Kamery pevných bodech a dále jsou k diskou přenosovou trasu. V rámci mo- také spolupracují se systémy EZS na pozici 4 mobilní kamery s datovým
dernizace kamerového sytému byla objektech, kde mohou sledovat čin- zabezpečeným přenosem přes morealizována z prostředků vlastního nost případných narušitelů objektu po bilního operátora pro operativní
rozpočtu městské policie kamerová vyvolání poplachové události. „Sou- nasazení. „V nadcházejícím roce
místa u hlavního nádraží v Janáčkově částí kamerového systému je i datové 2019 je počítáno s dalším projektem

modernizace kamer městského kamerového systému, předpoklad je
opětovné získání dotace na modernizaci pěti kamerových míst a realizace
nových kamer v ulicích Brněnská
a Olomoucká,“ ohlíží se zástupce velitele prostějovských strážníků také do
nejbližší budoucnosti.
V rámci dalšího zkvalitňování výtěžnosti dat kamerového systému je navrhován také projekt pro forenzní analýzu videa. „Jedná se o software, který
nabízí inovativní funkce a nástroje pro
forenzní funkce ke sledování objektů.
Synoptický video modul je schopen
zkrátit dobu přehrávání konkrétního
videa pro forenzní vyšetřovací účely
a tak dosáhnout snížení doby prohlížení takového videa, které je pak zkráceno řádově z hodin na minuty. Toto
snížení je možné díky časové kompresi
videozáznamů a informací. Výsledná
komprese vytváří vizuální souhrn, který umožňuje operátorovi vizualizovat
několik událostí, které se vyskytují
v různých časech a jsou zobrazovány
současně. Tyto analyticko-matematické funkce videozáznamu již byly popsány dříve, ale teprve současná kapacita výpočetních systémů umožňuje
jejich reálné nasazení. Předpokládané
náklady na tento projekt by neměly
přesáhnout 680 tisíc korun,“ uzavřel
Libor Šebestík.

za častější odvoz odpadů „Celkem bylo vynaloženo 1 586 000 korun,“ spočítal zástupce velitele Libor Šebestík

KORUN NAVÍC

PROSTĚJOV Dopravní společnosti
budou muset platit víc za užívání autobusové stanice v Prostějově. Rozhodli o tom prostějovští konšelé na
svém předvánočním jednání. Zvýšení poplatků si vyžádala míra inflace.
Doposud bylo užívání autobusové stanice v Prostějově zpoplatněno cenou
stanovenou pro rok 2018 ve výši 28 korun bez DPH za jeden spoj. Tuto cenu

se bude platit víc

Za vjezd na nádraží

PROSTĚJOV Ještě nepřišel ani
Silvestr a v Plumlovské ulici si
vandalové pořádně zařádili, když
podpálili hned dva kontejnery.
A jelikož po vánočních svátcích
byly nádoby velice přehlcené odpadky, hořet mělo co! Na vandalismus upozornil Karel Žvátora na
facebookové skupině Prostějov
Bez Cenzury.
„V období vánočních svátků strážníci
zaznamenali hned několik ohořelých
sběrných nádob na odpad. Kdo zahoření způsobil, se doposud zjistit
nepodařilo,“ zareagovala na dotaz
Večerníku Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Jelikož se jedná o škodu způsobenou neznámým pachatelem, případy
byly předány Policii ČR k dalšímu
šetření,“ doplnila s tím, že v loňském
roce se za pomoci kamerového systému podařilo zjistit pachatele zničených odpadkových košů ve dvou
případech.

8CPFCNQXÆ UG RQą¾FP÷
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vandalové zase řádili

aneb
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PODPÁLENÉ POPELNICE

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

policie letos výrazně
MILION Městská
modernizovala kamerový systém

Opilec se vrací
ze silvestrovské zábavy:
„Prosím vás, jak se dostanu
B7B¤xF7ì¶e
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ma,“ konstatuje náměstkyně primátora,
které se Večerník na závěr zeptal, kdy je
v obřadní síni naplánováno první vítání
občánků roku 2019. „To první nás čeká
už desátého ledna a na něj bude čtrnáctého února navazovat druhé. Zároveň
se ale hrozně moc těším na přivítání
vůbec prvního občánka města v prostějovské porodnici. A já věřím, že to
bude již v prvních hodinách nového
roku,“ vzývá zítřejší první den Milada
Sokolová.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Už několik měsíců Večerník sleduje vývoj kolem plánovaného projektu výstavby nového autobusového terminálu u městských lázní
na Floriánském náměstí v Prostějově.
Těsně před Vánoci konšelé definitivně rozhodli o tom, že stavět se začne
v dubnu 2019. Radní dali navíc už ze6CMVQD[RQFNGUVWFKGO÷NX[RCFCVPQXÚCWVQDWUQXÚVGTOKP¾NPC(NQTK¾PUMÆOP¾
lenou zadávacímu řízení podlimitní
O÷UVÊX2TQUV÷LQX÷
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
veřejné zakázky na stavební práce doVýzva k podání nabídky byla zaslána třetím osobám pak požadujeme ve výši
pravního terminálu.
osmi možným dodavatelům. Celko- pojistné částky deset milionů korun, stavá předpokládaná hodnota veřejné vební a montážní pojištění ve výši pojist„Modernizace se konkrétně bude týkat zakázky je 29,1 milionu korun bez né částky osm milionů korun,“ vyjmenopřemístění linek příměstské autobusové DPH. „Realizace díla bude rozdělena val nutné jištění náměstek primátora Jiří
dopravy z ulice Hliníky do modernizova- do čtyř na sebe navazujících etap tak, aby Rozehnal (ANO 2011). „Pro hodnocení
ného dopravního terminálu podél ulice byl průběžně zajištěn provoz dotčených kritérií, s ohledem na charakter a rozsah
Blahoslavovy. Dojde k úpravě celého Flo- komunikací. Záruku za jakost stavebních zakázky, nebude využita elektronická
riánského náměstí, kde budou obnoveny prací požadujeme v pevné délce šedesáti aukce. Stavební práce budou financovány
veškeré zpevněné plochy. Podél komu- měsíců, záruku za instalované zařízení, z prostředků města a spolufinancovány
nikace v ulici Hliníky vzniknou kolmá výrobky a prvky podle záruky výrobce, z dotačních prostředků poskytnutých
a šikmá parkovací stání, v místě přechodu nejméně však čtyřiadvacet měsíců. A zá- z IROP Olomoucké aglomerace,“ dodal
stezky pro cyklisty, tedy přes komunikaci ruku za trvanlivost vodorovného do- Rozehnal s tím, že předpokládaný termín
v ulici Hliníky, vybudujeme vyvýšený pravního značení v pevné délce stejného zahájení prací na terminálu u prostějovzpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ časového období. Jakost bude ručena pěti ských lázní je stanoven na 1. dubna 2019.
popsal František Jura (ANO 2011), pri- procenty z nabídkové ceny díla. Pojištění Stavbaři by pak měli veškeré práce ukonmátor statutárního města Prostějova.
dodavatele na riziko škody způsobené čit 31. srpna.

stavìt na apríla
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UBYLO U lázní se zaène
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kamarády básněmi a písněmi. Již já
sama jako dítě jsem tímto způsobem
vítala mladší kamarády a dosud si
všechny básničky pamatuji,“ potvrdila Večerníku náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějov). Jak vzápětí dodala, ona
sama přikládá vítání občánků obrovský význam. „Osobně se vždy velmi
těším. Jak říkám ve svém projevu při
vítání – město netvoří jen budovy,
ulice, úřady, ale v první řadě společenství jeho občanů. Město jsme my
Prostějované, a to od nejmenších po
seniory! Podobné slavnostní okamžiky tenhle pocit posilují a neměli
bychom se jich vzdávat,“ uvedla Milada Sokolová.
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ně primátora, čímž odmítá, že za poklesem počtu vítání dětí by mohly stát
nezájem rodičů či upadající tradice.
Otázkou ale je, zda se máme s poklesem porodnosti v Prostějově a tím
i menším počtem nových občánků
smiřovat a zda tento trend bude v budoucnu pokračovat? „Ráda bych věřila, že ne! Na druhou stranu porodnost
souvisí se silnými a slabými ročníky
rodičů dětí. Někdy se mi zdá, že vliv na
klesající porodnost má ale také i to, že
děti již nejsou pro část lidí prioritou.

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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Sama již ovšem ke zvýšení statistiky
nepřispěji, tři mi doma zcela stačí,“ pousmála se Sokolová.
Podle vydané statistiky patřily k nejoblíbenějším jménům pro prostějovské
děti v roce 2018 Adéla, Eliška a Viktorie, u chlapců pak jednoznačně zvítězil
Jakub. „Všechna jména se mi moc líbí!
Velmi mě těší, že se spousta rodičů vrací ke starým českým jménům. Mám ovšem ráda i méně obvyklá jména, mám
totiž doma Kristiana, Juliannu a Joachi-

0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC /KNCFC 5QMQ
NQX¾RCVąÊOG\KV[TCFPÊMVGąÊUKXÊV¾PÊ
PQXÚEJ QDé¾PMč O÷UVC RąÊOQ WåÊXCLÊ
CXQDąCFPÊUÊPKRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEG
LUQWWVQJQ ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Není to žádná novinka. V rámci již probíhající rozsáhlé rekonstrukce Domu dětí a mládeže na
Vápenici měl magistrát v plánu i přístavbu nové tělocvičny. Proti tomu
se ale již před dvěma lety razantně
ohradil jeden z majitelů sousedního

pozemku. Spor mezi ním a městem
trvá dodnes. A s tím přichází i další
problém.
Na posledním prosincovém zasedání
Rady statutárního města Prostějova jednali konšelé o návrhu na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu tě-

locvičny. A protože výsledek této diskuse
radní neprezentovali, obrátil se Večerník
na náměstka primátora Prostějova Jiřího
Rozehnala (ANO 2011). Chtěli jsme
vědět, k čemu rada města došla a zda
se plán výstavby tělocvičny ruší navěky.
„Zadávací řízení lze realizovat jen tehdy,
pokud zahájení stavby nebrání žádné
skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se
doposud bohužel nepodařilo získat souhlas majitele sousedního pozemku se
stavbou tělocvičny, jsme nuceni zadávací řízení prozatím zrušit. Jednání budou
intenzivně probíhat ihned počátkem
příštího roku a na základě jejich výsledků
bude rozhodnuto o dalším vývoji v této
záležitosti. Zatím definitivní rozhodnutí
nepadlo, až po dalších jednáních se bude
rozhodovat o případných následných
variantách,“ odpověděl Večerníku Jiří
Rozehnal.
(mik)

RADNÍ ZRUŠILI KONKURZ na výstavbu tělocvičny v DDM

9Ì&(ÿ7ă7(1$6

OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ

Odbor občanských záležitostí
a oddělení matriky prostějovského
magistrátu vydaly nedávno aktuální statistiku z letošních akcí vítání
občánků, z níž vyplynulo, že v roce
2018 přivítal magistrát 387 dětí. Ve
srovnání s rokem 2017 je to o jednašedesát dětí méně! „Samozřejmě
počty přivítaných dětí souvisí s nižší
porodností, jistě ne s tím, že by se lidé
nechtěli vítání zúčastnit. Dosud nikdo
z pozvaných neodmítl na slavnostní
přivítání přijít,“ vysvětluje náměstky-
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kolik prostìjov pøivítal obèánkù...

8zP½WHG½UHNGRQRYÅKRURNX? Ne?!
0½PHSURY½VÔHvHQÉ

Podle počtu dětí se vítání nových prostějovských občánků koná šestkrát až
osmkrát do roka, a to v obřadní síni
radnice. Na nastavených zvyklostech
nehodlá nic měnit ani nová politická
reprezentace města. A to včetně doprovodného kulturního programu.
„Myslím, že zůstaneme u tradičního
systému. Velmi se mi líbí, že děti ze
základních škol přivítají své budoucí

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Jedná se o jednu z nejkrásnějších trvale dodržovaných tradic na prostějovském magistrátu. Vítání miminek do řad nových občánků mělo svoje nastavené zvyklosti
i za minulého režimu a tato šťastná událost v životě každé
rodiny přetrvala dodnes. Právě nyní je však patrná jedna
velká změna. Už několik let Večerník pravidelně informuje
o stále nižší porodnosti v Prostějově. Dětí pak následně ubývá i v mateřských a základních školách. Úbytek potomků se
naplno projevil i při letošním vítání občánků...

Mezi oblíbenými jmény vedou Jakub, Adéla, Eliška a Viktorie

NOVÝCH OBČÁNKŮ LETOS RAPIDNĚ

„V sobotu 15. prosince před osmnáctou hodinou došlo v křižovatce
ulic Olomoucká a Vojtěcha Outraty
v Prostějově k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů. Dle dosavadního šetření jednapadesátiletý řidič vozu
Opel Astra jel Olomouckou ulicí ve

8JCXCTQXCPÚEJXQ\KFNGEJ\čUVCNKéV[ąK\TCP÷PÊNKFÆ2QPGJQF÷RQNKEKUVÆW\CXąGNKRTQ
XQ\X1NQOQWEMÆWNKEKRQDNÊåMąKåQXCVM[W&QOWUNWåGD
ZHQVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV Závažná dopravní nehoda znemožnila na celou hodinu
provoz v Olomoucké ulici. Na křižovatce poblíž Domu služeb se srazila
tři auta. Sanitky po nehodě odvezly
do nemocnice čtyři zraněné, dva řidiče a jejich spolujezdkyně.

směru k centru města a odbočil vlevo,
do ulice V. Outraty. Při tom však nedal
přednost protijedoucímu automobilu
značky Škoda. Sedmadvacetiletý řidič
Škody ve snaze se střetu vyhnout přejel do protisměrného jízdního pruhu.
Tam se však čelně střetl s protijedoucím automobilem značky Hyundai. Ke
střetu Opelu s jiným vozidlem nedošlo.
Při střetu automobilů Škoda a Hyundai utrpěli zranění oba řidiči i jejich
spolujezdkyně. Všichni byli převezeni
do prostějovské nemocnice,“ popsal
detailně závažnou nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 300 000 korun.
„Alkohol byl u řidičů všech tří vozidel
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření. Po prohlídce a zjištění míry poškození policisté na místě
zadrželi osvědčení o registraci vozidla
značky Škoda,“ doplnil František Kořínek s tím, že po dobu šetření a odstraňování následků nehody bylo místo
uzavřeno a provoz byl veden okolními
ulicemi.
(mik)

PROSTĚJOV Odbor sociálních věcí
magistrátu spolu s Městskou policií
v Prostějově dlouhodobě realizují
aktivity v rámci projektu prevence
kriminality, na které se daří získávat dotace z programu Ministerstva
vnitra ČR a Olomouckého kraje.
A v roce 2019 poputují do prevence
opět nemalé finanční prostředky.
„Zmíněné projekty prevence byly realizovány i v roce 2018 v rozsahu investičních a neinvestičních projektů situační
a sociální prevence. V roce 2019 budeme na tuto skutečnost navazovat obdobnými počiny,“ ujistil František Jura,
primátor Prostějova. Jak dodal, projekty budou součástí prevence kriminality
ve městě Prostějov na rok 2019, vše
v souladu s Plánem prevence kriminality na léta 2018–2020. Projekty budou
v ucelené podobě předloženy Radě
města Prostějova ke schválení nejpozději v lednu 2019. „Dotační program
Ministerstva vnitra ČR pro rok 2019
je připravován k vyhlášení a očekáváme obdobné podmínky jako v předchozích letech. Také Olomoucký kraj
vyhlašuje dotační program počátkem
kalendářního roku a i zde předpokládáme obdobné podmínky jako v roce
2018,“ doplnil náměstek primátora Jiří
Rozehnal.
(mik)
/QFGTPK\CEGCFKIKVCNK\CEGO÷UVUMÆJQMCOGTQXÆJQFQJNÊåGEÊJQU[UVÆOW
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O jaké konkrétní spolufinancování jde?

<PCéPÚRQFÊNPCRTGXGPEKMTKOKPCNKV[LGMNCFGPPCOQFGTPK\CEKO÷UVUMÆJQMCOGTQXÆ
JQFQJNÊåGEÊJQU[UVÆOW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

uzavřela Olomouckou ulici PREVENCE KRIMINALITY

SRÁŽKA TŘÍ AUT Radní schválili projekty

Prostějov (red) – Od 1. ledna 2017
platí na území města Prostějova vyhláška
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Podle této vyhlášky pro rok
2019 zůstává již sedmým rokem výše
sazby poplatku za komunální odpad
stejná, a sice 600 korun na poplatníka.
Osvobození a úlevy zůstaly zachovány
ve stejném rozsahu jako v roce 2018.
V platnosti zůstává jednotný termín pro
úhradu poplatku do 30. června 2019.

Poplatek za odpad
VHQH]YÙvLO

Prostějov (red) - Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
obdržela v polovině prosince dotaci
z rozpočtu statutárního města Prostějov pro rok 2018. Výše dotace činí 60
000 korun, díky které byly pořízeny
dva kusy lineárních dávkovačů Perfusor Compact plus včetně příslušenství.
Nové přístroje jsou umístěny a používány v sanitních vozidlech záchranky
na výjezdovém stanovišti v Prostějově.
„Statutárnímu městu Prostějov děkujeme za podporu,“ vzkázal za krajské
záchranáře jejich mluvčí Pavel Lampa.

Peníze pro záchranku

Prostějov (mik) – Na popelnice a kontejnery přetékající odpadem těsně před
Štědrým dnem si na prostějovském magistrátu lidé hojně stěžovali. „Zajímalo
by mě, zda si někdo na radnici uvědomil,
že je třeba před Vánocemi vyvézt kontejnery na papír a plast. Protože se tak letošní rok nestalo a kontejnery byly plné již
před Štědrým dnem, vánoční nadílka
způsobila, že nebylo kam dát zejména
balicí papír a krabice z vánočních dárků.
Silný vítr pak roznesl volně položený odpad od kontejnerů po širém okolí. Moc
pěknou vizitku si tentokrát Prostějov
pro své návštěvníky a občany na Vánoce
nevystavil. Asi si nic lepšího nezasloužíme,“ napsal na adresu radnice Vojtěch
Dokoupil z Prostějova. „Vaše stížnosti
budou předány odboru správy a údržby
majetku,“ odpověděla mu mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Binec bìhem Vánoc

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

9 na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
9 nebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčně

SATELITNÍ DOTACE

zpravodajství

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 527 899

14
publicistika

plynulosti. Samozřejmě před Vánoci
se všechny nešvary projeví jako pod
zvětšovacím sklem.
Bez ohledu na statistiku mi možná
dáte za pravdu, že pocitově jsou nejfrekventovanější ulice ty, kde bydlíte.
To se týká třeba ulic Krokovy nebo
Mozartovy, ta navíc vede řekněme
„odnikud nikam“, z jedné strany je
v podstatě slepá. Navíc tam každý
hledá zoufale místečko na parkování, takže o silniční „slalom“ pak fakt
není nouze.
Každý kritik samozřejmě uzná, že
projektanti ulic a domů budovaných
za dob hluboko před rokem 1989
opravdu nepočítali s takovým nárůstem počtu automobilů. Dvě auta
v rodině dávno nejsou žádnou výjimkou, spíše už standardem. Nezbylo
tedy než povolit parkování po jedné
straně ulice. V některých případech,
jako třeba v Bulharské, už se v jistých
úsecích parkuje po obou stranách,
a takové ulice pak obtížně vstřebávají obousměrný provoz. Záleží pak na
ohleduplnosti konkrétních řidičů,
aby se s dopravní situací popasovali.
Je mi jasné, že zakázat podélné parkování je krokem velmi nepopulárním, protože řidiči jsou také voliči
a logicky se budou ptát, kde pak
u všech všudy mají parkovat. Další
možností je tedy zvážit zjednosměr-

O Silvestru v jednom
hotelu: „Je mi líto, pane
a paní, to víte, máme obsazeno. Ale kdybyste si trochu
pospíšili v našem baru,
H7?9ÑHB:H:>:éHęBę9C
volného na záchytce.“

nění postižených ulic, které by nutnost parkování i bezpečné průjezdnosti mohlo zabezpečit.
Nechávat situaci „vyhnít“ se opravdu nemusí vyplatit. Každý řidič je
jenom člověk a jako takový má jen
jedny nervy.

A

K

ným osmdesátníkem, který se rád
otočí za pěknou dámou, chutná
mu dobrá káva a je celoživotním
fotbalovým činovníkem, za což
byl nedávno oceněn i krajskými
fotbalovými orgány, a je zuřivým
fanouškem Sparty Praha. Pokud
chcete něco vědět o prostějovské
sauně, zeptejte se tedy Františka
Kociána. Já se tedy zeptal a asi většího fandu nenajdete.
K ončím tak, že i v letech tragických
dá se najít kapka optimismu, tak se
toho držme i dnes.

$1$/ă=$
0$57,1$
02.52ð(

+/$6/,'8+/$6%2æÌ
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Sauna ovšem měla významné zastánce v podobě tehdejších představitelů zdravotnictví ve městě doktorů Sesulky (tehdejší ředitel OÚNZ),
Vence (tehdejší vedoucí lékař tělovýchovného oddělení) a Slavětínského
(specialista na choroby HCD). Někde vzadu se také schovávala myšlenka udělat něco pozitivního pro
lidi v době, kdy se občané museli
dívat na ruské okupanty a začínající
normalizaci. Hned po otevření se
pak dovídáme, že saunu navštívilo
denně až 150 lidí, možná i tam šlo
probrat tehdejší neutěšenou politickou situaci v užším kolektivu, neboť
veřejně se již projevování rebelských
názorů začalo trestat. Místní tisk tehdy vtipně glosoval, že ve Finsku, tedy
zemi, kde je saunování tak tradiční
jako u nás pivo, zasedá v sauně i vláda a spoustu věcí tak vyřeší v klidu
a lépe ve prospěch občanů.
okud dále zalistujeme v kronice, zjistíme, že by se mohla stát
pokladnicí pro sběratele autogramů
českých herců, neboť tam najdeme
podpisy Zuzany Bydžovské, Ljuby
Krbové, Karla Augusty, Jana Přeučila, Josefa Langmilera, Jiřího Ně-

mečka. A Miroslav Horníček, tato
herecká ikona, přidal k věnování
a podpisu i fotografii. Všichni zmínění jsou zajedno v tom, že sauna je
vždy perfektně připravená, servisní
tým vždy milý a v podstatě zjistíte,
že nejen oni, ale i ostatní návštěvníci toto zařízení přejmenovali na
„Saunu u Karla“. Zuzana Bydžovská
přidala i básničku: „Ať už je teplo,
nebo zima, u vás v sauně je vždy príma.“ Najdete i ilustrovaná věnování
a pouze v jednom případě jedno
jemně nemravné.
ronika končí rokem 1984
právě věnováním Zuzany
Bydžovské, ale sauna v městských
lázních funguje dál i dnes a po rekonstrukci celého lázeňského areálu v roce 1994, jehož původními
autory jsou architekti Vladimír
Vychodil a Radoslav Malaska, tu
máme i infrasaunu, solárium a mořskou koupel se solí. Areál lázní
i sauna jsou v současnosti v péči
Domovní správy Prostějov a dle
názoru hostů tradice s kvalitní
péčí trvá i dnes, takže „otec zakladatel“ Karel Povolný, který to
již vše sleduje tam odněkud shora, může být spokojený.
teď k výše zmíněnému pamětníkovi. Je jím člověk,
který saunu navštěvuje oněch celých padesát let. Je třeba upozornit, že tehdy mu bylo třicet. Letos
je díky sauně tedy zralým a čiper-

Vidí je kamera?
Několikrát za den přecházím semafory řízený přechod pro chodce na Vápenici
poblíž Havlíčkovy ulice. Osobně vždycky poctivě zmáčknu tlačítko na sloupu
a čekám, až blikne zelená. A většina chodců tak činí podobně. Jenomže každý
den se najde hodně lidí, a především z řad mladých, kterým je naprosto jedno, zda mají červenou nebo zelenou. Prostě se jen rozhlédnou a pokud nejede
zrovna nějaké auto, zamíří bez rozmyslu i na červenou na druhý konec silnice.
A tak se ptám, k čemu je na budově právě nad tímto přechodem kamera městské policie. Vidí to někdo ze strážníků? Pokud ano, tak by mě zajímalo, zda jsou
tito chodci dohledatelní a pokutovatelní.
Ivana Navrátilová, Prostějov
Mnì se jarmark líbí
Nemůžu si pomoci, ale mně se prostějovský jarmark líbí. Slyšela i četla jsem už hodně kritiky, že je zde hodně stánků s alkoholem a další stánkaři nenabízejí nic zajímavého. Hodně lidí srovnává náš jarmark s tím olomouckých a ten prostějovský v tomto srovnání z toho vychází hrozně. Já jsem ale spokojena
a myslím si, že lidé srovnávají nesrovnatelné. Olomouc je přece dvakrát tak větší město a tím pádem by byla ostuda, kdyby neměli větší jarmark. Važme si
toho, co máme!
Andrea Pluskalová, Prostějov

Èekal jsem to, je to podraz
Jsem pamětník, takže mě velice bolestně zasáhla zpráva o rozhodnutí majitele zbourat celé místní nádraží. Popravdě řečeno, čekal jsem to, že SŽDC
něco takového udělá. Z televize vidím, že k mnoha straým nádražním budovám se chová stejně, nic pamětihodného jim není dobré, nechce se jim
nic opravovat. Osobně beru demolici místního nádraží v Prostějově jako
podraz. Nejdřív se mluvilo o zapsání budovy na seznam chráněných památek, pak SŽDC ohromovala všechny Prostějovany plánem na nákladnou
rekonstrukci. A teď tohle. Je to podraz na všechny, kdo jsou se starým místním nádražím spjati.
František Mynařík, Prostějov

Takhle se to má dìlat
Rád bych se pochvalně vyjádřil o firmě, která měla na starosti rekonstrukci části Plumlovské ulice. Dělníci na části u čerpací stanice pracovali i o víkendech a podle toho byl také znatelný jejich výkon a hlavně výsledek. Vůbec se nedivím, že zmíněný úsek zbrusu nové silnice otevřeli se značným předstihem. Takhle má vypadat práce stavebních firem a obzvláště pro město. Kdyby se stejným tempem postupovalo i v případě rekonstrukce Brněnské ulice
letos na jaře, nemuselo by docházet k tolika odkladům termínů dokončení. Jenom doufám, že stejná firma bude pokračovat i na jaře 2019 v rekonstrukci
zbývající části Plumlovské ulice.
Jaromír Dvořák, Prostějov

D

nes se ale chceme podívat na
tu druhou polovinu, respektive na její závěr přece jen kapku v optimistickém duchu. Pamětníci tvrdí,
že v prosinci se odehrálo něco, co
pak bylo hodnoceno jako to nejlepší ve druhé polovině roku. První na
tuto událost upozornilo periodikum
Svobodné slovo přinášející zprávu,
že v Prostějově bude otevřena sauna,
a to po finském vzoru.
íky jednomu z pamětníků,
o kterém se ještě zmíním, se
mi dostala do rukou její kronika a tak
si dovolím odcitovat jejího „otce zakladatele“ pana Karla Povolného,
který při otevření napsal. „Dnešním
dnem byla otevřena sauna v našem
krásném hanáckém městě Prostějově.
Děkuji jménem svým a jménem celého kolektivu zaměstnanců lázní všem
organizacím, podnikům, kolektivům
a jednotlivcům, kteří se o její vybudování zasloužili a dali tak našim občanům krásný dárek pod vánoční stromek. Ať slouží tato sauna ke zdraví
a dobré náladě všem, kteří ji navštíví.“
Poděkování bylo namístě, neboť
vybudování přišlo na tehdejších 55
tisíc korun, což není zrovna málo.

D

Rok 1968 byl i ve Večerníku rozebrán velmi podrobně.
Společně jsme si osvěžili fakt, že polovina roku se nesla
v duchu optimismu, a po srpnové okupaci, doprovázené
tragickými událostmi a oběťmi na životech, již došlo víceméně jen na protesty se slzami v očích, následně pak
na plíživou normalizaci...

O JEDNOM PŮLKULATÉM VÝROČÍ

Každý určitě zažil den, kdy je všechno tak říkajíc „na levačku“. Své o tom
vědí řidiči, samozřejmě nejen ti prostějovští. Když takhle projíždím denně ulicemi města, musím opakovaně
žehrat na zřejmě stále nedostatečnou kontrolu autoškol, jejímiž škamny projde evidentně i ten největší
zoufalec, jenž za volantem vyloženě
trpí. Hlavně pravda když platí.
V provozu pak vznikají situace, nad
kterými by možná zaplesal bezpečnostní expert, nikoli běžnými nervy
vybavený moderní člověk. Kolona plížící se naprosto bezdůvodně
třicítkou neprospívá ani beztak
mizernému ovzduší, ani potřebné
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Tomáš KALÁB
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EXKLUZIVNÍ

HODNOCENÍ

PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Dnes je mimořádný den a tak ani není divu, že oblíbený seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vám
přináší vskutku výjimečný díl, který přidáváme oproti původnímu harmonogramu navíc jako
bonus. A bylo by neslušné, kdybychom právě na samý závěr roku byli ke komukoliv přespříliš
upřímní, proto zařazujeme speciální ohlédnutí za vzpomínkami ze zahraničních cest.
Než se ale pustíme do vskutku zajímavého vyprávění, 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, letních zahrádek, máme za
sebou monitoring Hanáckých slavností a naposledy jsme již podruhé v historii navštívili Vánoční
jarmark v Prostějově.
V poslední den roku si také připomeňme, 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...

-TWVÆEJXÊNG
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První zážitky ze zahraničních restaurací pocházejí z dnes ukrajinské
Oděsy, kde jsem v rámci studentské
výměnné praxe strávil pár týdnů.
Bohužel právě v době, kdy situace
s jídlem nebyla nejlepší. Po několika perných dnech jsme zjistili,
že je nutné najíst se kdykoliv narazíme někde na jídlo bez ohledu
na to, jestli máme hlad, čas oběda
nebo večeře je ještě daleko, nebo
bychom si dali něco úplně jiného,
než máme chuť. Pro chleba je třeba
vyslat spojku, byť by se nám z pláže
vůbec nechtělo, protože za hodinu
poté, co dorazí náklaďák s chlebem,
bude celá dodávka beznadějně vyprodána, další přijede zase až následující den. Když byl hlad největší,
vylovili jsme z kufrů to, co nám
připadalo nejčistější i nejslušnější a snažili jsme se přesvědčit „děžurnou“ v některém luxusním
podniku, že jsme „inostranci“,
tudíž by nás mohla pustit dovnitř... Většinou se to povedlo a někde v koutku jsme zasedli u stolu.
Za chvíli byl pokryt malými talířky
s okurky, rajčaty, salámem, sýrem
a jinými luxusními potravinami, vše
za více než slušné ceny. Kromě naší
studentské skupiny se v takové restauraci vyskytovali již jen námořní
i armádní vyšší důstojníci. Někdy

tam i hrála živá hudba „k tanci a poslechu“. Cena za takovou luxusní
večeři představovala asi tři rubly,
tj. třicet korun za osobu, což jsme
za vykoupení ze smrti hladem byli
ochotni obětovat. Před odjezdem
z této velké země, kde zítra již znamenalo včera, jsem se nechal zvážit
od válečného veterána na bulváru
v Kyjevě a váha ukázala 58,8 kg,
což, jak jistě uznáte, není na třiadvacetiletého studenta tak špatné.

/GPwÊQD÷F[
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Přeskočím nyní skoro dvacet let
a zkusím zavzpomínat na restaurační zážitky z prvních zahraničních
služebních cest. Byli jsme všichni
zoufale nezkušení a snažili se všemožně ušetřit na dietách, abychom
přivezli našim blízkým z cesty nějakou maličkost. Pokud byl vůbec
čas zastavit se v nákupním centru
někde u dálnice. Někdy nás u firmy,
kde jsme trávili celý den, mnohdy
dvanáct hodin, pozvali na oběd.
K naší smůle se na Západě nejí v poledne tak vydatně jako u nás, spraví
to většinou jen sendviče (v Anglii)
nebo párek a žemle (Německo) či
párek a preclík (Bavorsko).
Pokud jsme trávili několik dní na
firemním stánku na veletrhu, kde
nebyl často ani čas na něco malého
k jídlu, ani nebylo vhodné dávat
zákazníkům najevo, že nejsme stále
připraveni se jim věnovat, zašli jsme

večer do některé levné restaurace.
Vybavuje se mi menší německé
město, kde místní turecká komunita připravila program pro hosty jejich oblíbené restaurace. Uprostřed
večeře vběhlo do sálu několik žen,
řekněme diplomaticky středního až
staršího středního věku, v lehkých
splývavých sukních a krátkém horním dílu oděvu, ověšeném zlatými
mincemi a začaly mezi stoly tančit.
Kdo zná třeba z Turecka břišní tanec, ví, že základem úspěchu je patřičná tuková vrstva, kterou je nutné
vhodně pohazovat a potřepávat.
Bylo to naše první setkání s tímto
druhem zábavy a měli jsme co dělat, abychom nespadli pod stůl.
V Anglii jsme s ohledem na náklady vyvinuli s kolegou racionální
způsob stravování. Když si člověk
objednal pravou anglickou snídani
skládající se z párků, vajíček, fazolí
v rajčatové omáčce, pudinku podobného našemu jelitu, ale nemajícím s naším pudinkem vůbec nic
společného, černého čaje a toustů,
ušetřil za oběd. A pokud se úsporně
najedl odpoledne, ušetřil i za večeři.
A co teprve až začaly některé –
spíše jídelny než restaurace – nabízet stravu „eat as much as you
can“, neboli „jez, kolik sníš“ za
skutečně lidovou cenu. Dnes už
se posunuly cenově úplně jinam.
Při první návštěvě takové jídelny
jsme si s kolegou naložili na talíř
decentní porci a přidat jsme si

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

KAM RÁDI CHODÍTE NA OBÌD ÈI VEÈEØI?
KDE SI S CHUTÍ POSEDÍTE S PØÁTELI?
POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ NEJVÍCE HLASŮ,
(PRÁVĚ TOLIK ROKŮ
MŮŽETE VYHRÁT POUKAZ NA
LETOS SLAVÍ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK)
STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ
V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.
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PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s podtitulem „RESTAURACE“
nebo SMS na èíslo 608 960 042.

UZÁVĚRKA ANKETY JE 18. LEDNA 2019!

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
Hodnocení úrovně prostějovských restaurací a hostinců dnes pro odlehčení
opustíme a ponoříme se do vzpomínek
mysli. Pokusíme se vám přiblížit zajímavé příhody z restaurací po celém světě.
Všechna obvyklá hodnocení restaurací
a podniků vznikají po vzájemné konzultaci, ale čtenáře s průběhem návštěv
ve Večerníku seznamuje pouze jeden
z dvojice. Ten nejprve cestoval po světě
soukromě, na což navázalo dvacetileté
cestování z pracovních důvodů. Řadu
prvních roků se na gastronomii pod
střechou mohl dívat jen zdálky. Největší
gurmánský zážitek v zahraničí představovala gulášová polévka z Vitany zahuštěná předvařenou rýží pocházející ze
stejné firmy a uvařená na lihovém vařiči
před stanem. Tento skvělý chod většinou nahrazoval slavnostní večeři. Oběd
byl povětšinou lehčí, postačily turistický salám a uzený sýr, obojí vybalené
z notně promaštěného papíru. A tady je
nutné ve vyprávění přejít do první osoby. „Tehdy jsem se totiž těchto chodů
tak přejedl, že ve mně vzbuzují středně
silný odpor, kdykoliv je někde v supermarketu spatřím. Zážitky z horských
túr ale převážily toto drobné nepohodlí
týkající se stravy a ubytování na cestách
s partou přátel, vysokohorských turistů...“ Ostatně, posuďte sami.
nešli, protože jsme si nebyli jisti,
jestli se může jít víckrát. A nechtěli jsme vypadat, jak to jen říct
decentně... Časem jsme zjistili, že
jídlo stejně za moc nestojí, výběr je
hodně omezený a za stejnou nebo
jen o něco vyšší cenu se dá jinde najíst i lépe.

8GéGąGRąK
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Abych se nezmiňoval jen o tom, jak
se kde najíst úsporně, i když to ocení asi větší část tuzemských turistů,
kteří nejedou do luxusních resortů s předplaceným „all inclusive“,
zmíním i jiné zážitky. Mohli byste
nabýt dojmu, že moje zkušenosti
s restauracemi nejsou takového druhu, abych si mohl dovolit hodnotit
úroveň restaurací v Prostějově. Tak
se zmíním i o sedmisetgramových
steacích v amerických steakhousech,
představujících pro mě utrpení,
protože víc než dvěstěgramový kus
masa nejsem schopen pozřít. Ostatně vůbec maso nemusím, natož takový kus. Až jsem zjistil, že ve většině steakhousů mají i ryby, bylo po
problému. Měl jsem to štěstí, jinak
se to nedá nazvat, že jsem navštívil
i dvě michelinské restaurace. Tedy
nejen navštívil, ale i usedl v nich ke
stolu a povečeřel. Vždy při nějaké
významné události. Ten, kdo dává
přednost pořádné porci k zahnání
hladu, by moc spokojený nebyl, ten,
kdo ocení vybrané chutě jednotlivých chodů spíše symbolických velikostí, by byl doslova nadšen.
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Velkým zážitkem byla dovolená
v malém, skoro rodinném hotelu
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na Srí Lance, kde se nám snažili
předvést tamní kuchyni v celé šíři.
Na to, kolik nás v hotelu bydlelo,
vařili denně až rozmařilý počet chodů. Jejich názvy většinou skryli pod
pojem „Karí“. Je to již dlouhá řádka
let, kdy jsme tuto dovolenou absolvovali, ale na pekelnou pálivost
většiny pokrmů nikdo z účastníků
cesty dodnes nezapomněl. Názvů
exotického ovoce servírovaného na
stůl při snídani jsme se nedopátrali,
sami místní je neznali. Nepodařilo
se nám ochutnat durian, který neuvěřitelně páchne a u něhož někteří
velebí lahodnou chuť, jiní říkají, že
chutná tak, jak voní.
A ještě jedna exotika. Je tomu již
25 let, kdy jsme s kolegou zavítali
na významnou konferenci v Hongkongu. V polední pauze prvního
dne jednání nám byly doporučeny
jednak restaurace, jednak skromnější jídelna, obojí v kongresovém
centru. Oběd v restauraci by nás
přišel téměř na dvoudenní diety,
v jídelně by nám z denních diet ještě nějaké drobné zbyly. Takže jsme
se vydali do ulic tohoto malebného města a šli tak dlouho, až jsme
našli jídelnu „take away“, kde sice
nebylo místo k sezení, ale vybrané
jídlo nám dali do krabičky a mohli
jsme si je odnést domů. V našem
případě to znamenalo někam,
kde jsme mohli krabičku odložit, otevřít a plastovými příbory
její obsah zkonzumovat. Takže
dva gentlemani v padnoucích
oblecích stáli u jakési cihlové
zídky a pochutnávali si na čínském menu z krabičky, zatímco
kolem chodili lidé... Příští den
jsme šli do lidové jídelny, kde visela na stěně tabule s obrázky jídel,
stačilo ukázat na patřičný obrázek
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a jídlo si odnést ke stolu, kde se už
dvacet dalších spolustolovníků čile
ohánělo hůlkami.
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Jestli si někdo myslí, že v cizině je
všechno lepší, a to i jídlo v restauracích, je na velkém omylu. I v zahraničí se můžete setkat s nepříjemnou obsluhou a jídlem, které
už dlouho pobývalo v mrazicím
boxu. Vybavuji si kalamáry smažené v těstíčku v jedné zahradní
restauraci v Německu, kde se dal
sníst jen ten obal. K ukrojení
kousku z kalamářů byste potřebovali dobře nabroušenou pilu
nebo sekyru...
Jak jste možná poznali, naším koníčkem je dobré víno. Když jsme
začali jezdit do zahraničí, byli jsme
v této oblasti naprosto nevzdělaní.
O to se postarali výrobci Hornického kahanu, Svíce, Vinohradského
za třináct korun nebo Třešňáku,
tuším za devět korun. Jaké to bylo
překvapení, že víno jedné značky
může být jak skvělé, tak průměrné,
či dokonce podprůměrné! Pro nás
zpočátku nepochopitelná záležitost. A když si vzpomenu na úroveň
restaurací v Prostějově těsně po
sametové revoluci, kam jsme s hrdostí vodili zahraniční obchodní
partnery, stydím se ještě dnes.
Dalo by se vzpomínat ještě dlouho, ale náš seriál se týká restaurací
v Prostějově a ne někde v „Tramtárii“ a říká se, že v nejlepším se
má skončit. Takže pro dnešek
končíme a těšíme se na další návštěvu některého z prostějovských
podniků. Ještě nám jich pár zbývá
navštívit.
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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Otevřen byl i nový most přes dálnici

OLŠANY U PROSTĚJOVA Konečně si mohou vydechnout! Letos v květnu odstartovaly rozsáhlé práce na vybudování nových přivaděčů na D46 u Olšan. Součástí celého
projektu byla i demolice stávajícího mostu přes hanáckou
dálnici. Aby toho nebylo málo, pustila se Správa silnic
Olomouckého kraje v létě do celkové opravy hlavní silnice
v centru obce. Týden před Štědrým dnem stavební práce
ustaly. Některé natrvalo, jiné začnou opět na jaře.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Martin ZAORAL
Silnice procházející centrem Olšan byla nejen kompletně opravena, ale prošla i radikálními
úpravami. Došlo k zúžení jízdních
pruhů v obou směrech a vybudování podélných parkovacích stání. Vyrostly tam také dělicí ostrůvky pro
pěší, což by mělo zajistit bezpečnější přecházení silnice. „Co se týče
oprav průtahu, tak je vše prakticky
hotovo. Některé nedodělky se odstraní zřejmě na jaře,“ uvedl Milan
Elfmark, starosta Olšan u Prostějo-

va. Celkové náklady na rekonstrukci hlavní silnice v obci přišly na
9,5 milionu korun, sedm milionů
investoval Olomoucký kraj, zbytek
doplatila obec.
Jenže to není vše! Týden před Vánoci byl otevřen také zbrusu nový
most přes dálnici D46 ve směru na
Hablov a Bystročice. Ten vznikl na
místě starého, který byl kompletně
zbourán. Nově mohou do Olšan
také sjet řidiči mířící po dálnici od
Olomouce, naopak z obce mohou
vjet na dálnici ve směru na Prostějov.
Díky tomu se výrazně omezily
komplikace v autobusové dopravě. „Spoje byly vráceny do původních tras. Obnovil se provoz na
zastávce u hasičské zbrojnice a začalo fungovat také nové nástupiště
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PLUMLOV Bude letos ohňostroj
v Plumlově? Tato otázka zajímala
tisíce lidí, kteří pravidelně mířili
na tamní silvestrovskou pyromuzikální show. Odpověď je jasná: letos
lidé musí ohňostroj oželet, těšit se
mohou zase za rok.
Vedení města Plumlova rozhodlo, že
ohňostroj bude pořádat každý lichý rok.
„Jeho příprava je náročná jak organizačně, tak i finančně. Hlavním důvodem
však byl letošní ničivý výbuch v Mostkovicích, za nímž stála právě pyrotechnika. Mně osobně v takovém případě

přijde smysluplnější darovat peníze
poškozeným než je utratit za ohňostroj.
Nicméně dohodli jsme se, že příští rok
ohňostroj opět bude. V následujících letech by se pak měl konat jednou za dva
roky,“ vysvětlila Večerníku nová plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
Ohňostroj v Plumlově se konal každoročně až do roku 2012. Pak si dal
na dva roky pauzu, aby se opět na dva
roky vrátil. Po předloňské pauze jej
město opět pořádalo. V podobném
rytmu by se tedy mělo pokračovat
i v následujících letech.
(mls)

u prodejny Adam. Začal rovněž platit nový jízdní řád nahrazující ten výlukový,“ informoval Večerník Milan
Elfmark.
Tím to ovšem celé nekončí. Na nadcházejícím jaře se začne dokončovat připojovací pruh na výjezdu
z Olšan ve směru do Olomouce.
Ten patřil dlouhodobě k velmi kritickým místům. „Zásadní je, že výjezd na dálnici bude konečně bezpečnější. Proto je pro nás snazší dočasná
omezení nějak přetrpět,“ vyjádřil se
již dříve Elfmark.
Stavba tohoto nájezdu je součástí rozsáhlých úprav týkajících se D46. Probíhá v režii Ředitelství silnic a dálnic
ČR, které do ní investovalo zhruba
105 milionů korun. Definitivně hotovo by mělo být v lednu 2020.
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„Přál bych si hlavně, abychom byli
zdraví a abychom díky tomu mohli
s láskou dělat práci, která nás baví a zároveň je prospěšná. V této souvislosti
jsem viděl billboard upozorňující na
existenci jednoho
nadačního fondu.
Psalo se na něm:
‚Kéž by všechny
bytosti byly šťastny.‘ To je i mým
přáním.“
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Foto: Martin Zaoral
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V plumlovském

rybníku se topil pes!

PLUMLOV Záchranáři neměli klid
ani na Boží hod vánoční. Náročnou
záchranu pejska z vypuštěného rybníka v Plumlově mají za sebou místní
hasiči a profesionální jednotka z Prostějova.
„Vše má šťastný konec, uvězněného
psa v bahně se po chvíli podařilo vyprostit,“ uvedli po akci na Facebooku
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak se tam zvíře dostalo, a co dělal v tu chvíli majitel, už zdroj
pomlčel...
(pk)

„Bylo by fajn, pokud by lidé byli ochotni udělat kolem sebe milo. Záležet však
bude pouze na nich samých. Když
pojedou po pěkné cestě a budou naštvaní, šťastné je
to neudělá. Pokud
budou v pohodě
a octnou se na
špatné cestě, možná začnou sami
přemýšlet o tom,
jak ji udělat lepší.“
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„Do nového roku bych všem lidem
přál hlavně hodně zdraví a elánu
k tomu, aby byli schopni úspěšně realizovat své vlastní nápady. V našem
případě jsou to
nápady, které
by měly vést
k tomu, aby lidé
z různých koutů republiky
dostali chuť navštívit Konici.“

Opilec se vrací
ze silvestrovské zábavy:
„Prosím vás, jak se
xCGH7BIB7B¤xF7ì¶e
{'IG¶H:>¶HGH¤@:FCJBę e
„A do prdele! Tak to
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PROSTĚJOVSKO Už dlouho
jsme na Prostějovsku nezažili tak
tragické Vánoce, co se týká provozu na silnicích, jako letos! Dvě
tragické události, při nichž bohužel vyhasly tři lidské životy, jsou
smutnou tečkou za rokem 2018.
A co je horší, k nehodám s fatálními následky došlo v obou případech po neuvěřitelných chybách
řidičů... Následky? U Kostelce
na Hané zemřeli v autě přímo na
místě střetu dva senioři, u Kralic
na Hané zase devětapadesátiletý
muž. Také on nedal přednost při
vyjíždění z vedlejší komunikace
a srážku s druhým automobilem
nepřežil, i když lékaři bojovali
o jeho život několik hodin v nemocnici.
K první tragédii došlo v sobotu
22. prosince krátce po desáté hodině dopolední. „Starší pár jel ve
vozidle Škoda Felicia ve směru
od Lutotína. Na křižovatce řidič
s největší pravděpodobností nedal přednost vozidlu Škoda Fabia,

které jelo ve směru od Hluchova
na Kostelec na Hané. Došlo ke
střetu mezi oběma vozidly, jehož
následkem došlo na místě k úmrtí
staršího páru muže a ženy z Felicie. Čtyřčlenná osádka automobilu Škoda Fabia byla převezena do
Fakultní nemocnice Olomouc.
Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena do sto tisíc korun,“
informovala o tragédii s fatálními
následky Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak dále
přidala, na místě zemřel pětaosmdesátiletý řidič škodovky a také
o tři roky mladší žena. Podle
všeho se jednalo o manžele z Lutotína. „Oba při nehodě utrpěli
zranění neslučitelná se životem.
Druhé vozidlo Škoda Fabia řídila
devětatřicetiletá žena a jako spolujezdci s ní byly ve vozidle dvě
mladistvé i jedna nezletilá osoba.
Se svými zraněními byly převezeny do nemocnic,“ prozradila
Zajícová. „Přítomen byl znalec

z oboru silniční dopravy a v souvislosti s touto nehodou byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
usmrcení z nedbalosti,“ dodala
policejní mluvčí.
Na místě velkého neštěstí zasahovaly i záchranné složky. „Hasiči
na místě nalezli celkem šest zraněných osob. V jednom vozidle
zůstala zaklíněná osoba, druhá
z vážně zraněných osob byla již
na místě laicky resuscitována
projíždějícími řidiči a byla mimo

vozidlo. Hasiči po vyproštění
asistovali posádkám zdravotnické záchranné služby. Současně
provedli nutná bezpečnostní
a protipožární opatření a asistovali při šetření Policii ČR, když
vypomohli při naložení vozidel
na odtahové speciály, aby v závěru komunikaci celkově uklidili,“
konstatoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
O tři dny později fatálně chyboval
další řidič, tentokrát na křižovat-

ce poblíž Kralic na Hané. A zaplatil za to vlastním životem. „V úterý pětadvacátého prosince došlo
po jedenácté hodině dopoledne
u obce Kralice na Hané k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Devětatřicetiletý muž jel ve voze
značky Seat po hlavní silnici, když
z vedlejší komunikace ve směru
od Vrbátek na Kralice vyjel devětapadesátiletý muž s vozem značky Škoda. Podle prvotních informací tento řidič nedal přednost
vozidlu Seat a vjel do křižovatky.

Zranění utrpěli oba řidiči i spolujezdkyně ze Seatu. Starší z řidičů
však musel být se svým zraněním
letecky transportován do nemocnice,“ uvedla Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Lékaři bojovali o život devětapadesátiletého muže několik
hodin, snaha však byla marná.
„Muž následkům mnohačetných
zranění ve fakultní nemocnici
podlehl,“ potvrdila mluvčí krajské policie.
(mik)
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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.

Přes plot pro televizor

Předminulé pondělí 17. prosince
po desáté hodině kontrolovali policisté v Brodku u Prostějova osobní automobil Škoda Felicia a jeho
devětadvacetiletého řidiče. Po negativní dechové zkoušce se řidič
podrobil také testu na přítomnost
jiných návykových látek. Ten ukázal přítomnost látek amphetamin/
metamphetamin. S výsledkem
testu řidič souhlasil a přiznal, že
v sobotu v podvečerních hodinách
užil „skleněnku marihuany“. Na
výzvu policistů se poté dobrovolně
podrobil odbornému lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu. Další jízdu mu policisté zakázali. Při kontrole dále zjistili, že platnost technické kontroly u vozidla skončila
k datu 15. prosince 2018.

Bez technické a zfetovaný

Od nedělního večera 16. prosince
do pondělní třinácté hodiny 17.
prosince se dosud nezjištěný pachatel vloupal do hostince v obci
na Určicku. Po násilném vniknutí
objekt prohledal a odcizil z něj
150 let starou znehodnocenou
dvojhlavňovou pušku značky Lancaster, tři prázdné pivní sudy a slunečník v barvách pivovaru Zubr.
Celková výše způsobené škody
byla předběžně vyčíslena na 32
100 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Z hospody si vzal i pušku

V dosud přesně nezjištěné době
od 10. do 16. prosince se pachatel vloupal do garáže rodinného
domu ve Skalce. Po násilném
překonání zámku vrat odcizil šest
kusů elektrického ručního nářadí, motorovou pilu, čtyři kusy
zimních pneumatik a čtyři kartony červeného a bílého vína. Výše
způsobené škody nebyla dosud
přesně vyčíslena. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu krádeže, za což pachateli hrozí až tři
roky vězení.

Bral nářadí, gumy i víno
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stějovského muzikanta známého
jako Lery, do povědomí veřejnosti
se zapsal například jako někdejší vedoucí pěveckého sboru při Gymnáziu Jiřího Wolkera. „Tuhle zpěvačku
jsem zaznamenal na jednom z jejích
prostějovských koncertů. Myslím, že
mimo jiné vystupovala v kavárně Avatarka. Autorská spolupráce s Lerym jí
ovšem velice svědčí a hodně ji posunula,“ ocenil jeden z posluchačů.
Poslední píseň nazvanou Vánoční už
Pavla Aschenbrennerová zazpívala
společně se Scholou chrámu Panny
Marie v Konici. Osmičlenný pěvecký

jaký byl váánočční koncerrt v Konicii...

Tradice Vánočních koncertů v konickém chrámu ožila i letos. „Ježíš
přál svým následovníkům hebrejské
Šalóm. Toto slovo by se dalo přeložit
jako pokoj. Znamená však víc, jde o život v souladu člověka s jeho okolím.
Přeji vám, aby vás hudba naplnila tímto vnitřním klidem a harmonií a abyste si je nesli i do dalších dní,“ pozdravil
všechny na úvod konický farář Milan
Ryšánek.
Po jeho slovech již před zaplněný
chrám předstoupila Pavla Aschenbrennerová. Ta zazpívala a na kytaru
zahrála autorské písně z dílny pro-

PŘEMYSLOVICE Předminulé úterý 18.
prosince o půl desáté došlo na silnici mezi
Přemyslovicemi a Hluchovem k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů. Jeden
z nich po vzájemné kolizi vjel do pole a tam
se převrátil na střechu...
„Podle dosavadního šetření měla čtyřicetiletá
řidička automobilu značky Volvo v prudké pravotočivé zatáčce s vozidlem přejet částečně do
protisměru, kde se bočně srazila s protijedoucím
automobilem značky Renault. Následkem střetu
se toto vozidlo přetočilo přední částí do proti-

směru, vyjelo mimo komunikaci a tam se převrátilo na střechu. Při dopravní nehodě došlo ke
zranění řidiče a spolujezdce v Renaultu. Ti byli
převezeni do prostějovské nemocnice,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Ke zranění
ostatních osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na tři sta tisíc
korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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ŘIDIČKA SKONČILA NA STŘEŠE

Volvo poslalo Renault do pole

BYLI JSME
U TOHO

sbor doplněný o kytaristu, baskytaristu a hráče na cajon si pod vedením
dirigentky Evy Procházkové připravil
moderní duchovní písně známé v podání Spirituál kvintetu, Hany a Petra
Ulrychových či Vojty Dyka.
Také kostelní sbor si vybral jednu
z písní, které u nás proslavil Spiritual
kvintet, konkrétně skladbu Bim! Bam!
V jejich repertoáru však nechyběly ani
slavná Adeste fideles či koleda Buď

zjistili jsme
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osobního a nákladního automobilu. Podle dosavadního šetření měl
čtyřiapadesátiletý řidič náklaďáku při
jízdě v husté mlze směrem k Hluchovu
z dosud přesně nezjištěných příčin přejet částečně do protisměru, kde v důsledku toho došlo k bočnímu střetu
s protijedoucím osobním vozem. Řidič
nákladního automobilu po nehodě pokračoval v jízdě až do Konice, kde byl
zastaven hlídkou místního obvodního
oddělení a vrácen na místo nehody. Podle svých slov z místa odjel, protože si
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nehody nebyl vůbec
vědom,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při této dopravní
nehodě nedošlo, ale výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 170 000 korun. „Alkohol byl
u obou řidičů vyloučen. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
pravidelnou formulku v těchto případech policejní mluvčí.
(mik)

H
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boural...

PROSTĚJOVSKO Těžko pochopitelné a hlavně neomluvitelné! Hodinu po Štědrém dni vyjížděli policisté
a záchranáři na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí. Do svodidel tam
narazila mladá slečna za volantem
Mercedesu. Když mladou dívku
policisté podrobili testům na drogy,
nestačili se divit...
V úterý 25. prosince krátce před jednou hodinou ranní jela po dálnici D46
ve směru na Olomouc jednadvacetiletá
řidička s vozidlem Mercedes Benz. „Při
jízdě mladou ženu přemohl mikrospánek a následně s vozidlem vyjela mimo
levý jízdní pruh, načež narazila do
středových svodidel, kde zůstala stát.

Dechovou zkouškou bylo vyloučeno
požití alkoholických nápojů, ale orientační test na jiné návykové látky byl pozitivní na amfetaminy, metamfetaminy
a extázi,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Užití drog ostatně mladá dívka policistům potvrdila. „V nemocnici, kde byla
sanitkou převezena na vyšetření, byl
ženě odebrán biologický materiál. K jejímu zranění naštěstí nedošlo. Dívka
přišla o řidičské oprávnění, které jí bylo
zadrženo. Škoda byla předběžně stanovena na deset tisíc korun. Nehoda je
nadále v šetření policistů z dopravního
inspektorátu,“ dodala Zajícová. (mik)

8VQOVQ/GTEGFGUWUGONCF¾UNGéPCXG\NCPCFNQWJQWFQDWPCRQUNGF[.ÆMCąKLKRąGXG\NK
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Slečna usnula za volantem...
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Foto: www.olkraj.cz

OLOMOUC Krajští zastupitelé schválili v pondělí 17.
prosince změnu na postu náměstka pro kulturu, sport
a památkovou péči. Důležitou oblast převezme po Františkovi Jurovi jeho stranický kolega z hnutí ANO 2011
Petr Vrána. Jura na funkci rezignoval, protože se stal novým primátorem Prostějova.
„Pan Jura bude s panem Vránou zpočátku úzce spolupracovat, aby změna na postu náměstka proběhla plynule. Věřím,
že nový náměstek bude pracovat stejně dobře a spolehlivě,
jako jeho předchůdce,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Petr Vrána bude úřadovat jako neuvolněný náměstek. Zastupitelům slíbil, že tato skutečnost nebude pro řádný výkon
funkce překážkou. „Chci zachovat kontinuitu. Projekty a záměry rozpracované mým předchůdcem dovedu do úspěšného konce a budu pokračovat v dalším rozvoji kultury, sportu
i památkové péče,“ uvedl Vrána.
Hejtmanství má celkem sedm náměstků, z nichž každý odpovídá za svěřenou oblast, jako je například zdravotnictví,
školství, doprava, životní prostředí nebo investice. Do kompetence hejtmana spadá například krizové řízení nebo sociální oblast.
(red)

prostějovského primátora vystřídal Vrána

Kraj má nového náměstka:

Počasí lyžování v našem regionu
na konci uplynulého roku nepřálo.
„Snažili jsme se dělat, co jsme mohli,
abychom sezónu zahájili ještě letos.
Neměli jsme však šanci zprovoznit
ani malý vlek. Se zasněžováním jsme
museli po oteplení skončit. Sníh, který

Martin ZAORAL

KLADKY Udělali, co mohli, ale
počasí bylo proti. Ani letos se do
konce roku sezónu v jediném lyžařském středisku na Prostějovsku
zahájit nepodařilo. „Jsme nachystaní, něco už máme nasněženo, jak to
půjde, vše rozjedeme,“ hlásí předseda Lyžařského areálu Kladky Jiří
Křeček.

ŠOFÉRA NÁKLAĎÁKU
ZADRŽELI V KONICI
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HLUCHOV Hodně kuriózní případ.
Mezi Hluchovem a Kostelcem došlo
ke střetu nákladního a osobního Volva. Ovšem řidič náklaďáku pokračoval dál, vůbec po nehodě nezastavil.
Lapili ho až policisté v Konici a muž
(QVQ2QNKEKGè4 za volantem musel hodně přesvědčivě vysvětlovat, že o srážce s osobním
vozidlem neměl vůbec ani ponětí...
„Ve středu devatenáctého prosince před sedmou hodinou došlo na
komunikaci mezi obcemi Hluchov
a Kostelec na Hané k dopravní nehodě

částí vozidla narazil do betonového mostku. Při
nehodě utrpěl zranění a rodinným příslušníkem
byl převezen do prostějovské nemocnice na vyšetření,“ informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Podle všeho šlo především o řidičskou chybu,
testy na alkohol a na jiné návykové látky byly totiž
negativní. „Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun. Nehoda byla vyřízena
uložením příkazu na místě ve výši pěti set korun,“
doplnila mluvčí krajské policie.
(mik)

pokoj lidem dobré vůle. Na závěr si
celý zaplněný kostel mohl zazpívat
známé koledy Nesem vám noviny či
Narodil se Kristus Pán.
To však není vše. Vánoční písně,
koledy a spirituály se do konického chrámu vrátí již tuto neděli 6.
ledna, kdy tam vystoupí kapela
NoProblem z Kostelce na Hané. dle
ohlasů návštěvníků letos mimořádně vydařila.

5X¾VGéP÷X[\FQDGPÚEJT¾O0CTQ\GPÊ2CPP[/CTKGX-QPKEKJQUVKNVTCFKéPÊ8¾PQéPÊ
MQPEGTV
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

NARAZIL do mostku
VŘESOVICE Podle všeho nezvládl příliš
rychlou jízdu... Mladík za volantem Renaultu během druhého vánočního svátku vážně
havaroval, když u Vřesovic vyjel ze silnice
a málem se přerazil o betonový mostek vedle
silnice.
„Ve středu šestadvacátého prosince v odpoledních hodinách jel pětadvacetiletý řidič s osobním
vozidlem Renault Megane po silnici ve směru od
Vřesovic na Kelčice. Při průjezdu pravotočivou
zatáčkou se pravděpodobně nedostatečně věnoval řízení a vyjel s ním mimo silnici, kde přední

2CXNC#UEJGPDTGPPGTQX¾\CWLCNCRQUNWEJCéGMXCNKVPÊO 2QUNGFPÊ RÊUGÿ U 2CXNQW #UEJGPDTGPPGTQXQW \C\RÊXCNC &QMQUVGNC\CXÊVCNKPGLGPOÊUVPÊCNGKNKFÆ\GwKTQMÆJQ
\R÷XGOKCWVQTUMQWVXQTDQWRÊUPKéM¾ąG.GT[JQ
KMQPKEM¾UEJQNC5RQNGéP÷RąGFUVCXKNKCWVQTUMQWd8¾PQéPÊq QMQNÊ
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Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

KONICE „Ó Bože, zpíváme Ti a naše píseň letí k Tvým bílým oblakům. Bože, jsme Tvé děti, svůj obdiv vzdáváme Ti i všem tvým zázrakům…“ Modlitba známá v podání populárního Vojty Dyka byla jednou z celé řady písní, které zazněly během Vánočního koncertu. Na akci konané stejně jako v přechozích letech o druhém
svátku vánočním, vystoupily postupně Pavla Aschenbrennerová,
schola a sbor chrámu Narození Panny Marie v Konici. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

klikni na

)272*$/(5,(

Vleky v Kladkách se do konce roku nerozjely
ŠTĚPÁN
V
KONICKÉM
CHRÁMU
PATŘIL
HUDBĚ
Tradiční Vánoční koncert přinesl poselství o naději
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Konicko (mik) - V polovině prosince si na internetových stránkách
e-shopu objednal a zaplatil poškozený muž z Konicka kombinovanou
chladničku značky Elektrolux za
částku 6 553 korun. Zboží mu podle domluvy mělo být dodáno dne
20. prosince. Dosud se tak nestalo,
stránky prodejce již navíc nejsou
přístupné. Také jakékoliv pokusy se
s dodavatelem spojit jsou nulové.
Případ policisté zaevidovali a zahájili
úkony trestního řízení pro trestný
čin podvodu.

Eshop neexistuje

Hradčany (mik) - Škodu za 66 200
korun způsobil neznámý pachatel majiteli kamionu značky DAF,
který byl zaparkovaný ze čtvrtka
20. na pátek 21. prosince ve volně
přístupném areálu v Hradčanech.
Zloděj vytvořil do palivové nádrže
dva otvory o průměru necelého centimetru, a navíc poškodil i víko palivové nádrže. Z vozidla pak odčerpal
a odcizil zhruba čtyřicet litrů nafty.
Za trestné činy krádeže a poškození
cizí věci hrozí pachateli, samozřejmě
v případě jeho zjištění, až dva roky
kriminálu.

3URYUWDOQ½GUzNDPLRQX

Kostelec na Hané (mls) - Dokončit
opravu Revoluční ulice chtějí v nadcházejícím roce v Kostelci na Hané.
Město v této souvislosti podalo žádost o dotaci. Kvůli finanční náročnosti byly opravy rozděleny do tří
etap, přičemž ta první skončila letos
v listopadu a přišla na více než sedm
milionů korun. Díky ní vznikla nejen
nová silnice, ale i chodník a parkovací
místa.

'DOvÉNXV5HYROXÄQÉ
má projít opravou

Hradčany (mik) - Škodu za 66 200
korun způsobil neznámý pachatel
majiteli kamionu značky DAF, který
byl zaparkovaný ze čtvrtka 20. na pátek 21. prosince ve volně přístupném
areálu v Hradčanech. Zloděj vytvořil
do palivové nádrže dva otvory o průměru necelého centimetru, a navíc
poškodil i víko palivové nádrže. Z vozidla pak odčerpal a odcizil zhruba
čtyřicet litrů nafty. Za trestné činy
krádeže a poškození cizí věci hrozí
pachateli, samozřejmě v případě jeho
zjištění, až dva roky kriminálu.

3URYUWDOQ½GUzNDPLRQX

Plumlov (mls) - Celkem šestadvacetkrát zasahovali plumlovští hasiči.
Nejnáročnější výjezd absolvovali při
výbuchu rodinného domu v sousedních Mostkovicích. Zásahová jednotka pod vedením Ctibora Kocourka
má aktuálně šestnáct členů a přivítala
by nástup nových dobrovolníků, kteří
by byli ochotni v době svého volna, ve
dne, v noci i o svátcích být připraveni
pomoci ostatním při mimořádných
událostech v jejich životě.

Hasièi hledají nové posily

Prostějovsko (mik) - Ve čtvrtek
27. prosince vpodvečer jela řidička
vozidla Hyunday mezi obcemi Výšovice a Určice. Na rovném úseku
jí znenadání skočila do jízdní dráhy
srna, se kterou se střetla, protože již
nedokázala s ohledem na krátkou
vzdálenost adekvátně zareagovat. Ke
zranění řidičky nedošlo a také požití
alkoholu před jízdou bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 20
000 korun.

Srnì se nevyhnula

Skřípov, Hruška (mls) - V sobotu
16. března se vydají k volebním urnám lidé z Hrušky a Skřípova. Obě
obce čekají nové volby poté, co se
nově zvoleným zastupitelům vzešlým z podzimních komunálních voleb nepodařilo najít společnou řeč.
V obou případech hned tři z nich
rezignovali už na ustavujících jednáních vedení těchto obcí.

Nové volby
v polovinì bøezna

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

jsme vyrobili, máme na hromadách.
Díky tomu zatím netaje. Po Novém
roce by mělo přijít ochlazení, to bychom jej mohli rolbou rozhrnout
a zbytek dosněžit,“ popsal Večerníku
situaci na konci roku 2018 Jiří Křeček.
Skiareál v Kladkách vyniká zejména
malebným okolím. Kdy tam lyžařská
sezóna odstartuje, však nebylo možné koncem roku odhadnout. „Třeba
to bude příští víkend, třeba v polovině ledna, možná až na přelomu ledna
a února, kdy budou na Prostějovsku
jarní prázdniny. Věřím, že to bude co
nejdříve, ale záležet bude hlavně na
počasí,“ dodal Křeček s tím, že k za5LG\FQXMCX-NCFM¾EJRąKRQOÊPCNCX\¾X÷TWTQMWURÊwGRCUVXKPWXLGLÊFQNPÊé¾UVK sněžení areálu mají místní sokolové
XwCMWåD[N[PCXTwGP[JTQOCF[WO÷NÆJQUP÷JW
Foto: www.lyzovanikladky.cz
k dispozici pět sněžných děl.

aneb jsme s vámi u toho...

pf 2019

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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rozhovor večerníku - 1. díl
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Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

„POKUD SE NAUČÍME JEDNAT S BLBCI, KONFLIKTŮ BUDE MINIMUM“
Bloger David Píchal už řadu let zveřejňuje na Facebooku své vtipné postřehy

PROSTĚJOV Tento člověk je démon! Z Davida Píchala (na snímku)
vyzařují mimořádná fyzická i psychická vitalita. Muž, který v mnoha
ohledech připomíná chodící atomovou elektrárnu, produkuje místo elektřiny ztřeštěné nápady. Do
širšího povědomí se před více jak
dvěma lety dostal díky svému výletu na kole značky Ukrajiny z Prahy
do Prostějova. Od té doby má spoluzakladatel facebookové skupiny
Prostějov Bez Cenzury, kde však
nedávjo jako správce skončil, za
sebou celou řadu podivuhodných
cest. Z nich pořizuje zápisky vynikající autenticitou a prošpikované bystrými a vtipnými postřehy.
Nelze se divit, že je na Facebooku
hltají stovky lidí. Rozhovor s ním
jsme vzhledem k jeho zajímavosti
a obsáhlosti rozdělili hned do dvou
částí. V té první jsme se zaměřili zejména na fenomén sociálních sítí,
se kterým má bohaté zkušenosti
a na němž zveřejňuje své postřehy.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
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yy Poprvé jsem vás zaznamenal,
když jste v Římě dal francouzskému
černochovi transparent s nápisem
„I go Prostejov“. Ke snímku jste
na Facebooku napsal, že dotyčný
„uprchlík“ miluje Káju Gotta, zejména pak jeho píseň „Když muž
svou ženu snídá“. Jak si vy osobně
vysvětlujete to, že Češi, kteří si
obecně dokážou udělat legraci
téměř ze všeho včetně ‚svých
velkých proher’, berou právě migrační krizi tak smrtelně vážně?
„Migraci všeobecně je určitě
potřeba brát zcela vážně. Tohle
je celosvětové téma na několik
příštích let, což je výborná zpráva
pro politickou stranu, která si na
tom založila existenci. Já nejsem
žádný ‚vítač’ ani nic podobného,
ale rozhodně pro mě neexistuje
méněcenný člověk. Před těmi třemi roky jsem měl záměr upozornit
na neustálé zastrašování. Nějakého
černocha jsem tehdy na tom místě
hledal dva dny. Celkově je však problém migrace na delší debatu.“
yy Dá se udělat sranda opravdu ze
všeho?
„Dnešní doba internetu nemá pro humor žádné hranice, ty má každý pouze
v sobě. Já osobně nemusím vtipy kolem holokaustu, jinak snesu všechno,
ale ne všechno je hodné zveřejnění.“

yy Snad nikdo nezpochybňuje,
že příliv uprchlíků je pro Evropu
obecně problém. Na druhou stranu
tvůrci hororů dobře vědí, že nejvíce
se bojíme toho, co nevidíme. Dá se
říci, že strach vyvolaný migrační
vlnou funguje v ČR na podobném
principu?
„Bát se toho, co nevidíme a o čem nic
nevíme, je přirozené. Horší je předhazovat lidem lži a cílenou manipulací
a tímto zastrašováním získávat vlastní
prospěch. To zde bylo od různých
skupin patrné od začátku krize.“
yy Jak se tyto nálady projevují třeba v Itálii, kam pravidelně jezdíte
a kde lze na rozdíl od ČR na nějaké
migranty přece jen narazit?
„Posledních deset let jezdím do
Říma služebně třicetkrát za rok
a trávím tam vždy jeden až dva dny.
Musím říct, že migranty z Afriky
bylo snadné v Italii potkat i dávno
před krizí, a zdá se, že v posledním
období jich výrazně ubylo. Důvod
bohužel neznám, nesleduji italskou
politiku, ale letos jsem ze zvědavosti navštívil jeden uprchlický tábor
v Řecku a překvapil mě svou čistotou i přísným nekompromisním
režimem.“
yy Na svých četných cestách jste se
s muslimy musel potkat mnohokrát...

jejich pozdrav Salam alejkum, jsem,
ač nevěřící, vždy odpovídal česky
‚pozdrav Pán Bůh’. Nikdo mi kvůli
tomu hlavu uřezat opravdu nechtěl.“
yy Co říkáte na zastrašování šířící se prostřednictvím sociálních
sítí?
„Nevěřím, že by to mělo větší dopad.
V reálu by většina lidí snad nedokázala jen tak jinému ublížit na základě
nějakého předsudku. Pořád říkám,
že inteligence a dobro v diskusích

spíše mlčí, zatímco zlo křičí, a proto
je nejvíc slyšet.“
yy Právě nenávist šířící se v diskusích stála za vaším rozhodnutím
odejít ze skupiny Prostějov Bez
Cenzury, kterou jste spoluzakládal. Jak se na to díváte s odstupem
času?
„Prostějov Bez Cenzury bylo z poloviny moje dítě, kterému jsem na
startu vdechl život a dával mu všechen čas. Velmi mě to bavilo, ale po-

yy Podařilo se přesto někomu ve
virtuálním prostoru vás skutečně
zvednout ze židle?
„Jediné, co mě dokáže vytočit, představují lidská hloupost a evidentní lež, ale
že jsem vstal od stolu, to naštěstí není
v diskusi vidět.“ (směje se)
yy Říká se, že když se víc jak půl minuty hádáte s blbcem, už se hádají
dva blbci. Jak často se jiným daří
zatáhnout vás do podobných facebookových a jiných hádek?

soudní znalec, realitní makléř, degustátor pizzy, vystudovaný právník, doktor
či ekonom. Je potřeba se naučit diskutovat, případně slušně argumentovat,
nenechat se zbytečně zatáhnout do
konfliktu. Důležité je si promyslet,
co chci sdělit, a pak si to raději před klikem ještě dvakrát přečíst.“
yy Na Facebooku jste toho napsal
už hodně a všichni se ptají, kdy vydáte knihu. Co jim na to odpovídáte?

Nevěřím, že by nenávist šířená na Facebooku
měla širší dopad. V reálu by většina lidí snad
nedokázala jen tak jinému ublížit na základě
nějakého předsudku. Pořád si říkám, že
inteligence a dobro v diskusích spíše mlčí,
zatímco zlo křičí, a proto je nejvíc slyšet...
„Ve skupině jsem svého času vytvořil pravidla, jak postupovat v diskusi
s blbcem. Pokud by se toho opravdu
většina lidí držela, konfliktů by bylo
minimum. Základem všeho je ignorace, neplatí, že kdo má poslední komentář, ten vyhrává. Na vulgární urážky již
není potřeba odpovídat, agresor se tím
ponížil sám, důležité je nejít na stejnou
úroveň a zůstat nad věcí. Každý inteligentní čtenář to tak pochopí, zatímco hulvát si při

„Nikdy jsem na svých cestách
neměl strach z lidí, spíše z techniky nebo vlastní hloupé chyby
a následného zranění. Ve světě
jsem navštívil země, kde pře&CXKF2ÊEJCNQFF÷VUVXÊT¾FDCXÊNKFK\¾TQXGÿXwCMF¾X¾RąGFPQUVVQOWRQMWFQPU¾OOčåG
vládá muslimská komunita,
\čUVCVX×UVTCPÊ
(QVQCTEJKX&2ÊEJCNC
a nikde nebyl problém. Na
stupně běžným vývojem se z toho
stalo něco jiného a já tu radost pomalu ztrácel. Od začátku jsem tuhle
skupinu využíval hlavně pro zábavu
a když jsem ji tam už nenašel, nebyl
důvod se tím dále zabývat. Nebylo
to nic, co bych ze dne na den nemohl opustit, ač pro jiného je třeba
být správce největší skupiny v regionu zásadní životní úspěch.
Nikdy jsem se nechystal skupinu
využít ve svůj prospěch nebo slávu,
takže pro mě ten projekt už skončil.
V klidu jsem ho přenechal jiným,
kterým přeji hodně štěstí.“
yy Vaše příspěvky na Facebooku
často působí značně sebeironicky,
takže by jeden řekl, že jste proti
útokům nejrůznějších „trollů“
imunní...
„Já velmi často používám ironii, což
ne každý pochopí, o to víc je to pak
zábavnější. Nemám ani problém
udělat si legraci sám ze sebe, v tom
jsem určitě přeborník.“ (úsměv)

čekání na odpověď okouše nehty.“
yy Jak to udělat, aby si to lidé uvědomili a zvládli se podle toho i chovat?
„Myslím, že školy by měla objíždět
přednáška s názvem Sociální sítě. Cílem by byl výklad, jaké hrozby se za tím
skrývají, nutnost ověřování si informací, ignorace nedůležitého. Mnoho lidí
má tendenci se do všeho zapojovat,
hodnotit, kritizovat, každý je najednou

„Chtěl bych určitě napsat dvě knihy, jedna se bude týkat cestování a druhá by
byla životopisná, protože to, co jsem od
narození prožil, je v mnoha ohledech zajímavé. Mohlo by dojít i na filmové zpracování. Jen mě mrzí, že Luděk Sobota je
už starší herec, pak tedy hlavního hrdinu
může ztvárnit jedině Pavel Liška. Jmenovalo by se to ‚Život idiota’.“ (úsměv)
DRUHÝ DÍL ROZHOVORU
S DAVIDEM PÍCHALEM
PŘINESEME V PRVNÍM
ČÍSLE NOVÉHO ROKU,
KTERÉ VYCHÁZÍ 7. LEDNA
2019
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vizitka
DAVID PÍCHAL
✓ narodil se 26. listopadu 1974 v Prostějově
✓ vystudoval Střední odborné učiliště technické
(SOUT), Frýdek-Místek, obor Mechanik strojů
a zařízení, maturoval v roce 1993
✓ v roce 1994 absolvoval povinnou vojenskou službu
a už od roku 1995 začal podnikat
✓ nejprve se zabýval prodejem obuvi a oděvů, od roku 2005
působí v oblasti dovozu a prodeje motocyklů, v současnosti
je jednatelem společnosti Free-moto s.r.o.
✓ je ženatý, má dvě děti
✓ k jeho koníčkům kromě cestování patří motorky a posilování
zajímavost: při návratu z cest domů jej nejbouřlivěji vítá fenka
Sanny, teprve pak se dostává řada na jeho ženu a děti

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!

UŠETØÌ7($æ

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

25%

780.Ā

Akce platí do 31. ledna 2019

od 7. ledna 2019 bude PV Večerník na stánku v prodeji za 20 Kč
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Olomoucká 10

Vecerník
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Vápenice 19
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Výhody pro pøedplatitele:

tQRYLQ\MVRXGRUXéRY¾Q\SąÊPRGRVFKU¾QN\
tSRxWRYQÆ]GDUPD
tQDNDåGÆKRSąHGSODWLWHOHEXGHéHNDW'5(.

YÊFHLQIRYSąÊxWÊPéÊVOH
tYxLFKQLDERQHQWLEXGRX]DąD]HQLGRVORVRY¾QÊ
RKRGQRWQÆFHQ\
tVQRYÚPURNHPSąLSUDYXMHPHMHGQRSąHNYDSHQÊ
tMHGQ¾PHVHVRXNURPRXVSROHéQRVWÊRQ¾YUDW
NGRUXéRY¾QÊYUDQQÊPéDVHGRKRGLQ

Více informací na číslech

582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci
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Objednávám předplatné
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Vecerník
ˇ

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
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Konstelace hvězd Prostějova
e
Jen každý druhý Prostějovan si dnes může dát předsevzetí do nového roku. Pouze polovina z nás má totiž alespoň trošku pevné vůle
k tomu, aby si své nejdůležitější cíle splnila nebo dodržela své sliby.
Ta druhá půlka může jen tiše závidět.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Co se dá dělat, starý rok končí a vy jste to pomalu
ani nezaregistrovali. Nebudete mít čas
ani na jeho hodnocení, natož abyste
přemýšleli nad nějakými plány do budoucna. Provázet vás i nyní budou stres
a spěch.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Všechno jste nechali buď na poslední chvíli, nebo nejdůležitějšími úkoly pověřili někoho jiného.
Bohužel sami jste vůbec nepřiložili ruku
k dílu a to se vám nyní vymstí. Bez práce
nejsou koláče, to poznáte brzy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Ve vaší
blízkosti se nyní budou objevovat jen
lidé, kteří vás mají rádi, a vy si jich po zásluze vážíte. Možná se mezi nimi objeví
i někdo, kdo vás zaujme víc než jiní. Bude
už záležet na vás, zda z toho bude láska.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nedávejte na
sobě najevo, že ke konci roku prostě
nestíháte. Tvařte se jako byste měli
vše pod kontrolou a dokázali všechno
ukočírovat. Pokud uděláte nějakou chybičku, objeví se někdo, kdo ji vezme na
sebe.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na co sáhnete,
to pokazíte. Proto se prosím do ničeho
nehrňte a jakékoliv aktivity nechte na
jiných. Oslavy Silvestra vás ostatně tak
zmohou, že nebudete schopni dělat nic
rozumného. Zůstaňte v ústraní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Co se vám
nepodařilo během celého roku, to doženete na Silvestra! Pokud jste měli problém s láskou nebo navázat jakýkoliv
vztah, nyní se všechno otočí. Najednou
si nebudete moci ani vybrat.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Budete
příjemně překvapeni, protože zásluhou cizí pomoci se vám splní největší
přání. Ani to nebude stát mnoho úsilí,
stačí jen potkat toho pravého člověka.
A ten je blíž, než si dokážete představit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Podaří se
vám sklouznout do pořádného maléru a z této bryndy se jen tak nevylížete. Naštěstí máte kolem sebe dostatek
kamarádů a skutečných přátel, kteří
vás v tom nenechají samotné. Važte
si jich.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Váš
partner začne žárlit, a přiznejte si, že
má skutečně proč. Pokud chcete i v budoucnu udržet váš vztah, měli byste se
mírnit v záletech a koketování s jinými.
Alespoň se s tím nechlubte na veřejnosti.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Tento týden bude u vás veselo, a to nejen
díky tomu, že členové rodiny mají velký
smysl pro humor. Dostanete se do situací, které budou skutečně k popukání.
Kromě vás se pobaví úplně všichni!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na samý
závěr roku budete mít přehršel nápadů, jak od ledna změnit svůj dosavadní
fádní život. Pokud se podaří realizovat
alespoň polovinu z nich, budete patřit
mezi ty hodně šťastné.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pozor na úraz,
přece nechcete Silvestra strávit v nemocnici! Vyhýbejte se hlavně elektrickým spotřebičům, s nimi totiž moc zacházet neumíte. V závěru týdne vás čeká
zajímavé setkání, ze kterého budete mít
užitek.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: Na CHLEBÍČKY
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Dnes máme Silvestra, k němuž ve
společnosti i v poklidu domova náleží bohaté menu včetně tolik oblíbených chlebíčků a jednohubek.
K nim neodmyslitelně patří také
dobrá pomazánka či salát, Večerník se tudíž vydal zjišťovat, jak si na
tom markety stojí v tomto odvětví.
A zjistili jsme, že nejlevnější česnekovou pomazánku a vajíčkový
salát nabízí Lidl, pro „Pařížan“ a hermelínovou pomazánku se
vyplatí navštívit Albert, „vlašák“ má cenově nejvýhodnější Billa,
kde takto společně s Albertem zakoupíte i lososovou pomazánku.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 27. prosince.

Naše
4'57/¦
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OD 31.12. 2018 DO 6. 1. 2019
Ɣ 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 se pozorování Slunce a večerní pozorování nekonají. Hvězdárna v Prostějově
bude po celý sváteční týden i na Nový rok uzavřena.
x POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají ve čtvrtek 3. ledna a v pátek 4. ledna od 14:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
x VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhnou ve čtvrtek 3. ledna a v pátek 4. ledna od 18:30 hodin. K vidění jsou
planety Mars a Uran a také klenoty zimního hvězdného nebe - kolébka hvězd mlhovina v Orionu nebo hvězdný
hřbitov Krabí mlhovina. Vstupné 40 Kč.
x POHÁDKOVÁ STŘEDA – 2. ledna v 15:30 hodin uvádíme příběh pro děti: NOVOROČNÍ POHÁDKA.
Vstupné 40 Kč.
x Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Stínava, Ptení
Dne: 15. 1. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: chatové lokality u Holubic, Pohodlí,
u hájenky, vč. VaK.

Obec: Mořice
Dne: 16. 1. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Mořice: č.p.128, 137, 138,
139, 179, 164 a parcela č. K/353.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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TŘI ČTVRTINY VĚTŠÍCH PODNIKŮ
ZVAŽUJÍ, ŽE V ROCE 2019 ZAVEDOU
DALŠÍ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Stravenky, příspěvky na penzijní pojištění, pátý týden dovolené, ale i mimořádné finanční odměny
a zdravotní benefity by mohlo příští rok dostávat
více zaměstnanců než dnes. Rozšiřováním zaměstnaneckých benefitů spolu s výrazným zvyšováním
mezd zaměstnavatelé bojují o spokojenost svých
zaměstnanců. Vyplývá to z bleskového šetření Hospodářské komory mezi většími podniky.
Z ankety vyplynulo, že firmy zaváděly nové zaměstnanecké benefity také letos. Z řad větších zaměstnavatelů
v letošním roce nově zavedla nebo rozšířila portfolio
zaměstnaneckých benefitů drtivá většina, celkem 80 %
z nich. V rozšiřování výhod pro své pracovníky budou
navíc pokračovat i v roce 2019, pouhá čtvrtina dotázaných o tom dnes neuvažuje.
Zaměstnavatelé nejčastěji uvedli, že stávající nabídku
zaměstnaneckých benefitů chtějí rozšířit o stravenky,
závodní jídelnu nebo občerstvení na pracovišti. Druhou
nejčastěji plánovanou skupinou benefitů jsou sociální
benefity v podobě příspěvků na důchod, pátého týdne
dovolené nebo možnosti zkrácení pracovního úvazku
kvůli studiu či péči o děti.
Třetí skupinu plánovaných benefitů pro příští rok
tvoří finanční příspěvky a cílené zdravotní programy,
konkrétně jde o rehabilitační, rekondiční a preventivní
zdravotní programy. Velký zájem firem pečovat o zdraví zaměstnanců ostatně dokládají i nedávno zveřejněná
data ke zdravotním benefitům. Zdravotní benefity v současnosti poskytuje už 9 z 10 větších zaměstnavatelů.
Komunisté spolu se sociálními demokraty a odboráři
požadují, aby zaměstnanecký benefit – zaměstnavate-

li dobrovolně poskytovaný pátý týden dovolené – byl
nově plošně uzákoněnou povinností. Vláda na svém
jednání k tomuto návrhu nezaujala žádné stanovisko.
Proti omezování nebo rušení benefitů, kterými zaměstnavatelé zvyšují svou atraktivitu na trhu práce, se ostře
ohradila Hospodářská komora. Podle ní by to byl po
zvyšování minimální mzdy a zrušení karenční doby způsob, jak přidusit ekonomiku a dovést zemi do hospodářské recese.
Povinný pátý týden dovolené by totiž nejvíce dolehl na menší podniky, které si to ani v době hospodářského růstu často nemohou dovolit. Největší
podnikatelské organizace zastřešující 15 tisíc malých i velkých firem a 114 asociací, svazů, klastrů či
řemeslných cechů apelují, aby pátý týden dovolené zůstal zachován jako zaměstnanecký benefit a byl
nadále vyjednáván individuálně nebo v kolektivních
smlouvách na základě vzájemné dohody zaměstnavatele se zaměstnancem.
Hospodářská komora také uvedla, že 13. plat nebo odměnu v podobné výši za letošní rok vyplatí více firem
než loni. Finančního benefitu se dočká 6 z 10 zaměstnanců soukromého sektoru. Po sezónních odměnách
a tzv. 13. platech tak vzroste letos průměrná nominální
mzda o 8,6 %. Vloni celorepublikově stoupla dle ČSÚ
o 6,2 % a dosáhla 29.496 Kč, letos podle prognózy
Hospodářské komory vzroste o více než 2.500 Kč
měsíčně na zhruba 32.000 Kč. Rychlý růst mezd v ČR
bude přitom pokračovat, podle predikce Hospodářské
komory mzdy v roce 2019 vzrostou o dalších 8,1 %.
Zdroj: www.komora.cz
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Kdo v srdci žije, neumírá...

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdcích
tě navždy budeme mít.
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Nový rok 2019 je už doslova za dveřmi a s ním tradičně přicházejí
i nová předsevzetí. Nejinak je tomu i u nás ve Večerníku. Spřádáme
zajímavé plány a vymýšlíme, jak být pro vás přitažlivějším
a čtivějším periodikem než doposud. Jelikož není úplně jednoduché
dostat se pod kůži všem čtenářům, jste tu vy, abyste nám s tímto
nelehkým úkolem pomohli.
ZKUSTE VYMYSLET NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
PRO VEČERNÍK a hrajte o hodnotné ceny.
Vyhrát můžete skipasy v celkové hodnotě 10 000 Kč a na tři z vás
čeká i celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Dne 4. ledna 2019
uplyne 20 let od úmrtí
pana Josefa ŠVÉDY
z Drahan.
Všem, kteří vzpomenou s námi
děkuje syn Josef s rodinou.

Dne 1. ledna 2019
uplyne rok od úmrtí
pana Jaroslava POSPÍŠILA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka,
syn Radim a Petr s dětmi

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

Dnes, tj. 31. prosince 2018
vzpomínáme 9. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily POLÁKOVÉ
z Hrdibořic.
S láskou v srdci vzpomínají manžel
Marian a děti s rodinami.

Není zapomenut ten,
jenž nás miloval, ještě dlouho chtěl
s námi být, ale musel odejít.

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

Pravidla soutěže:
Ɔ Napište novoroční předsevzetí adresované nejčtenějšímu
regionálnímu periodiku, ve kterém uveďte, jaké cíle by si měl pro
rok 2019 Večerník dát, co by měl zlepšit, co se vám naopak líbí,
či co byste rádi uvítali na našich stránkách nového...
Ɔ
Maximální rozsah textu je 1 000 znaků.
Ɔ
Akce „Novoroční soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“
probíhá v termínu od 1. do 31. ledna 2019.
Ɔ
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let,
s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR, jež v tom to
termínu pošle svůj návrh buď poštou na adresu Vápenice 19, 796
01 Prostějov, také e-mailem na: marketing@vecernikpv.cz, dále
prostřednictvím sociálních sítí, nebo jej osobně doručí do redakce
Večerníku.
Ɔ
Všechna tato předsevzetí budou zařazena do soutěže. Výherci budou
vybráni členy redakce po ukončení akce.
Ɔ
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení,
bydliště a číslo telefonu pro možnost kontaktování v případě výhry.
Ɔ
Do soutěže nebudou zařazena předsevzetí, která budou anonymní,
obsahovat vulgární slova nebo budou dodána po 31. lednu 2019.
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naše soutěž / vzpomínky

Dne 2. ledna 2019
tomu budou 2 roky,
co nás navždy opustil
pan Josef MAREK
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 6. ledna 2019
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel MIKULÁŠEK
z Vrahovic.
Zarmoucená rodina.

Čas běží,
ale vzpomínky zůstanou navždy
v srdci. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

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

Dne 30. prosince 2018
uplynulo 15 let, co nás navždy
opustila manželka, babička a tchýně,
paní Ladislava DUŠKOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 1. ledna 2019
uplyne 10 let od úmrtí
pana Drahoslava STREITA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
a syn s rodinami.

Dne 4. ledna 2019
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Ladislava TAŇÁKA

a dne 8. prosince 2018
jsme vzpomenuli 6. výročí úmrtí
pana Miloslava TAŇÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
Eva a sestra Věra.

Přátelé a známí,
dne 2. ledna 2019
vzpomeňte s námi na
1. výročí úmrtí naší milované
Marušky GROŠOVOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Hana,
vnuk Ríša a rodina Bečičkova.

8=É9ħ5.$

Vyhrát můžete jednu ze tří cen:

93É7(.

1. CENA:

/('1$

VE 12:00 HODIN

skipas v hodnotě 5 000 Kč do PARKU
SPORTU Hrubá Voda a celoroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
2. CENA:

skipas v hodnotě 3 000 Kč do Ski Areálu
Hlubočky a celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

3. CENA:
skipasy v hodnotě 2 000 Kč do Ski Arény
Karlov a celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Ɔ
Výherci budou kontaktováni telefonicky, jejich jména
a návrhy pak zveřejněny v tištěném vydání Večerníku, na webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce (Facebook a Instagram).
Ɔ
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele,
včetně jejich rodinných příslušníků.
Ɔ
Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s jejími pravidly, která
se zavazujte plně dodržovat, i se zpracováním osobních údajů
podle GDPR. V případě umístění na prvních třech místech soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvku a fotografie z předání výhry.
Ɔ
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani
alternativně plnit v penězích.
Ɔ
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním soutěže.

„Pan Novák si
jde koupit novou košili
na silvestrovskou zábavu.
Po chvíli váhání si vybral
a chce platit tisícovkou.
+FCx7J7Ā?77@:B:A¤xFC8B®
B7LDęH7DCJ¶x¤{&:A=
J:@=9:@¶HC D7B: 7@:B:AC@
8ÑGH:G=DĘ=>¶HDFC?Cé=@=7ì
DC(CJ®AFC9:e
{qHCIì8Ix:H:A¶HxFC8B®e
„Ne, ale tato košile bude
GH¤HFCJBê9H=G¶9?CFIBÒe

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Antonín Slavík 1939
Vřesovice
Josef Zifčák 1967 Brodek u Prostějova
František Koníček 1925 Čelechovice
na Hané – Kaple
Oldřich Štafa 1931
Prostějov
Ludmila Krátká 1948
Smržice
Milada Fritzová 1946
Brno
Jan Spáčil 1945
Čechovice
Pavel Moučka 1945
Prostějov
Helena Jedličková 1926 Mostkovice
Jitka Štěpánová 1939
Krumsín
Žofie Přikrylová 1917 Kostelec na
Hané
Otakar Tesař 1946
Rozstání
Michal Ševčík 1967
Domamyslice
Věra Kunčíková 1947
Lipová
Helena Oláhová 1944
Prostějov
Pavla Jochová 1928
Smržice

Poslední rozlouèení
Pondělí 31. prosince 2018
Ludmila Coufalová 1935 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 2. ledna 2019
Zdeňka Čechová 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 3. ledna 2019
Josef Ptáčník 1940 Protivanov 15.00 Obřadní síń Brněnská 104
Pátek 4. ledna 2019
Marie Hvozdecká 1934 Čelechovice na Hané 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Čepl 1933 Pěnčín 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Čeplová 1935 Pěnčín 11.00 Obřadní síň Prostějov
Lubomír Turza 1946 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Alena Ležáková 1972 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Lydie Navrátilová 1931
Prostějov
Čestmír Vincour 1950
Skalka
Karel Poláček 1944
Myslejovice
Jozef Ducký 1932
Prostějov
Vilém Klouda 1948 Ptenský Dvorek

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiřina Janečková 1934
Krumsín
Jaromíra Hrubá 1938
Prostějov

Poslední rozlouèení
Čtvrtek 3. ledna 2019
Ing. Jaroslav Mynařík 1953 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
Pavlína Dirdová 1928 Dobromilice

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Květoslava Faktorová 1939 Suchdol

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / nabídka pracovních míst

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
Pronajmu cihl. byt 2+1, 65m2, po
rekonstrukci, ul. Máchova PV, vlastní
kot. a měř. Nájem 8.000 Kč + ink. Tel.:
604 820 358
Pronajmu garáž v Prostějově,
Fanderlíkova ul. T: 602 775 607
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

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

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

'20<
Volejte: 739 322 895
5'3LYtQ
FHQDNMHGQiQt.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod FHQDY5.
'ĤP3URVWČMRY
FHQDYUN

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz
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Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYED
Qt]NpFHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQt
SĜtVWXS9ROHMWH

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 2.000 Kč
+ energie. 602 745 131
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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
'DOLERUND78m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká cihla 100m2 ul. .þYþLQN
3+kk Plumlovská 70m2 po rek .þLQN
3+kk Olomoucká cihla 82m2, po rek. .þLQN
1RYiJDUiå2ORPRXFNi 20m2
.þ
Volejte: 739 322 895
92XWUDW\
.þYþLQN
.DQFHOiĜ39.UDOLFNi
.þ
3URGHMQD.UDYDĜRYD83m2
.þ
3URGHMQD3OXPORYVNi45m2 .þLQN

%HGLKR¨ÕRNU3URVWÁMRYProdej novostavby bungalovu 5+kk
VWHUDVRX=DVWDYČQiSORFKDP]DKUDGDP3(1%±&
&HQD.´

Pronajmu garáž za Mechanikou, čistá,
suchá s montážní jámou. Cena dohodou. Tel: +420 776 740 608
Pronajmu nebytové prostory v 1. patře,
35 m2 na náměstí v Konici v nově zrekonstruovaném cihlovém domě. Velmi
atraktivní lokalita. Vhodná na kancelář i
k různému podnikání.
Kontakt: 777 729 145

3URVWÁMRYXO§gUND3URGHMGUXåVWHYQtKRE\WXPSDWUR
&HQD.´

267$71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDOD 76m2DUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNP2 SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNi524m2 &HQDGRKRGRX
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VOLEJTE: 739 322 895
%\WFLKODLSDQHOSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ
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P]DKUDGDP3(1%±*
&HQD.´
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

1DEt]tPHSURGHM5'3LYtQ0DOHEQiNOLGQiREHF
NPRG3URVWČMRYDVYODNRYêPVSRMHQtP-HGQiVHR
SĜt]HPQtĜDGRYêGĤPVPDOêPGYRUNHPD]DKUiGNRX
'ĤPMHSRþiVWHþQpUHNRQVWUXNFLQRYiVWĜHFKDSODVWR
YiRNQDDQČNWHUpSRGODK\MLQDNMHGĤPYSĤYRGQtP
]DFKRYDOpPVWDYX1HSUĤFKR]tSRNRMH
&HQD.þ

7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

Kompletní nabídku najdete na:

www.realitypolzer.cz

www.jhreality.cz

SLUŽBY

KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
721 344 771. Práce různého druhu.
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování
Provádíme dokonalé stroj. čištění
čal. sed. souprav. M. Revay tel.
604 439 302, 582 382 325 www.revay.cz
18050570474

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

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

FINANCE

16011421482

Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

PRODÁM

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

„Pan Novák si
jde koupit novou košili
na silvestrovskou zábavu.
Po chvíli váhání si vybral
a chce platit tisícovkou.
+FCx7J7Ā?77@:B:A¤xFC8B®
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„Ne, ale tato košile bude
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ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Půjčka Pv a okolí. Tel.: 776 087 428
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
Tel.: 602 510 465
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Přijmeme brigádníky na trhání jablek,
více info na uvedeném tel.

SEZNÁMENÍ

Prodám levně nepoužitý elektrický
Najde se v PV a okolí žena, která se cítí boiler 125 l a koupelnový topný žebřík,
také sama k občasným schůzkám okolo zn. Změna topení.
70 let. Vdovec 75/174 mladšího vzhledu.
Auto mám. 722 140 346
Prodám ložnici, dvoupostel, konferenční
stolky, komoda, stáří 80 let, vhodné na chaZVÍŘATA
lupu. Tel.: 723 417 934
Prodávám psa, 3 roky, lovecký pes, bez PP,
vhodný do rodiny, poslušný. Cena 5.000,
možná dohoda.Tel.: 739 136 912

<<< www.vecernikpv.cz

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

+/('É7(35É&,"

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Číšníci/servírky
12 210 Kč
Dispečer/ka MKD
25 000-35 000 Kč
Skladníci
20 300 Kč
Sociální pracovník/-ce 22 800-34 320 Kč
Vedoucí školní jídelny
15 413 Kč
Číšníci/servírky
19 000 Kč
Pracovníci v živočišné výrobě
ošetřovatel/ka
25 000-32 000 Kč
Prodavač/ka masa a uzenin 19 000-24 000 Kč
Učitelé na 1. stupni ZŠ
28 630 Kč
Vedoucí zdravotního úseku 22 800 Kč

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
turnusový

střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
vyšší odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné

TJ SOKOL Klenovice na Hané
MAREK spedition, Konice
Strojírny Prostějov
Domov pro seniory Jesenec
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská
HOTEL TENNIS CLUB, Prostějov

dvousměnný
dvousměnný
jednosměnný
pružná prac. doba

nižší střední odborné
střední odborné
vysokoškolské
vyšší odborné

Agrodružstvo Tištín
MAKOVEC, Prostějov
ZŠ a MŠ Smržice
Domov u rybníka Víceměřice

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

Úklidoví pracovníci

Plat (Kè)

80 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

základní+praktické

Firma

MW-DIAS,
Nemocnice Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

Pøedplatné
levnìji
strana 9

PRÁCI HLEDÁ

PRÁCI NABÍZÍ

Do našeho kolektivu přijmeme SŠ hledá práci. Znalost programu
manažera/-ku autoservisu. Praxe v oboru POHODA a zkušenosti s prodejem.
automotive výhodou. Nástup možný ih- Tel.:604 686 928
ned. Platové ohodnocení 25000 - 35000 Kč.
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
milan@pneufloryk.cz.
Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001
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 Kč. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail:
info@pneufloryk.cz.
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
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

17102621270

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

pf 2019
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



I třiapadesáté 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 3. ledna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

ul. J. Lady
František VYSLOUŽIL, Prostějov
Výherce získává:JEDNO MÍSTO v hodnotě 849 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Richard Pachman
Hana PAVLIŠOVÁ, Přerov
Výherce získává:JEDEN POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZAROHEM
David NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává: SKIPAS v hodnotě 400 Kč pro lyžování v areálu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1,7,1,8
Zuzana POPELKOVÁ, Stražisko
Výherce získává: Dárkový POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
SU
DO
KU

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

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

16070712278

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
V zimě jsou potřeba kvalitní ponožky
Alena KOČÍ, Brodek u Prostějova
Výherce získává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
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

18121461105

V RYTMU.......HUDBY.

ATEST, POROJ, OŽERA, STENY, SUKNO, PILKA, RAJČE, VYSAVAČ,
KALUP, HEROIN, VRKOČ, BLATO, KAKAO, AGÁVE, SKICA, VOLVO,
ESTÉT, SRPEN, ZÁKON, POUTA, RESPEKT, POTUPY, SÍTKO, NEGŘI,
ARTUŠ

Výherce získává '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

Výherce získá 96783(1.<YKRGQRWČ.þ
SURQiYãWČYX]iEDYQtKRFHQWUD

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17113061409

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili jednu z hvězd
divadelní komedie Byt na inzerát, která byla k vidění
uplynulý čtvrtek v Jesenci.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þ

17031060280

Ráno po Novém roce
G:AIì8Ix¶7DĘ=DC@:xI
xCLF97x@7G=DCJ¶x¤{&:J=xęH
ì:L7Ā7@FC?vF¤@¶?7
jĀ:FJ:B®Ié=B7DI9@®J:@?®CĀ=
L7FCGH@¤9@ID7H¤HJ¤ĘÒe
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soutěže

Výherce získá DÁRKOVÝ 328.$=
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PROSTĚJOVSKÝ OHŇOSTROJ

CHYSTÁ PŘEKVAPENÍ...
KDY: PONDÌLÍ 31. PROSINCE 2018, 20:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T.G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Nebyl by to Silvestr, kdyby na prostějovském náměstí T. G. Masaryka
neproběhl tradiční ohňostroj. I tento
rok se na něj můžete těšit. Začne jako
vždy ve 20:00 hodin a jeho součástí
budou světelná show a skvělá hudba.
Čeká vás i jedno překvapení, tak se
dnes určitě přijďte podívat.
Tradiční ohňostroj v Prostějově, který uzavře program Prostějovské zimy
2018, bude zahájen v pondělí 31. prosince ve 20:00 hodin na náměstí T. G.
Masaryka. Již od 19:00 hodin se rynkem ponese reprodukovaná hudba.

„Co se týče programu, na úvod zazní
mluvené slovo, po celou dobu trvání ohňostroje ozvláštní akci světelná
show s využitím budovy radnice, tak
jako v minulých letech. Ohňostroj přitom potrvá přibližně šestnáct minut,“
prozradila Večerníku náměstkyně primátora Milada Sokolová. Na otázku,
jaká hudba zazní během ohňostroje,
odpověděla náměstkyně uhýbavě: „To
si necháme jako překvapení...“ Samozřejmě je opět velice nutné dbát na
bezpečnost. „Bezpečnostní zóny budou ohraničeny zábranami a bezpeč-

nostními páskami. Na pořádek dohlídnou nejen strážníci městské policie, ale
i pořadatelská služba a dobrovolní hasiči ze Žešova,“ uvedla Sokolová s tím, že
během Silvestra platí zákaz vjezdu na
náměstí T. G. Masaryka, a to čase od
10:00 do 22:00 hodin.
V pondělí 31. prosince se od 20:00
hodin také bude pořádat tradiční Silvestr v Kulturním klubu Duha. K tanci
a zábavě po celý večer zahraje návštěvníkům skupina Echo manželů Vyroubalových. Akce potrvá do 2:00 hodin
ráno.

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 31. prosince
15:00 ČERTÍ BRKO
česká pohádka
17:15 SILVESTROVSKÝ
GALAKONCERT
přímý přenos z berlínské filharmonie
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
úterý 1. ledna
NEHRAJEME
středa 2. ledna
15:30 ČERTÍ BRKO
17:30 BUMBLEBEE
akční sci-fi USA
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
čtvrtek 3. ledna
15:00 MARY POPPINS SE VRACÍ
dětský muzikál USA
17:30 AQUAMAN
sci-fi USA
20:00 ZNOVU VE HŘE
americká komedie
pátek 4. ledna
15:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaný francouzský film
17:30 BUMBLEBEE
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
sobota 5. ledna
15:00 GRINCH
animovaná komedie USA
17:30 SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY
animovaná komedie USA
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
neděle 6. ledna
10:30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL
animovaná ruská komedie
15:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
rodinné fantasy USA
18:00 ZNOVU VE HŘE
20:00 THE DOORS
- LIVE AT THE BOWL ‘68
hudební dokument USA

Kino klub

DUHA

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

ŠPALÍÈEK
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.

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 31. prosince
20:00 SILVESTR
k tanci a zábavě hraje skupina ECHO
- manželé Vyroubalovi
do 2. ledna
SCHOLASTIKA
VOŠ Scholastika bude prezentovat za supervize svých pedagogů práce studentů
Produktového a Grafického designu. Cílem bude inovativním a výstavně neotřelým způsobem prezentovat výsledky práce
za minulý školní rok. Prezentují se tak například výsledky workshopu se studiem
Qubus (nápojové sklo), porcelán (pod vedením Jana Čapka) nebo typografie vzniklá na workshopu Building Praha.

Školní 4, Prostějov
sobota 5. ledna
15:00 BUDULÍNEK
pásmo pohádek ČR
17:30 JAK VYCVIČIT DRAKA
animovaný film ČR
20:00 MAMA MIA !
HERE WE GO AGAIN
americký muzikál

Zámek Prostìjov

Národní dùm
Prostìjov

Zámek Èechy p/K

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 28. února
18:00 SVĚTLO
vernisáž výs
tavy Daniely Benešové
Zámek
Konice
do 4. ledna
OBRAZY
Vánoční výstava Květuše Burešové
a Zuzany Muzikant Jeřábkové
do 31. ledna
JARMILA LHOTSKÁ
- PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů

kde děje…
Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. března
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
unikátní výtvarný projekt, který zachycuje
chronicky známé, ale i méně známé osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny, každý
portrét doplňuje autorský komentář
do 3. února
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.
do 3. března
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.

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

sobota 5. ledna
18:00 TŘÍKRÁLOVÝ ZÁMECKÝ
KONCERT

akce v regionu...
Novoroční výšlap na Kosíř
Na Nový rok vedou všechny cesty na Kosíř! Tohle osvědčené
heslo platilo první den roku 2018 pro 3 835 turistů. Před
dvěma lety při této příležitosti na Kosíř zamířilo rekordních 4 012 turistů. Podaří
se rekord překonat? Tradiční výstup a setkávání na Kosíři u rozhledny s Kosířanem, hasičskou kuchyní, ale především s přáteli a známými i letos opět pořádají
turisté z TJ Sigma Lutín a hasiči ze Slatinek.

Mažoreti se na Silvestra budou koupat
Nezamysličtí Mažoreti i letos plánují uctít památku legendárního Dobromila Plovce.
Známí recesisté se na Silvestra s místními občany setkají v areálu tamního koupaliště.
Do studené vody by se měli ponořit ve 12:55 hodin. „Doufejme, že nebude příliš mrznout. Sekat led v bazénu totiž nejde, jeho stěny by se mohly poškodit. Pokud v bazénu
bude led, budeme muset vymyslet nějakou alternativu. My ale na něco přijdeme,“ vzkazuje Jan Košárek s tím, že účast otužilců by měla být minimálně stejná jako loni.

Zimní běh přes Kosíř
Tuto sobotu 5. ledna 2019 se bude konat už 40. ročník Zimního běhu přes Kosíř,
sraz účastníků tentokrát bude opět v areálu lázní. Prezentace bude probíhat již od
9:00 hodin, start závodu je plánovaný na 11:00 hodin. Děti odstartují v 10:30 (MŠ
a 1. stupeň ZŠ) a v 11:00 (2. stupeň ZŠ). Délka trati hlavního závodu bude 10 km
a povede převážně po lesních cestách v kopcovitém terénu. V cíli bude připraveno
občerstvení - teplý čaj, ochutnávka slivovice a domácí pohoštění.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, 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
CENTRUM PRO RODINU
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

Tower Cafe
& Cocktail bar
Školní 49, Prostějov
do 31. prosince
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
fotografie z ostrovní země dalekého severu od Petra Bouchala

www.

VECERNIKPV.CZ

do 6. ledna 2019
9:00 - 21:00
(námìstí T.G.Masaryka)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 5. ledna:
Krajská liga přípravek Olomouckého
kraje (utkání na velkém hřišti, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
SK Prostějov 1913 – Hokejový klub
Opava s.r.o. (Liga mladších žáků „D“,
ročník 2007-2008, sk. 29, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

31.12.
1.1.
2.1.
4.1.

11.30 - 13.30
15.00 - 17.00
9.30 - 11.30
9.00 - 10.00

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777 oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu:
pondělí a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen po
předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Zámek ÿechy pod KosíĢem a Vlastivďdné muzeum v Olomouci Vás srdeĀnď zvou na

TġÍKRÁLOVÝ ZÁMECKÝ KONCERT
„W. A. Mozart a B. MartinĪ“

LUCIE LAUBOVÁ – zpďv
VENDULA URBANOVÁ – klavír

otevírací doba kluzištì

FLORBAL:
neděle 6. ledna:
11:00 12. kolo regionální ligy mužů – sk.
7 (týmy TJ Sokol Kostelec na Hané-HK,
FBC Letka Netopýři „B“, FBC Ossiko
Třinec, FBS Olomouc „B“, FBC Válec
Český Těšín, SH v Kostelci na Hané)

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

SOBOTA 5. LEDNA 2019 od 18 hodin
VELKÝ SÁL ZÁMKU
V ÿECHÁCH POD KOSÍġEM

Dcera se vrací po Silvestru
xCAċ'7H?7B7B=JÑ>:x:{
q9CHCCĀ?CB7DF7J®BCL:e
{.C>G:AAę@7 B:ì>G:Aé@7Òe
{.7?HC>G=Aę@7 
7@:B7xFI®BCL:e

BÌH:
pondělí 31. prosince:
10:00 Silvestrovský běh (41. ročník
tradiční akce, Kolářovy sady Prostějov)

Vstupné dobrovolné.
Nutná rezervace pĢedem na tel. 773 784 110
nebo na rezervacecpk@seznam.cz.
Kapacita sálu je omezená, dďkujeme za pochopení.
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navštivte stále více oblíbenější
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JESTŘÁBI PŘEDALI SENIORŮM MIKULÁŠSKOU SBÍRKU
A ZAPOJILI SE DO CHARITATIVNÍ AKCE MOVEMBER

/KMWN¾wUMQWUDÊTMWRąGFCNKX&QOQX÷UGPKQTč2TQUV÷LQX8¾ENCX/GKFN&CPKGN*WH
C1PFąGL/CVÚU
(QVQYYYNJMLGUVTCDKE\

PROSTĚJOV Pátého prosince před utkáním se
Vsetínem proběhla ve
foyer prostějovského zimního stadiónu Mikulášská
sbírka LHK Jestřábi pro
Domov seniorů Prostějov
v Nerudově ulici. Fandové
věnovali hromadu různých dárků, které ptačí
dravci v pátek 14. prosince osobně předali přímo
v domově.

Přečtete si
uvnitř

VÁNOČNÍ
PROHLÍDKY

ƔƔ Studentky SOŠPO prováděly na Štěpána návštěvníky
prostějovského kostela Povýšení
svatého Kříže
strana 26

Marek SONNEVEND

V PROSTÌJOVÌ
(QVQ6QO¾w-CN¾D

Galerista Skácel
pøilákal do muzea
portréty profesora

strana 24-25

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Dlouholetá hráčka prostějovského klubu Petra Kvitová skončila v anketě Sportovec roku ČR
na desátém místě a byla součástí
vítězného kolektivu, kterým se stal
fedcupový tým.
ƔƔ Dětské hřiště v Hamrech by
se mělo v dohledné době opravit.
Město Plumlov si v této souvislosti
podalo žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
ƔƔ Mladším žákyním VK Prostějov znovu nevyšla elitní skupina
Krajského přeboru a obhajoba se
jim dost vzdálila.
Čtěte na www.vkprostejov.cz!
ƔƔ Zhruba 1,4 miliardy korun dostanou příští rok příspěvkové organizace Olomouckého kraje například na dokončení rozpracovaných
a zahájení nových investičních
akcí. Vyplývá to z nově schváleného krajského rozpočtu. Prostředky
na rozvoj „příspěvkovek“ tak oproti roku 2018 narostou

„Celou akci zorganizoval náš klub společně s ředitelem domova Zdeňkem Libíčkem a vedoucím přímé péče
Miloslavem Fajstlem. Pan ředitel byl z této myšlenky nadšený a předání sbírky se zúčastnili všichni senioři i zástupci personálu, kteří zaslouží náš obdiv,“ uvedl marketingový manažer LHK Štefan Žigárdy.
Z jestřábí letky vyrazili udělat radost dříve narozeným spoluobčanům hráči Václav Meidl, Daniel Huf a Ondřej
Matýs. „Se zkušeným Vaškem šli naši dva benjamínci, neboť je potřeba mladým vštěpovat jedno: ti, kteří se
o nás celý život starali, nepatří do starého železa a měli bychom o ně pečovat stejně, jako oni
pečovali o nás,“ vyřkl Žigárdy pravdivou myšlenku s hlubokým poselstvím. A připojil velké
poděkování všem, jež do Mikulášské sbírky
jakkoliv přispěli.
Už během listopadu se přitom prostějovští hokejisté zapojili do jiné charitativní akce - celosvětově populárního projektu Movember. Nejenže
si nechali tváře zarůst kníry a vousy (většinou
pečlivě upravenými), ale hlavně mezi sebou založili sbírku pro Speciální školu Jistota Prostějov.
Vybrat dokázali více než deset tisíc korun, aby
celou částku již brzy předali dětem v rámci tra- 0GLXÊE\CTQUVNÚXQWU[D[NPCMQPEKNKUVQRCFWXT¾OEKRTQLGMVW/QXGO
DGTWTéKV÷6QO¾w&KXÊwGM
(QVQYYYNJMLGUVTCDKE\
dičního společného tréninku na ledě.
Jestřábi, bravo!

ƔƔ Fotbalistům Prostějova končí
dovolená a po dnešním sranda mači
je čeká ostrý vstup do Tipsport ligy
strana 27

TK AGROFERT
SESAZEN!
ƔƔ Tenisová extraliga smíšených
družstev poznala po deseti letech
jiného vítěze než Prostějov...
strana 29

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ

VÁCLAV OBR
se stal bronzovou
osobností Moravy

PROSTĚJOV V polovině prosince se
uzavřel třetí ročník ankety o osobnost
Moravy, která probíhala už od června
roku 2018. Mezi jedenáctkou nominovaných bylo možné najít i jméno
majitele Muzea kočárů v Čechách pod
Kosířem. O tom, že má Václav Obr četné
fanoušky, svědčí mimo jiné i fakt, že mezi pozoruhodnými osobnostmi z celé
Moravy dostal třetí nejvyšší počet hlasů!
„Samozřejmě že mě výsledek potěšil,“
byla jeho první reakce.
(mls)

ESKÁČKO
STARTUJE

V novém roce poprvé doma
tuto sobotu proti Třebíči
PROSTĚJOV Premiérový duel na vlastním ledě
v novém kalendářním roce čeká prostějovské hokejisty koncem tohoto týdne. Ve 42. kole Chance ligy
mužů ČR 2018/2019 přivítají Horáckou Slavii Třebíč, hraje se v sobotu 5. ledna od 17:00 hodin.
Aktuální období přitom bylo a je zápasově i tréninkově nestandardní tím, že nejprve obsahovalo vánoční svátky a teď přicházejí ještě Silvestr s Novým
rokem. Zároveň však soutěž normálně pokračovala
dál, hned po Vánocích měla na programu dvě dějství.
Jestřábi se výsledkově pohybovali jako na pověstné houpačce, jeden
inkasovaný debakl okamžitě následoval jeden uštědřený. Každopádně se dál drží poměrně pevně v postupové osmičce pro play-off a snaží se dokonce útočit na elitní kvarteto tabulky. To celek z Vysočiny se
trvale pohybuje okolo desátého místa, dosud marně atakuje klíčovou
osmou pozici.
„Na Třebíč se nám dlouhodobě spíš daří, máme s ní příznivou bilanci
vzájemných utkání. Přesto je vždy nebezpečná a herně nepříjemná,
porazit tohoto soupeře nikdy není jednoduché. Coby farma Komety
Brno má kádr posílený o mladé kluky na hraně extraligové sestavy,
jejich silnou zbraní je rychlost. Musíme si dát velký pozor, abychom
doma zbytečně nezaváhali,“ nabádal kouč LHK Jiří Vykoukal. (son)

vs.
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9.3URVWčMRY²'XNOD/LEHUHF

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²$=+DYtĝRY

3
0
Å6SRVOHGQtP]iSDVHPURNXMVHPXUÿLWč
VSRNRMHQëMHKRYčWäLQXMVPHE\OL´
VWUDQD

NROR

Ġ%XGĨMRYLFH3URVWĨMRY
7:1 
%UDQN\  3OiãLO %DEND 3ĜLNU\O   (QGiO
1RYiN   *LOEHUW )LOOPDQ 1RYiN   3ê
FKD %UDGOH\(QGiO *LOEHUW +HĜPDQ 
%UDGOH\ ýHUPiN3OiãLO 3ĜLNU\O +HĜPDQ ±
3URNHã ýiS+DQWiN 5R]KRGÿt6RXþHN
9DOHQWD ± âWRID %HQHã 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD þHVNëFK %XGčMRYLF 6WUPHĖ ± 3OiãLO
)LOOPDQ3êFKD-DQGXV9\GDUHQê3DYOLQ±1RYiN
*LOEHUW (QGiO ± ýHUPiN %UDGOH\ .DUDEiþHN ±
%HUiQHN3ĜLNU\O%DEND±+HĜPDQ'DQþLãLQ'RN
WRU
7UHQpĝL9iFODY3URVSDOD$OHã7RWWHU
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1HXåLO ± +DYOtN 0LNOLã
äRYLQHF=GUiKDOýiS.ROiĜ%DåDQW±.DUSRY
'LYtãHN 1RX]D ± 6WDUê 3ãHQLþND 5DþXN ±
/XĖiN9HQNUEHF'YRĜiþHN±.UHMþLĜtN+DQWiN
3URNHã 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

0\VOHOMVHPæHVHKLVWRULH
QH]RSDNXMHDOHERKXæHO]RSDNRYDOD
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$34

'DOät YëVOHGN\  NROD 9VHWtQ ² 7ĝHEtÿ 
    %UDQN\  5RE 3HFKDQHF
-RQiN .XFKDUF]\N -RQiN .RSWD 5iF
.XFKDUF]\N 6ORYiþHN -RQiN ±)HUGD 9
ýHMND0O\QiĜ 1HGYtGHN 9O%URå6]DWKPi
U\ 9ýHMND 5DãND 'LYiFL 2380 *%HQiWN\
Q-²ÓVWtQ-  %UDQN\
&KUWHN 2UGRã 3UĤåHN   3UĤåHN :LHQFHN 
 :LHQFHN  :LHQFHN +DYOtQ 3VRWD  
5\FKORYVNê3UĤåHN .ROPDQQ ±'0HUWD
9UGORYHF0XãND 'LYiFL -LKODYD²+D
YtĝRY      %UDQN\  3HNU -
+ROê$QGČO -+ROê âWHELKýDFKRWVNê ±
.RWDOD .DFK\ĖD 'LYiFL 3RUXED²
/LWRPčĝLFH  %UDQN\.DQNR
 'XIHN $OH[HMHY   .DQNR *XPDQ  
,OOpã±.RUNLDNRVNL -.OR]0.DGOHF +HOW
3U]\E\OD .RUNLDNRVNL 0.DGOHF-.OR] 
 -tFKD 6PHWDQD 3U]\E\OD   9RåHQtOHN
(UHW 0.DGOHF'LYiFL 6ODYLD3UD
KD²5\WtĝL.ODGQR  %UDQN\
1DMPDQ )XUFK /.UHMþtN 02QGUiþHN
âDJiW /.UHMþtN âDJiW6DĖD 9OþHN
.YHUND'XGD .YHUND 9OþHN5\]iN ±
- 6WUQDG 6YHGOXQG +DMQê   - ětKD 0D
FKDþ +DMQê 9DPSROD.XEtN 'LYiFL 1843
* 3ĝHURY².DGDė  %UDQN\
1DYUiWLO +HMFPDQ +HMFPDQ 1DYUiWLO 
6LNRUD 7RPL3ãXUQê *RLã 3DOD5ýHUQê 
 7 6êNRUD 3DOD 7 'ROHåDO   +HMFPDQ
0DOLQD 0LODQ3URFKi]ND 0RXþND0.UD
WRFKYtO 76êNRUD 7'ROHåDO)HUHQF ±
.ĤV&KORXED %XFKWHOD 'LYiFL
9ëVOHGN\NROD 7ĝHEtÿ²%HQiWN\Q-
 %UDQN\9RGQê 9ýHMND 
6VV 1HGYtGHN3VRWD ±&KUWHN .ROPDQQ
3UĤåHN &KUWHN :LHQFHN3UĤåHN +XVD
3UĤåHN.ORGQHU +XVD'LYiFL .DGDė
²þHVNp%XGčMRYLFH  %UDQN\
&KORXED .ĤVâĢRYtþHN ±+HĜPDQ 3OiãLO
'DQþLãLQ   0 1RYiN  5 3ĜLNU\O 3OiãLO
%DEND   %DEND .DUDEiþHN  'LYiFL 320 *
.ODGQR²3ĝHURY  %UDQN\
3OHNDQHF 0DFKDþ +DMQê -HOtQHN)LOLS 
3OHNDQHF 0DFKDþ 9HEHU   0DFKDþ 9DP
SROD9HEHU -6WUQDG 3OHNDQHF ±7RPL
6LNRUD01RYRWQê 1DYUiWLO'LYiFL 1820
* +DYtĝRY ² 6ODYLD 3UDKD     
%UDQN\59HVHOê 0DUXQD 23URFKi]
ND 0DWDL 0DUXQD)6HPDQ 0URZLHF
%RĜXWD 3RĜt]HN *ĜHã ±%URå 9OþHN 
'LYiFL 1050 * /LWRPčĝLFH²9VHWtQ 
  %UDQN\  .RUNLDNRVNL - .OR] 0 .D
GOHF 9RåHQtOHN (UHW-tFKD .RUNLDNRVNL
-.OR]0.DGOHF ±0LNXã 5iF -RQiN
9iYUD 3HFKDQHF   5RE +RORPHN 3HFKD
QHF   .RSWD  .RSWD 7KHRUHW âLOKDYê 
'LYiFL )UëGHN0tVWHN²3RUXED 
 %UDQN\.ULVO .DXNLþ'6WUiQVNê 
.DXNLþ /.RYiĜ'6WUiQVNê ±,OOpã 'X
IHN 'LYiFL ÓVWtQ/²-LKODYD 
 %UDQN\9UGORYHF &KUSD'0HUWD 
-iQVNê /9ROI5RXEtN -iQVNê 5RXEtN
'0HUWD '0HUWD 9UGORYHF ±+DUNDEXV
0+OLQND 9iODâWLQGO :HUELN +DUND
EXV7+DYUiQHN âWHELK ýDFKRWVNê.OtPD 
ýDFKRWVNê 3HNU$QGČO âWHELK -+ROê
ýDFKRWVNê âWHELK -+ROêýDFKRWVNê 
6NRĜHSD 3HNU$QGČO 'LYiFL

NROR

3URVWĨMRY.DGDç
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%UDQN\  äiOþtN 'YRĜiþHN 5DþXN  
'LYtãHN /XĖiN +DYOtN   äiOþtN 5DþXN
'YRĜiþHN   1RX]D +DYOtN   5DþXN
äiOþtN1HXåLO 3URNHã .ROiĜ äiOþtN
5DþXN   +DQWiN 9HQNUEHF 3URNHã  
'LYtãHN +DQWiN   5DþXN 'YRĜiþHN  
+DQWiN 3URNHã9HQNUEHF ±&KORXED .ĤV

Foto: www.lhkjestrabi.cz

VOLEJBAL
UNIQA EXTRALIGA

-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ
675$1$34

'DOätYëVOHGN\NROD 6ODYLD3UDKD²ÓVWtQ/
  %UDQN\+HOGiN )XUFK 
+HOGiN âWLELQJU 9OþHN âPHUKD -
9HVHOê .XELFD 'XGD -1RYiN-9HVHOê 
±9UGORYHF 'DYtGHN 'LYiFL %HQiWN\
Q-²/LWRPčĝLFH  %UDQN\
2UGRã 7HSOê3UĤåHN 3UĤåHN 1DMPDQ ±
5RXVHN 9RåHQtOHN'0iOHN 3DYODV .DQW
QHU0.DGOHF 5RXVHN .RUNLDNRVNL9RåHQt
OHN .DQWQHU 0DUFHO6WUHMþHN 'LYiFL 255 *
3ĝHURY²+DYtĝRY  %UDQN\
3DOD 76êNRUD 76êNRUD 3DOD1DYUiWLO 
0LODQ3URFKi]ND )HUHQF 7RPL 01RYRWQê
6LNRUD ±3RĜt]HN .RWDOD'XGHN 5HKXã
5DãQHU 'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH²
.ODGQR  %UDQN\.DUDEiþHN
%UDGOH\ 9\GDUHQê   .DUDEiþHN ýHUPiN 
 +HĜPDQ 3DYOLQ 'RNWRU   'RNWRU 0
1RYiN   .DUDEiþHN %UDGOH\   3êFKD
.DUDEiþHN ýHUPiN   %UDGOH\ .DUDEiþHN
9\GDUHQê  ±  9LOGXPHW] 9HEHU 9DPSROD 
 .XEtN 9DPSROD 9LOGXPHW]   0DFKDþ
9ROUiE 'LYiFL 6421 * 9VHWtQ²)UëGHN0tV
WHN  %UDQN\7KHRUHW
-RQiN 3HFKDQHF +U\FLRZ3HFKDQHF
-RQiN +U\FLRZ   7KHRUHW  5RE 3H
FKDQHF  ±  1RYRWQê .DXNLþ   .DXNLþ
'6WUiQVNê 'LYiFL 3645 * -LKODYD²7ĝHEtÿ
VQ  %UDQN\$QGČO
3HNU âWLQGO 3HNU UR]KQiM$QGČO±
5DãND 6]DWKPiU\3.UDWRFKYtO 1HGEDO 9
ýHMND9RGQê 'LYiFL

.ODGQR3URVWĨMRY

7:3



%UDQN\  6WUQDG 9DPSROD   6WUQDG 
0DFKDþ 5RPDQþtN 6YHGOXQG .DXW9LOGX
PHW] =LNPXQG .UXåtN 9HEHU 0DFKDþ
-HOtQHN .DXW 0DFKDþ6YHGOXQG ±9HQ
NUEHF  'LYtãHN ýiS   +DQWiN 3URNHã 
5R]KRGÿt 0LFND 3LOQê ± .UHX]HU 3RORQ\L
9\ORXÿHQt1DYtF5HGOLFKPLQXW9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD .ODGQD &LNiQHN ± 1DVK 6YHGOXQG
9HEHU=LFK5RPDQþtNâHVWiN±.XEtN9DP
SROD6WUQDG±.UXåtN.DXW5HGOLFK±=LNPXQG
0DFKDþ-HOtQHN±%HUQDW9LOGXPHW]%OiKD±
)LOLS7UHQpĝL-LQGĜLFK/LGLFNêD'DYLGýHUPiN
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1HXåLO ± ýiS 0LNOLã
äRYLQHF =GUiKDO +DYOtN .ROiĜ %DåDQW ±
/XĖiN 'LYtãHN 1RX]D ± 'YRĜiþHN 5DþXN
6WDUê±9HQNUEHF+DQWiN3URNHã±3ãHQLþND
.UHMþLĜtN'RELiã
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

9\WYRĝLOLMVPHVLGRVWäDQFt
QDWRDE\]iSDVVNRQÿLO
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD 7ĝHEtÿ²6ODYLD3UD
KDVQ  %UDQN\6]D
WKPiU\ 5DãND.XVNR 1HGYtGHN .XVNR 
UR]KQiM.XVNR±+HOGiN )XUFK-1RYiN 
9OþHN -'UWLQD 'LYiFL 9VHWtQ²57
3RUXED      %UDQN\  5iF
.XFKDUF]\N   .RSWD 7KHRUHW 3LWXOH  
3LWXOH 6ORYiþHN 3HFKDQHF-RQiN 9t
WHN*iED 'LYiFL 4460 * /LWRPčĝLFH²-LKODYD
  %UDQN\3DYODV -.OR]
0 .DGOHF  ±  =HPDQ ýDFKRWVNê - +ROê 
3HNUýDFKRWVNê =HPDQ +UQtþNR
'ýHUPiN0+OLQND -3RKO 3HNUýHU
QRKRUVNê   6NRĜHSD ýHUQRKRUVNê âWLQGO 
 +UQtþNR 'LYiFL 1520 * )UëGHN0tVWHN
²%HQiWN\Q-  %UDQN\
.OLPãD %DUWNR 0DUW\QHN   .DXNLþ 0DU
W\QHN   3U]\E\OD 5XGRYVNê .DXNLþ  
.OLPãD 5XGRYVNê%DUWNR .OLPãD %DUWNR 
%DUWNR )ORN ±3UĤåHN &KUWHN .RO
PDQQ äHPED 3UĤåHN &KUWHN.ROPDQQ 
'âSDþHN .ROPDQQ:LHQFHN +DYOtQ
&KUWHN 'LYiFL 1140 * +DYtĝRY²þHVNp%X
GčMRYLFH  %UDQN\5HKXã
23URFKi]ND'XGHN /%HGQiĜ 0DUXQD
%RĜXWD 59HVHOê .RWDOD *ĜHã .RWDOD
3RĜt]HN 'LYiFL

NROR

NROR

3URVWĨMRY3íHURY

3:0

3URVWĨMRY/LEHUHF

 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX 
'DOätYëVOHGN\NROD 3RUXED²%HQiWN\Q-
  %UDQN\8UEDQHF =GHQČN
-.iĖD ±3UĤåHN .ROPDQQ&KUWHN +DYOtQ
3UĤåHN   +DYOtQ $ 'ORXKê 1LNR  'LYiFL
825 * 6ODYLD3UDKD²/LWRPčĝLFHVQ 
 %UDQN\+HOGiN .RK~W 9OþHN -
9HVHOê-'ROHåDO ±0DUFHO 9RåHQtOHN-tFKD 
9RåHQtOHN .RUNLDNRVNL-tFKD UR]KQiM.RUNL
DNRVNL'LYiFL 3ĝHURY²7ĝHEtÿ 
 %UDQN\*RLã±5DãND 6WĜRQGDOD 
01RYiN'LYiFL 2061 *þHVNp%XGčMRYLFH²ÓVWt
Q/  %UDQN\3êFKD .DUDEi
þHN 3êFKD âLPiQHN ±-HĜiEHN 9UGORYHF
/9ROI -iQVNê 5RXEtN 9UGORYHF'LYiFL
6421 * .DGDė².ODGQR  %UDQ
N\0DUãRXQ %XFKWHODâXOHN ±2%OiKD
=LFK %HUQDW   =LNPXQG -HOtQHN 0DFKDþ 
=LNPXQG 7.DXW-HOtQHN .XEtN -HOtQHN
5HGOLFK .XEtN -6WUQDG .XEtN -6WUQDG 
-HOtQHN -6WUQDG 'LYiFL 800 * -LKODYD²)Uë
GHN0tVWHNSS  %UDQN\
.OtPD âWLQGO +DUNDEXV 0+OLQND 3HNU
6NRĜHSD ±0.RYDĜþtN +XViN 0.RYDĜþtN
%DUWNR )ORN .DXNLþ 0.RYDĜþtN 5XGRY
VNê0DUW\QHN 'LYiFL

7$%8/.$32.2/(

 -LKODYD
    
 .ODGQR
    
 9VHWtQ
  
 ý%XGČMRYLFH    
 3URVWčMRY
  
 +DYtĜRY
   
 3ĜHURY
   
 /LWRPČĜLFH
  
 6ODYLD3UDKD   
7ĜHEtþ
  
)UêGHN0tVWHN   
3RUXED
  
%HQiWN\
  
ÒVWtQDG/DEHP     
.DGDĖ
    

VHW
VHW
VHW

28:26
13:25
23:25

3
VHW
VHW

25:18
13:15

5R]KRGÿt.RYiĜD7UXPSHãþDVKRGLQ\
'LYiNĥ
Foto: Marek Sonnevend

6HVWDYD+DYtĝRYD
%OiKD ± &KURERþHN 0DWDL 0URZLHF %RĜXWD
'XGHN 5DãQHU 5XWDU ± 3URFKi]ND 6HPDQ
9HVHOê ± %DPEXOD 0DUXQD %HGQiĜ ± *ĜHã
3RĜt]HN .RWDOD ± 0DFXK &LKOiĜ 3DZOLF]HN
7UHQpĝL-LĜt5HåQDUD3DWULN5LPPHO

HOKEJ

9HOPL QiP SRPRKOD U\FKOH
YVWĝHOHQiEUDQND

NROR

1HXåLO ± +DYOtN 0LNOLã äRYLQHF =GUiKDO
ýiS.ROiĜ%DåDQW±/XĖiN'LYtãHN1RX]D±
'YRĜiþHN 5DþXN 6WDUê ± 9HQNUEHF +DQWiN
3URNHã±0DWêV0HLGO.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

&+$1&(/,*$
)ROWêQ  5R]KRGÿt 0LFND âLQGHO ± .RWOtN
=tGHN 9\ORXÿHQt  9\XæLWt  9 RVOD
EHQt'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1HXåLO ± ýiS +DYOtN
%DåDQW.ROiĜ0LNOLã=GUiKDOäRYLQHF±+DQWiN
'LYtãHN 1RX]D ± 'YRĜiþHN 5DþXN äiOþtN ±
/XĖiN9HQNUEHF3URNHã±'RELiã0DWêV.UHMþLĜtN
±$QWRQtþHN 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD.DGDQč3DYOiW âWČSiQHN ±&HVWU
(OLiã6HHPDQQ)ROWêQ3RSHODâHÀ±06YR
ERGD.ĤV&KORXED±0DUãRXQâĢRYtþHNâXOHN
±5H]HN5LQGRã9DãtþHN±+RPHU-6YRERGD
7UHQpĝL3HWU.OtPDD5RODQG:iJQHU



%UDQN\  äRYLQHF 'LYtãHN   6WDUê 'LYtãHN +DYOtN  
1RX]D 'LYtãHN'YRĜiþHN 
5R]KRGÿt:DJQHU3LOQê±+HMO%RViN9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL

6HVWDYD3URVWčMRYD

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

1



6HVWDYD3URVWčMRYD
1RYi%H]KDQGROVND+RUNi.R
MGRYi  .R]PtN  =DWORXNDORYi  OLEHUR
6ODYtNRYi 6WĜtGDO\7RXIDURYi  %DOiNR
YiâPtGRYi:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

6HVWDYD/LEHUFH
.RSHFNi0LNãtNRYi.RKRXWRYi
3LãWČOiNRYi  9HVHOi  &DQGUiNRYi
OLEHUR'RVWiORYi6WĜtGDO\+ROXEFRYi
.ROiĜRYi
7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi

Ä2 QDãt WČVQp SRUiåFH UR]KRGOR KODYQČ SDWQiFW
FK\EY~WRNX³
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD 2ORPRXF  3ĝHURY
  1HMYtFHERGĥ7UQNRYi
0LFKDOtNRYi.RVViQ\LRYi0ČUNRYi
9DQGHU0HHURYi/.RKRXWRYiDâDSRYDORYi
SR 2O\PS3UDKD2VWUDYD 
 1HMYtFHERGĥ.DOKRXVRYiDâLPiĖRYi
SR.RPiUNRYiäROQHUþtNRYi'LDWNR
YiD0DNDXVNDLWHRYiSR 9.%UQR.3
%UQR  1HMYtFHERGĥ
-DQHþNRYi  %RXORYi  %HUiQNRYi  
)ULFDQRYi6NLEDRYi0HLGORYi

&(9&83å(1²260,),1É/(87.É1Ì

$OED%ODM9.3URVWčMRY

3
VHW
VHW
VHW

0
VWDYVpULH 1:0

25:16
25:12
25:16

5R]KRGÿt %LHJDOMR $QJOLH  D ,OKDQ 7XUHFNR 
þDVKRGLQ\'LYiNĥ

1(Ó3/1É7$%8/.$SR.2/(
 2ORPRXF
    
 /LEHUHF
    
 3URVWčMRY     
 2O\PS3UDKD     
 .3%UQR
    
 3ĜHURY
    
 9.%UQR
    
 )UêGHN0tVWHN    
 âWHUQEHUN     
2VWUDYD
    
.$03ĜÌã7Č

6HVWDYD%ODMH
/D]DUHYLF1LQNRYLF.LWLSRYD1HZ
FRPEH  2Q\HMHNZH  %DFLX  OLEHUR
9XMRYLF6WĜtGDO\$OHNVLF=KLGNRYD5XV
.DUDNDVKHYD&LURYLF+XWLQVNL
7UHQpĝL'DUNR=DNRFD3HWUX%DQ

6HVWDYD3URVWčMRYD
1RYi  %H]KDQGROVND  +RUNi  .RM
GRYi5XWDURYi=DWORXNDORYiOLEHUR
6ODYtNRYi6WĜtGDO\7RXIDURYi.R]PtN
âPtGRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

Ä3URWLYHOLFHVLOQpPXD]NXãHQpPXVRXSHĜLVYêERUQêPL
KUiþNDPLMVPHE\OL~SOQČEH]UDGQt³
/XERPtU3(75Èâ

MQNQtéVXTVGMNGFPCJQFKP
2ąGTQX t 2TQUV÷LQX  , iVGTPDGTM
t 8QNGLDCN $TPQ .KDGTGE t 1N[OR 2TCJC
 1UVTCXCt(TÚFGM/ÊUVGM  
-2$TPQt1NQOQWE  

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

%.2ORPRXFNR%.3DUGXELFH

99

O Silvestru v jednom
hotelu: „Je mi líto, pane
a paní, to víte, máme obsazeno.
Ale kdybyste si trochu pospíšili
v našem baru, tak chytnete
>:éHęBę9CJC@B®CB7L¤9ÑH9:e
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5R]KRGÿt 9\NOLFNê
9RQGUiþHN6FKRO]H
'LYiFL

%7URMN\7+'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D /XNiã  'RXJODV -DYRQWH  0LNXOLþ -RVLS  6HKQDO
0DUHN3HONR-XUH'XQDQV7KRPDV9iĖD)UDQWLãHN*RJD
$GDP0RþQLN-DQ'HGHN-LĜt1RUZD0LFKDO
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

.$03ĜÌã7Č
NRORÿWYUWHNOHGQD
7ĜHEtþ ± ýHVNp %XGČMRYLFH   9VHWtQ ±
%HQiWN\Q-+DYtĜRY±.DGDĖÓVWtQ/²-HVWĝiEL
3URVWčMRY)UêGHN0tVWHN±6ODYLD3UDKD3RUXED
±-LKODYD
NRORVRERWDOHGQD
6ODYLD3UDKD±3RUXED  .ODGQR±+DYtĜRY
  3ĜHURY ± )UêGHN0tVWHN -HVWĝiEL
3URVWčMRY²7ĝHEtÿ.DGDĖ±ÒVWtQDG/DEHP-L
KODYD±9VHWtQ  

Foto: BK Olomoucko

PROSTĚJOVSKA

Ä= ~VSČFKX PiP SRFKRSLWHOQČ UDGRVW .RQHþQê
YêVOHGHN MH SĜtMHPQê QHRGSRYtGi RYãHP UHiOQp
NYDOLWČ3DUGXELF³ 3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VETERÁNI
(%4GNCZ2TQUV÷LQX
$GZKO2CNGVVGP
*CP¾
#%<CXCFKNMC
/QTCXUM¾/QFGN¾TPC
-QDTC-QDGąKEG
#%iVKMC2TQUV÷LQX

















































1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
VWTPCL-QUVGNGEPC*CPÆ#VNGVKEQ5OTåKEGd#qt(%#HVGTRCTV[(%1TCPIGt$TQFGMW
2X#VNGVKEQ5OTåKEGd$q#VNGVKEQ5OTåKEGd#q(%#HVGTRCTV[t(%1TCPIG$TQFGM
W2Xt#VNGVKEQ5OTåKEGd$q(%1TCPIGt2NWONQX#VNGVKEQ5OTåKEGd$qt$QVCHQIC
1VKPQXGUt$TQFGMW2X#%4QOCt4GNCZ2NWONQXt/GEJGEJGNGP$QVCHQIC
t#E4QOCäG5VCX0G\CO[UNKEGt1VKPQXGU4GNCZt#TKUVQP/GEJGEJGNGPt
#%4QOC#TKUVQPt$QVCHQIC4GNCZtäG5VCX0G\CO[UNKEG

(%4GNCZ2TQUV÷LQX
5-#TKUVQP2TQUV÷LQX
#%<CXCFKNMC
/GEJGEJGNGP2TQUV÷LQX
$QVCHQIC2TQUV÷LQX
äG5VCX0G\CO[UNKEG
(%1TCPIG
(%#HVGTRCTV[
/-$TQFGMW2X
1VKPQXGU
#VNGVKEQ5OTåKEGd$q
1TGUXQ2NWONQX
#VNGVKEQ5OTåKEGd#q
#%4QOC

SUÕEÈzQ½WDEXOND
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














































2Q\P¾OMCQRQąCFÊPCOÊUV÷TQ\JQFNXÚUNGFGMX\¾LGOPÆJQ\¾RCUW
1VKPQXGUt#VNGVKEQ5OTåKEGd$q
&QPQX÷WUVCXGPÆNKI[QMTGUW2TQUV÷LQXRQUVQWRKNCOWåUVXCMVGT¾UGX\¾MNCFPÊ
é¾UVKWOÊUVKNCPCOÊUV÷VCDWNM[6ÚO[MVGTÆUGRQ\¾MNCFPÊé¾UVKWOÊUVKN[PC
CåOÊUV÷VCDWNM[DWFQWdQFO÷P÷P[qCDQPKHKMCéPÊODQFGOd<DÚXCLÊ
EÊqOWåUVXCVLVÚO[PCOÊUV÷VCDWNM[\¾MNCFPÊé¾UVKUQWV÷åGUK\CJTCLÊX
NK\GQMTGUW2TQUV÷LQXQMQPGéPÆWOÊUV÷PÊ+V÷OVQOWåUVXčODWFQWRQFNGWOÊUV÷
PÊX\¾MNCFPÊé¾UVKUQWV÷åGdRąKF÷NGP[qDQPKHKMCéPÊDQF[$QF[UMÐTGCPKXÚUNGFM[
RąGFEJQ\ÊEJX\¾LGOPÚEJ\¾RCUčOWåUVGX\G\¾MNCFPÊé¾UVKUGFQPCFUVCXDQXÆH¾\G
UQWV÷åGPGRąGP¾wGLÊ
2TXPÊVWTPCLGQDQWLUQWPCRTQITCOWVWVQPGF÷NKNGFPCX0÷OéKEÊEJPCF*CPQW
QFTGURJQFKP

VWUDQD

BASKETBAL
.223(5$7,9$1%/
-HåHN&DUOVRQ)HãWU3RPLNiOHN
ÓVWtQDG/DEHP1\PEXUN
86.3UDKD²2ORPRXFNR /DQGD
 1HMYtFHERGĥ:DOODFH
 
âPtG3HFNDD6YHMFDUSRâWHIIHO
5R]KRGÿt%DORXQ.HF3RNRUQê'LYiFL D :LVVHK SR   +UXEDQ  - %RKDþtN 
E  E  7+  :ULJKW.ĜtåD0\HUVSR +UDGHF.UiORYp
'RVNRN\  $VLVWHQFH  )DXO\ .ROtQ  1HMYtFH

ERGĥ6HGPiN23HWHUNDD&DQGDSR
6HVWDYD D ERG\ 2ORPRXFND 'RXJODV /RãRQVNê  6WDPHQNRYLþ  +DPSO  $
-DYRQWH3DO\]D/XNiã0RþQLN-DQ 7KRPSVRQ:DOWRQ3DMRYLþýtå
3HONR-XUH0LNXOLþ-RVLS6HKQDO0DUHN 0DFKDþ %UQR86.3UDKD 
1RUZD0LFKDO'XQDQV7KRPDV9iĖD  1HMYtFHERGĥ5RE\1HK\
)UDQWLãHN  *RJD $GDP  'HGHN -LĜt  ED*HLJHU.R]LQD6WHJEDXHUD9DãiW
6\FKUD/XNiã
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN SR26HKQDO9XNRVDYOMHYLþD:KDFN
SR  6DPRXUD   6YLWDY\  2SDYD 
9\KUiOLMVPHQD86.FRæMH     1HMYtFH ERGĥ 0DWČM
6YRERGD0DUNR2¶%ULHQ.RXĜLO
FHQQiYëKUD
 3UHGUDJ%(1$ý(.NRXþ%.2ORPRXFNR *QLDGHNâLĜLQD

NROR



675$1$

'DOät YëVOHGN\  NROD .ROtQ  ÓVWt QDG
/DEHP  1HMYtFH
ERGĥ 3XULIR\  :DOWRQ D 3DMRYLþ SR 
ýtå3+RXãND3HFND6YHMFDU
:DOODFH +UDGHF.UiORYp2SDYD
 1HMYtFHERGĥ/RãRQ
VNê&DQGD23HWHUND.YDSLO
-XUHþND%XMQRFK.OHþND.RXĜLO
* 3DUGXELFH  6YLWDY\   
 1HMYtFHERGĥâNUDQF:LOOLDPVD
-DFNVRQSR3ĤOSiQâYUGOtN.RKRXWD
3RWRþHNSR6OH]iN0DWČM6YRERGD
3XUãO

NROR

2ORPRXFNR
3DGUXELFH




YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD 2VWUDYD  'čÿtQ
SS  1HMYt
FHERGĥ%RJJVD=DKDULMHYLþSR6WDQR
MHYLþ%DåDQWD6WRMDþLþSR$XWUH\

7$%8/.$32.2/(

 1\PEXUN    
 6YLWDY\
   
 3DUGXELFH    
 2ORPRXFNR    
 'ČþtQ
   
 ÒVWtQ/
   
 2SDYD
   
 86.3UDKD   
 .ROtQ
  
 %UQR
  
 1+2VWUDYD   
 +U.UiORYp   














.$03ĜÌã7Č
&QJT¾XMCMQNQ
NGFPCJQFKP
0[ODWTM1UVTCXC 
MQNQNGFPCJQFKP
·UVÊ PCF .CDGO  1UVTCXC   
0[ODWTM  *TCFGE -T¾NQXÆ  NGFPC
  -QNÊP  5XKVCX[  Opava Olomocucko 2CTFWDKEG  $TPQ  
75-2TCJC&÷éÊP 
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TENISOVÁ EXTRALIGA 2018 V ČÍSLECH
UMWRKPC2TQUV÷LQX
6-#ITQHGTV2TQUV÷LQXt42/1¾\CĄÊéCP[
.WEKGiCH¾ąQX¾t,GMCV÷TKPC#NGZCPFTQXQX¾t
<FGP÷M-QN¾ąt/CTGM)GPIGNt
-TKUVÚPC2NÊwMQX¾t#PCUVCUKLC5GXCUVQXQX¾t
#FCO2CXN¾UGMt2GVT0QW\Ct
/KEJCKN-WMWwMKPt/CTVQP(WEUQXKEUt
,KąÊ8GUGNÚt.WEC8CPPKt
iCH¾ąQX¾2NÊwMQX¾t5GXCUVQXQX¾5GUVKPK*NCX¾éMQX¾
8GUGNÚ-WMWwMKPt.WUVKI)GPIGN
,GDCXÚ2CXN¾UGMt(WEUQXKEU8CPPK
skupina Praha
+è.6-2TCJCt6-5RCTVCM,KJNCXC
 /CNGéMQX¾t(TWJXKTVQX¾  -TUVGXt2CN¾P/CTVKPEQX¾t
iT¾OMQX¾5VCP÷Mt.QLFC/OQJt8TDGPUMÚ  
/CTVKPt8QPFT¾M/CTVKP-TUVGXi¾VTCNt2CN¾P8QPFT¾M

(+0.'
+è.6-2TCJCt6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
6GTG\C/CTVKPEQX¾t.WEKGiCH¾ąQX¾t
4QDKP5VCP÷Mt0QTDGTV)QODQwt
/CTMÆVC8QPFTQWwQX¾t-TKUVÚPC2NÊwMQX¾t
,CPi¾VTCNt#FCO2CXN¾UGMt
#PFTGL/CTVKPt,KąÊ8GUGNÚt
/KEJCGN/OQJt/KEJCKN-WMWwMKPt
*TCFGEM¾-TCLKEGMQX¾t-T2NÊwMQX¾iCH¾ąQX¾t
i¾VTCN5VCP÷Mt,GDCXÚ2CXN¾UGMt
/OQJ/CTVKPt8GUGNÚ-WMWwMKPUMTGé//

KORFBAL
/,*$'263Č/ê&+þ5
Výsledky
NácKRG±6.5*3URVWČMRY%  %UQR%±6K
5*3URVWČMRY%  
3UĥEčæQiWDEXOND
1iFKRG
    
%UQR%
    
=QRMPR%
    
.ROtQ
   

3URVWčMRY%     
7iERU
   

1/tVNRYHF
    
:URFODZ
    
âHQRY
    
Extraliga dorostencù ÈR 2018/19
Výsledky
6.5*3URVWčMRY±1RYê/tVNRYHFNRQWXPDþQČ
6.5*3URVWčMRY±âHQRY  %UQR±6.
5*3URVWčMRY  ýHVNp%XGČMRYLFH±
SK 5*3URVWčMRY  
3UĥEčæQiWDEXOND
ý%XGČMRYLFH     
3URVWčMRY
    
âHQRY
   

1iFKRG
    
%UQR
    
1/tVNRYHF
    

-ü@?NDGQ@NOMJQNFÑ3±`)- .UiORYpSőLMDOLSRçHKQiQt
I< CGPHNFJIàDGPnK@FµàFĄ FK\VWDMtVHQDVRERWQtNROHGX
SELOUTKY Uplynulou sobotu 29.
prosince proběhl již třináctý ročník
populárního okružního předsilvestrovského výšlapu z Plumlova
na vrchol Chlum ležící v katastru
obce Seloutky.

Nikola FILIPENSKÁ
Sraz účastníků oblíbené akce byl naplánován na devátou hodinu ranní
v Plumlově na Tyršově náměstí u pomníku se lvem. Výšlapu se účastnila asi
stovka výletníků, mezi nimiž nechybělo plno dětí, ale i množství vitálních
nadšenců dříve narozených. Cesta
vedla volným krokem podél přehrady
s povinnou zastávkou v kempu Žralok.
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

-DURVODY1$95È7,/
WUHQpU7.$JURIHUW

O 7. místo:
Severočeská tenisová - LTC
Pardubice 5:2 (Lešniaková –
Zalabská 3:6, 6:4, 6:3; Salaba
– Novák 6:3, 3:6, 6:3; Stančík
– Setkič 7:6 (5), 6:3; Škamlová – Novotná 6:3, 6:2; Walkov
– De Schepper 2:6, 1:3 skreč
W.; Michnev – Ignatik 6:7 (7),
1:6; Lešniaková, Škamlová - Zalabská, Novotná 6:4, 6:4)
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PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
29. prosince ráno se v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže sešlo na 120 tříkrálových koledníků.
Přišli si pro požehnání, aby za pár
dní mohli navštívit domácnosti ve
jménu lidí, kteří jsou v nouzi. Hlavním dnem koledy bude na Prostějovsku i Konicku sobota 5. ledna.

Martin ZAORAL

Tříkráloví koledníčci projíždějící ulicemi na hřbetech koně nebo slona
s truhlicemi plnými zlata. Takový obrázek tříkrálového koledování vykreslil
dětem s úsměvem na rtech biskup Josef
Nuzík v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže.
Jako dávní mudrcové, kteří se vydali
do dalekého Betléma za narozeným
Ježíškem, však přítomní koledníci
nevypadali. Jejich hlavy zdobily papírové korunky, ramena sice halily
pláště, ale místo pokladů a darů pro
Ježíška třímali v rukou pokladnič-
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pro Večerník
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FLORBAL NA LEDÌ
VÝSLEDKY TURNAJE ZLATÁ BRÁNA 2018

Základní skupina A: ZŠ Kollárova Prostějov – ZŠ Melantrichova Prostějov 3:2, ZŠ Masarykova Nezamyslice – ZŠ Valenty Prostějov 1:6, ZŠ
Melantrichova Prostějov – ZŠ Valenty Prostějov 0:5, ZŠ Kollárova Prostějov – ZŠ Masarykova Nezamyslice 0:4, ZŠ Masarykova Nezamyslice
– ZŠ Melantrichova Prostějov 4:3, ZŠ Valenty Prostějov – ZŠ Kollárova
Prostějov 2:2. Pořadí: 1. ZŠ Valenty Prostějov 7 bodů (skóre 13:3), 2. ZŠ
Masarykova Nezamyslice 6 (9:9), 3. ZŠ Kollárova Prostějov 4 (5:8), 4. ZŠ
Melantrichova Prostějov 0 (5:12).
Základní skupina B: RG a ZŠ města Prostějova – ZŠ Železného Prostějov 5:1, ZŠ Dr. Horáka Prostějov – RG a ZŠ města Prostějova 3:5, ZŠ
Železného Prostějov – ZŠ Dr. Horáka Prostějov 1:2. Pořadí: 1. RG a ZŠ
města Prostějova 6 (10:4), 2. ZŠ Dr. Horáka Prostějov 3 (5:6), 3. ZŠ Železného Prostějov 0 (2:7).
Skupina o 5. až 7. místo: ZŠ Melantrichova Prostějov – ZŠ Železného
Prostějov 2:1ts, ZŠ Železného Prostějov – ZŠ Kollárova Prostějov 1:2ts,
ZŠ Kollárova Prostějov – ZŠ Melantrichova Prostějov 1:0. Pořadí: 5. ZŠ
Kollárova Prostějov 6 (3:1), 6. ZŠ Melantrichova Prostějov 3 (2:2), 7. ZŠ
Železného Prostějov 0 (2:4).
Semifinále: ZŠ Dr. Horáka Prostějov – ZŠ Valenty Prostějov 4:1, RG
a ZŠ města Prostějova – ZŠ Masarykova Nezamyslice 1:2ts.
O 3. místo: RG a ZŠ města Prostějova – ZŠ Valenty Prostějov 3:2.
Finále: ZŠ Masarykova Nezamyslice – ZŠ Dr. Horáka Prostějov 4:2.

REPORTÁŽ S OHLASY ČTĚTE
NA STRANĚ 39
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ky s logem Charity. „Křesťané vždy
pomáhali těm, kteří byli chudí, kteří
trpěli. A to nyní děláte i vy,“ vyjádřil
se během slavnostní mše biskup Josef Nuzík.
Mnozí z dětských koledníků už mají
z předchozích let z koledování celou
řadu zážitků. „Museli jsme se smát,
když jsme zvonili u jedněch dveří a za
nimi bylo slyšet nějakou radující se holčičku: Jupí, Tři králové... Ale pak se ozval
tatínek: Neotvírej!“ zavzpomínal jeden
z nich.
Koledovat se na Prostějovsku a Konicku bude zejména v sobotu 5.
ledna. „Některé skupinky vyjdou už
v pátek 4. ledna. Kolem deváté hodiny
zamíří jedna z nich i s velbloudem na
prostějovský magistrát,“ upozornil Vít
Forbelský z Charity Prostějov, který
u nás Tříkrálovou sbírku koordinuje.
Do prostějovského kostela se sjelo přes
120 malých koledníků, kteří se tam setkali s biskupem Josefem Nuzíkem.
Foto: www.acho.charita.cz
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VÍCEMĚŘICE Kdo zná pracovní elán ředitele Domova
u rybníka Felipe Sáncheze Lópeze, nemůže ani na vteřinku pochybovat, že by jednou slíbené nemohlo být
realizováno. A tak se loni zrozená tradice vánočního jarmarku v prostorách zámeckého parku logicky dočkala
svého druhého pokračování.
Němčic nad Hanou. Ve stáncích si
EXKLUZIVNí
mohli návštěvníci jarmarku zakoureportáž
pit nejen tradiční vánoční zboží, ale
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Po nenáročném výstupu na Chlum
s nadmořskou výškou 412 metrů nad
mořem, jenž je součástí Myslejovického hřbetu, se v přátelské atmosféře
opékaly špekáčky a všude vládla pohoda. Zpáteční cesta zavedla zúčastněné
k hotelu Zlechov, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení.
„Tento rok se nám moc nechtělo, je
celkem zima, ale zahřáli jsme se naší
domácí pálenkou a opečeným špekáčkem,“ svěřila se Večerníku Tereza Sluhová. „Na tento výšlap chodím s rodiči
každý rok a vždy se dost těším, akorát
mi byla celou cestu moc velká zima,
dost i foukalo,“ prohlásil malý Tomášek Vít.

Ä.DåGiVpULHMHGQRXNRQþt³
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výsledkový servis/společnost

PROSTĚJOV Už počtvrté
v řadě se po roce opět k místnímu nádraží v Prostějově vrací
charitativní akce, kterou tradičně organizuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku města
Prostějova a dnes už i náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Rozlévání polévek bezdomovcům a dalším potřebným začne
už tento čtvrtek.
„Akce začne ve čtvrtek 3. ledna,
bude probíhat vždy od 11:30 hodin po celé dva měsíce, tedy během
ledna i února s výjimkou nedělí.
Věřím, že se zase najdou podporovatelé, kteří budou této aktivitě nakloněni a pomohou nám,“ vzkázala
přes Večerník Sokolová.
Jednoho velkého podporovatele už náměstkyně primátora má,
a každoročního. „Národní dům je
mým stálým partnerem. Společně
chystáme připravovat převážně
zahuštěné polévky, aby se lidé nasytili,“ potvrdila šéfka Okrašlovacího spolku města Prostějov s tím,
že potřebným lidem se před místním nádražím budou k polévkám
stejně jako v předešlých letech
podávat i jiné potraviny. „Laskominy budou ale jen tehdy, když se
přidají další dobrovolníci, jak tomu
bylo v předešlých letech. Upečené
buchty, chleby se škvarky, vánoční
cukroví, to vše bude opět v případě, že se najdou lidé, kterým osud
sociálně slabých nebude lhostejný,“
pousmála se Milada Sokolová. Večerník pochopitelně zajímalo, kdo
celou nákladnou charitativní akci
financuje. „Moje rodina. (úsměv)
Od počátku se nacházejí lidé, kteří
tu koupí nádobí a lžíce, tu pečivo
či ubrousky. Vloni jsem získala na
více než jeden měsíc sponzora na
chléb, uvidíme, zda tomu tak bude
i letos.“
(mik)

Tomáš
KALÁB
Jestliže loni šlo vpravdě o předvánoční jarmark, letos se uskutečnil už den
po svátku sv. Mikuláše, proto na něm
nechyběly známé postavy Mikuláše,
anděla a čerta. Zatímco Mikuláš celý
jarmark zahajoval, čertů se vyrojilo mezi návštěvníky hned několik,
v tomto přestrojení se někteří klienti
domova opravdu vyřádili. „Novinkou
jsou svítící postavy zvířátek a andělů,
kterými jsme ozvláštnili areál parku.
Máme ambici každý rok přinášet
nějaké zlepšení,“ prozradil Felip Sancher, ředitel Domova u rybníka ve
Víceměřicích.
Vánoční atmosféru dokreslovaly
reprodukovaná hudba i vystoupení
dětí z místní mateřské školy nebo základní umělecké školy ze sousedních

také uspokojit své chuťové pohárky.
Naprosto nedostižné bylo především
maso upravené jako ražniči v housce. Šlo doslova na dračku a doplnilo
lahůdky studené kuchyně. I letos byl
samozřejmě zlatým hřebem jarmarku
ohňostroj, jenž na několik minut rozzářil nebe nad parkem a vytvořil pro
všechny neopakovatelný zážitek.
„Jsem spokojený, že se nám letos
povedlo zase o něco posunout laťku. Tento rok jsme si připravili pro
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návštěvníky rozmanitější dobroty
od koláčků přes punč až po tradiční
vánoční speciality. Doufali jsme, že
nás počasí nezklame a nebude pršet,
což se nakonec vydařilo. Návštěvníci
našeho areálu vyjádřili velikou spokojenost a pochvalovali si dobrůtky,“
zhodnotil druhý vánoční jarmark Felipe Sánchez.
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Anketa probíhala od začátku letních prázdnin.
O hlasy se ucházelo jedenáct nominovaných osobností moravského kulturního, uměleckého,
akademického a obecně společenského života, pro které bylo
možné hlasovat prostřednictvím
internetové stránky wwwosobnost.moravy.eu.

Martin ZAORAL
Vítězem tohoto ročníku se stal skvělý odborník na úpravy okrasných
a parkových ploch, botanik, znalec
přírody a zakladatel arboreta Makču

Pikču u obce Paseka Radim Slabý,
který obdržel 8 456 hlasů. Hned za
druhým divadelníkem Arnoštem
Goldflamem (3 603 hlasů) se umístil majitel Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem Václav Obr, který získal celkem 1 306 hlasů.
„Samozřejmě že mě výsledek potěšil. Beru tak, že to, co děláme v Muzeu kočárů, má mezi lidmi ohlas.
Zároveň to vnímám i jako ocenění
pro celý náš kolektiv zejména moji
partnerku Alenku. Když jsem byl
před lety zavřený v dílnách na zámku
v Plumlově, nikdy by mě nenapadlo,
co vše se nám podaří dokázat,“ reagoval na výsledky ankety Václav
Obr, který aktuálně většinu času

tráví v montérkách při velkorysé
dostavbě Muzea kočárů. „Až to otevřeme, dostaneme se do úplně jiné
dimenze. Muzeum bude úžasným
výsledkem práce mnoha řemeslníků. Do jeho stavby se snažíme dát
maximum toho, co jsme se za svůj
život naučili. Zároveň v něm bude
fungovat celá řada speciálních věcí
určených mimo jiné třeba pro zahraniční turisty,“ popisoval s velkým
nadšením Václav Obr.
V červenci 2019 oslaví muzeum desáté výročí svého otevření. Podaří
se dostavbu do tohoto termínu dokončit? „Bylo by to krásné, ale zda to
skutečně vyjde, to opravdu nemohu
v tuto chvíli říct,“ uvedl Obr.

kultura v prostějově a okolí

OSOBNOSTI

„Do nového roku bych všem lidem přál
hlavně hodně
zdraví a elánu
k tomu, aby
byli schopni
úspěšně realizovat své
vlastní nápady.
V našem
případě jsou to
nápady, které
by měly vést k tomu, aby lidé z různých
koutů republiky dostali chuť navštívit
Konici.“

majitelka umìlecké kavárny
Avatarka

Iva POLICKÁ,

„Přeji si hlavně zdraví pro své nejbližší.
A více dobrých
kulturních akcí
v
Prostějově,
případně abych
u toho nechyběl.
(úsměv) Plánuji
velkou výstavu
s názvem ´Fotbal, to je hra´,
a byl bych rád, kdyby se podařila. Dále
bych rád pokračoval ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově. Také plánuji
benefiční zápas starých gard ve fotbale
´Výběr Prostějova vs. výběr Olomouce´
ke 115 letům prostějovského fotbalu.
A určitě bych rád kultivoval a prodával
umělecké předměty předních českých
výtvarníků.“

provozovatel Galerie umìní
Prostìjov

Jindøich SKÁCEL,

„Všem bych vám popřála v první řadě
pevné
zdraví,
protože je-li člověk
zdravý, je schopen
zvládnout vše, co
mu život přináší.
Prostějovanům
dále přeji nejen
dobrou práci, ale
jelikož nejen prací
živ je člověk, tedy dostatečnou kulturní
nabídku a co nejlepší kondici pro životní
prostředí v našem městě.“

pøedsedkynì Okrašlovacího
spolku mìsta Prostìjova

Milada SOKOLOVÁ,

CO SI PØEJETE
V ROCE 2019?

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

a výsledek mi připomínal spíše kuře.
Několik prvních pokusů skončilo
roztrhaných v koši, ale pak to najednou začalo jít a vytvořil jsem i tři portréty denně,“ svěřil se Milan Knížák.
O přesném počtu nikdy neuvažoval. Nejprve to vypadalo na deset,
pak dvacet. Ta zatímní třicítka je
ovšem něčím pozoruhodná... „Vůbec mi to nedošlo, až mě na ten fakt
někdo při návštěvě mého ateliéru
upozornil. Mezi portréty není ani
jedna žena. Možná je to proto, že jako
obdivovatel ženské krásy bych jejich
portréty koncipoval jinak,“ poznamenal s úsměvem autor kolekce.
O tom, že představené číslo nemusí
být konečné, svědčí i odhalení jedenatřicátého obrazu, jehož se po kulturní vložce ředitele knihovny Aleše
Procházky ujal prostějovský galerista
Jindra Skácel. Pod látkou se objevila
podobizna významného prostějovského rodáka, básníka Jiřího Wolkera.
„Věřím, že se zde bohužel nepřítomný
primátor František Jura zasadí o koupi
obrazu do městské sbírky,“ vyjádřil nejen svou naději Skácel, jehož Galerie
Umění je organizátorem výstavy.
„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,“ uvedl galerista. „Zajímavostí je, že při vzniku
tohoto cyklu maloval profesor Knížák pouze na základě drobných, neperfektních fotografií, nevěděl jakou
barvu vlasů a očí jednotliví lidé měli,

nám však nebylo z nepochopitelných
důvodů umožněno! Redaktorka Večerníku, která se do kostela vypravila,
byla u vchodu zastavena s tím, že dovnitř nemůže. Důvod jí nikdo nesdělil,
tak se spojila přímo s hlavním organizátorem. „S Večerníkem nespolupracuji, na koncert nemůžete,“ odbyl nás
Radim Lochman.
Zřejmě byl koncert určený pouze pro
VIP členy, jinak si totiž uvedené jednání nelze vysvětlit...
(nif)

OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ

8zP½WHG½UHNGRQRYÅKRURNX?
Ne?! Máme pro vás øešení...

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
27. prosince proběhl v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově
koncert pořádaný agenturou VaLoX. Jeho protagonisty byly jednak
známá zpěvačka a herečka Světlana
Nálepková a druhak prostějovský
pěvecký sbor Nota Bene.
Na akci jsme v minulém čísle nejenžer
zvali čtenáře, ale současně jsme vám
chtěli jeho atmosféru zprostředkovat v rámci autentické reportáže. To

VEČERNÍK NEPUSTILI
DO KOSTELA!

PROSTĚJOV Situace na nejvyšších
třech postech UNIQA extraligy žen
ČR 2018/2019 se v závěru končícího
kalendářního roku vyjasnila, nikoliv
zamotala. Což pro volejbalistky VK
Prostějov není příznivá zpráva, neboť na soupeřky před sebou nabraly
natolik velkou ztrátu, že dostat se ve
zbytku dlouhodobé části (poslední
tři kola základní fáze + celá nadstavba) výš bude opravdu těžké.

že čtvrtý Olymp Praha (24) je vzdálen
plných osm jednotek.
Pokud se vrátíme k těsnému podlehnutí Severočeškám, mělo řadu důvodů,
jež prostějovský kouč Lubomír Petráš
shrnul v pozápasovém hodnocení. Co
ještě k předvánočnímu duelu řekl? „My
jsme schopní hrát výborné úseky či sety,
stejně tak ale vinou zhoršené přihrávky a vlastních chyb vzápětí spadneme
výkonem hodně dolů. A v jedné sadě
dostaneme třeba 13:25 jako dnes. Je
to prostě stále nahoru – dolů,“ uvědomuje si hlavní trenér VK. Na zmíněné
hrubky nevynuceného až školáckého
charakteru přitom jeho tým doplatil
i v rozhodujícím tiebreaku. „Tam jsme
se dopustili několika minel v relativně
jednoduchých situacích, kdy bychom je
bez ohledu na menší zkušenosti některých hráček a jiné okolnosti dělat neměli.
Šikovnější Liberečanky se jich v takové
míře nedopouštěly, proto nakonec zvítě-

zily. Byť velice těsně,“ povzdechl si Petráš.
Svěřenkyně ani v nejmenším nechce zatracovat, nicméně vidí určité limity, které
se zatím nedaří překonat. „Například
jsme dopředu věděli, že asi budeme mít
problémy na příjmu, což se potvrzuje,
někdy však naše přihrávka padá až moc
dolů. Podobně se daly očekávat komplikace na nahrávačském postu i v jiných
aspektech hry. A je logické, že slabiny
včetně jakési nešikovnosti se nejvíc projeví při konfrontaci se silnými, volejbalově vyspělejšími soupeři,“ pustil se Petráš
do krátké analýzy.
Jak zopakoval během aktuální sezóny
již mnohokrát, receptem na zlepšení je
jedině práce. „Každý vidí, že především
některé členky mančaftu se potřebují
zlepšit, abychom mohli víc konkurovat Olomouci, porážet Liberec a s větší
jistotou zvládat další protivníky. My na
zvyšování výkonnosti intenzivně makáme i makat budeme, ovšem je potřeba
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ČECHY POD KOSÍŘEM Adventní
večery v Muzeu kočárů v Čechách
pod Kosířem vyvrcholí tento pátek
tříkrálovým koncertem Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou. Tohle ojedinělé hudební seskupení se tam znovu vrací,
aby opět zajistilo návštěvníkům báječný zážitek plný příjemné hudby.
Snad jste si zakoupili vstupenky včas,
nyní už jsou totiž vyprodány!
V prosinci se vám v rámci Adventních
večerů měly představit sopranistky
Magda Vítková a Lucie Juránková. Právě Juránková z důvodu vyhozené čelisti
účast odřekla a místo ní nakonec v sále
muzea zazpíval Lukáš Vlček. Poté se
na stejném místě objevili tenor David
Uličník a zpěvák, klavírista a skladatel Jiří
Škorpík. Tento pátek ‚večery‘ vyvrcholí
tříkrálovým koncertem Hradišťanu a Ji-

řího Pavlici, kteří nabídnou mimořádný
hudební zážitek. „Jsem rád, že do muzea
opět přijede Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Lidé se mě vždy ptají, jestli dojedou, a já
letos mohl s radostí říkat, že tentokrát na
adventní večer dorazí,“ uvedl s úsměvem
Václav Obr.
Hradišťan a Jiří Pavlica tvoří ojedinělé
hudební seskupení s vysokou uměleckou a interpretační úrovní, nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan
k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.
Jejich vystoupení tak bude zajisté jako
vždy jedinečné. Bohužel ti z vás, kteří si
nestihli zakoupit lístky na koncert včas,
ostrouhají. Vstupenky byly už řadů dnů
dopředu beznadějně vyprodány. (tem)

HRADIŠŤAN JE V MUZEU
KOČÁRŮ VYPRODÁN

(QVQKPVGTPGV

všimneme Köhlerových prací nejen na
památkách sakrálních, ale také na fasádách některých prostějovských domů.
Jsem proto rád, že město Prostějov
finančně podpořilo vydání této knihy,
která kromě své informační hodnoty
vyniká množstvím zajímavých snímků
souvisejících s Köhlerovou tvorbou,“
dodal prostějovský primátor František
Jura.
(jg)

Nová publikace o Jano Köhlerovi

PROSTĚJOV Primátor statutárníhi
města Prostějova František Jura převzal od Karla Kavičky novou výpravnou více než tří set stránkovou knihu s názvem Jano Köhler, vydanou
u příležitosti 145. výročí umělcova
narození.
Kniha je věnována životu a dílu tohoto
malíře a grafika. Jano Köhler během
svého života vytvořil více než 2500 děl
na území Čech a Moravy. „Publikace
se zaměřuje na tři významné lokality
Köhlerovy tvorby, konkrétně Prostějov,
Olomouc a Svatý Hostýn. Právě v Prostějově začala umělcova kariéra, zde našel
své celoživotní přátele a vytvořil mnoho
svých děl,“ zdůraznil Karel Kavička, jeden ze spoluautorů knihy.
„Často chodíme městem, aniž si po-

BYLI JSME
U TOHO
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Hanačky sice zvládly důležitý souboj proti
tehdy čtvrtým Šelmám Brno 3:1, ale další
dvě stěžejní bitvy už doma prohrály. S favorizovanou Olomoucí 1:3, s druhým
a reálně dotažitelným Libercem 2:3. Tím
pádem výběr Univerzity Palackého suverénně vede soutěž (44 bodů) právě před
Duklou (37), na kterou prostějovské
„vékáčko“ (32) ztrácí už nepříjemně citelných pět bodů. Malou útěchou může být,

Marek SONNEVEND

současně vidět, že některé věci jsou dost
o zkušenostech. Které mladé holky těžko
nasbírají za několik týdnů nebo měsíců,
jde spíš o dlouhodobější proces. My každopádně musíme i tak maximálně bojovat, mluvit o tom mezi sebou a snažit se
posouvat nahoru,“ zdůraznil Petráš.
Leč pokud se nic dramaticky nezmění, tak nejpravděpodobnější je, že
prostějovské ženy půjdou do extraligového play-off ze třetí pozice. Při
pětibodovém manku na druhé Severočešky bude případný posun před ně
nadmíru složitý, zvlášť když zbývá včetně
nadstavbové části už jen devět dějství.
Níž by přitom Helena Horká a spol.
určitě klesnout neměly. „Jak jsem řekl,
my musíme hlavně pracovat a snažit se
vyhrát každé utkání. Jestli se dokážeme
herně zlepšovat, můžeme ještě zamíchat
kartami. A stejně všechno nakonec rozhodnou až vyřazovací boje,“ uzavřel Luboš Petráš pravdivě.

přihraje a pak dává strašně moc bodů
útoky středem sítě, což my kvůli tomu
horšímu příjmu nemůžeme. Přesto jsme navzdory špatným úsekům
a kiksům dostaly zápas aspoň do tiebreaku, máme bod. Abychom však
Duklu porazily, na to podle mě zatím
nemáme. Jsem o tom přesvědčená, že
momentálně nám chybí víc kvality.“
ƔƔ Co rozhodlo dramatický tiebreak?
„Určitě ty zmíněné chyby. Liberec jich
nedělal tolik jako my, některé naše

byly navíc vyložené blbosti. Které
děláme průběžně pořád. A ono se to
pak dohromady nasčítá, uspět je proti
kvalitním soupeřům tím těžší a složité. V tiebreaku jsme vlastně neustále
dotahovaly, otočit se nám to nakonec
nepodařilo. A pokud jsme s Duklou
prohrály včetně přípravy už čtyřikrát
– byť pokaždé těsně 2:3 – nepůjde asi
o náhodu.“
ƔƔVěříte přesto ve zlepšení?
„Rozhodně jo. Teď jsem popisovala
momentální situaci, která se určitě
může zlepšit, ale bude to samozřejmě
těžké, což si musíme přiznat. Naše
mladé holky v týmu byly hozené do
vody a nemají to vůbec lehké, například na smeči máme samé horší
přihrávačky a pak je logické, že se

ƔƔ Přesto: mohly za nářez spíš
špičková kvalita Blaje, nebo váš
špatný výkon?
„Jedno i druhé. My jsme si absolutně
nepřihrály, potom opakovaně chodily
do vysokých kompaktních dvojbloků
i trojbloků a logicky se neprosazovaly
útokem. K tomu se navíc přidaly naše
všemožné chyby, tím pádem to celkově vůbec nešlo. Silná Alba prostě byla
někde o pět tříd jinde.“
ƔƔ Přijde za dané situace vhod
sváteční pauza, na niž volně
navazuje ještě reprezentační
přestávka?
„Mně osobně Vánoce bez volejbalu
určitě pomohly. Máme volný i Silvestr
a Nový rok, během všech těchto dnů
můžeme trochu vyčistit hlavy. A jinak
dost potrénujeme, byť skoro půlka
týmu jde do reprezentace a naše
příprava bude tím pádem odlišná od normálu. Což ale nakonec
může taky prospět. Řekla bych,
že všechny potřebujeme nabrat
novou energii i chuť do volejbalu,
aby druhá půlka sezóny byla lepší
než první.“

DV předchozích šlágrech doma měly Hanačky velké problémy s mizernými vstupy,
tentokrát přesně naopak. Bezhandolska
v úvodu skvěle zapodávala, Horká útočila
a celý dobře bránící tým bleskově utekl na
6:0. Za stavu 8:3 však přišel prudký zlom,
kvalita se přesunula na druhou stranu sítě,
chyby zrcadlově. A hosté rychle vyrovnali
na 9:9. Úplně stejný průběh se opakoval
uprostřed zahajovací sady, když náskok
vékáčka získaný novým náporem (16:12)
soupeřky zase zlikvidovaly při účinném
servisu tahounky Pištělákové (ze 17:13 na
17:18). Pětibodová šňůra dokonce hosty
poslala premiérově do vedení, nicméně
koncovka vycházela dlouho lépe Prostějovankám. V závěru ale nevyužily dva setboly
za sebou (24:22), vzápětí promarnily dva
pro změnu Duklačky - 24:25, 25:26. Až
krásné drama utnuly tři výměny domácích
v řadě, přičemž vedle Horké klíčově zabrala Kozmík – 28:26 a 1:0.
O výhodu přiživenou dalším miniúnikem
na 2:0 dámy v růžovém následně přišly
hodně mizernou pasáží. Kupily jednu
hrubku na druhou, Severočeškám se
naproti tomu dařilo a herní tápání Petrá-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Počtvrté v této sezóně
se včetně přípravy utkaly volejbalistky
Prostějova a Liberce, počtvrté zvítězila
Dukla nejtěsnějším poměrem v pěti
setech. Ženy VK tuhle pro ně nemilou
tradici nezlomily ani v duelu 15. kola
UNIQA extraligy ČR 2018/2019, když
doplatily na mnohem víc spáchaných
chyb a z posledního zápasu před Vánocemi vytěžily jediný získaný bod, zatímco dva putovaly k Nise.

šových svěřenkyň potrestaly razantním
obratem na 4:14! Tím bylo v tomto dějství de facto vymalováno, neboť úřadující
mistryně republiky se ani potom nezvedly,
místo toho zahučely do bláta ještě hlouběji
(8:21), načež utrpěly dílčí debakl – 13:25
a 1:1.
Nutno zdůraznit, že ráz celému střetnutí
rozhodující měrou určovala přihrávka.
A vládl ten, kdo ji zrovna zvládal a současně nutil podáním protivníka k příjmovým
výpadkům. Názorným příkladem se stal
i start třetí části s libereckým otočením
z 3:0 na 7:10. Aby ženy VK hned pak
vyrovnaly (10:10), posléze opět ztrácely
- 12:15. Gálíkova parta působila o něco
komplexnějším dojmem, nedoplácela tolik na vlastní přehmaty. Hanácké bojovnice
se sice ve finiši vzchopily, dvakrát dotáhly
na nejtěsnější rozdíl (20:21, 22:23). Víc
jim ovšem divy zpod Ještědu výrazně těžící
z útočných obíhaček Candrákové nedovolily – 23:25 a 1:2.
Přesto se domácí plejerky viditelně
zvedly z určitého útlumu, jímž předtím procházely. Náhle dostal jejich volejbalový projev větší jistotu i svěžest,
pomohly si několika vítěznými bloky.
Rázem tak uprchly do slibného trháku
9:4 a 12:6, jako spolehlivý bodový stroj
tradičně fungovala kapitánka Horká.
Zkvalitněním výkonu se k ní přidaly také
ostatní parťačky, a jakmile společnými
silami připojily další odskočení (z 13:9
na 16:9), už nezadržitelně směřovaly ke
srovnání setového skóre – 25:18 a 2:2.
Konečný výsledek tedy musel stanovit rozhodující tiebreak. V něm oranžovo-žlutá
děvčata dokonale využila série nevynucených chyb prostějovských hráček v za-

Lubomír PETRÁŠ9.3URVWÈMRY
„Proti Liberci se trápíme celou sezónu, je to stále stejná písnička... Sice máme lepší pasáže
a díky tomu se podařilo získat dva sety, ale vinou dlouhodobých problémů na přihrávce to
dnes na víc nestačilo. Soupeř je nejlépe podávající tým extraligy, z čehož těžil, my jsme se většinu utkání těžko prosazovali. Zkušenější hosté navíc nechybují tolik jako my, umí si lépe připravit útok z mezihry. O naší těsné porážce 2:3 rozhodlo hlavně patnáct zkažených zakončení.“
Libor GÁLÍK – Dukla Liberec
„Začali jsme špatně, v okleštěné sestavě bez dvou smečařek byl úvod z naší strany hodně nepovedený. Holky se však postupně uklidnily, hrály to, co jsme si domluvili a možná až moc lehce
otočily vývoj setů dobrým výkonem z 1:0 na 1:2. Škoda čtvrté sady, tam už jsme asi mysleli,
že to půjde samo. A nešlo. Naopak tiebreak zvládl celý tým výborně, za ten i za dvoubodové
vítězství – v daném složení a únavě docela nečekané – chci děvčata moc pochválit.“

NA

Bodový vývoj – první set: 6:0, 6:2, 8:3, 8:6,
9:9, 10:10, 12:10, 14:11, 16:12, 17:13,
17:18, 19:18, 20:20, 22:20, 24:22, 24:25,
25:26, 28:26. Druhý set: 2:0, 2:2, 3:10,
4:14, 7:15, 7:19, 8:21, 10:23, 13:23,
13:25. Třetí set: 3:0, 3:3, 6:5, 6:8, 7:10,
10:10, 10:12, 12:13, 12:15, 15:17, 15:19,
17:19, 18:21, 20:21, 20:23, 22:23, 23:25.
Čtvrtýset: 1:1, 4:1, 4:3, 6:3, 9:4, 9:6, 12:6,
12:8, 13:9, 16:9, 19:13, 21:13, 24:16,
25:18. Pátý set: 0:1, 2:1, 2:3, 3:7, 5:7, 7:8,
9:9, 9:11, 11:11, 11:14, 13:15.
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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

=$=1÷/2 TISKOVCE...

končení, z 2:1 najednou zářilo na světelné
tabuli 3:7. Nešlo ale o stěžejní moment, neboť domácí družstvo krizi překonalo rychlým dotažením (7:8), vzápětí dokonce
vyrovnáním - 9:9. Jenže hostující výběr se
v úplném závěru opřel o vyšší spolehlivost
(11:14), zatímco finální sprint Prostějova
včetně odvrácení dvou mečbolů (13:14)
fatálně zničil lehce zahraný bagr nesmyslně
do těsného autu – 13:15 a 2:3.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku UNIQA extraligy najdete
na straně 22
Leč nevydrželo to dlouho, favoritky zatlačily servisem, mančaft VK opakovaně
chyboval a velice záhy tak došlo 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

2:3
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OBJEDNEJTE
SI NAŠE
PØEDPLATNÉ
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Prostějov (son) - Možná až nečekaně
početné zastoupení mají volejbalistky
VK Prostějov v širší nominaci národního výběru žen České republiky pro
závěrečnou část kvalifikace o Mistrovství Evropy 2019. Do reprezentačního týmu totiž jeho trenér Zdeněk
Pommer povolal hned čtveřici členek
hanáckého klubu. Jsou jimi nahrávačka Michaela Zatloukalová, smečařky
Petra Kojdová i Lucie Nová a na univerzál Marie Toufarová. Kolektiv ČR
v počtu šestnácti plejerek se sešel v Jindřichově Hradci už na druhý svátek
vánoční, tedy 26. prosince. A společně
trénoval pět dní až do neděle 30. 12.
Po volném Silvestru i Novém roku se
mančaft ČR tamtéž na jih Čech vrátí
od středy 2. ledna, aby následně odehrál poslední dva zápasy své kvalifikační skupiny (v sobotu 5. 1. od 19.15
hodin doma v J. Hradci s Finskem,
ve středu 9. ledna od 20.00 hodin ve
Švédsku).
Širší nominace volejbalistek ČR na
závěr kvalifikace ME žen 2019: nahrávačky Michaela Zatloukalová (VK
Prostějov), Simona Kopecká (Dukla
Liberec), blokařky Barbora Purchartová (Dinamo Bukurešť), Kateřina
Holásková (Kanti Schaffhausen),
Veronika Strušková (UP Olomouc),
Klára Vyklická (KP Brno), smečařky Petra Kojdová, Lucie Nová (obě
VK Prostějov), Michaela Mlejnková
(Developres Rzeszow), Simona Janečková (Šelmy Brno), Eva Svobodová
(Volejbal Přerov), univerzálky Marie
Toufarová (VK Prostějov), Gabriela
Orvošová (UP Olomouc), libera Veronika Dostálová (Dukla Liberec), Nikola Vaňková (Volejbal Přerov), Adéla
Chevalierová (TJ Ostrava).
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Foto: Marek Sonnevend

Přesně v den extraligového šlágru Prostějov –
Liberec slavila kapitánka hostujících volejbalistek
Laura Holubcová (na snímku vlevo s bojovným gestem) devětadvacáté narozeniny. A potěšilo ji hned
několik různých dárků: nejprve vítězství 3:2, pak
gratulační píseň v podání jejích spoluhráček a nakonec i věnovaná taška plná láhví šampaňského.
Pro pohlednou plejerku opravdu vydařený
sváteční den!

Laura dostala kupu dárků

OBRAZEM
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Tiebreaková prohra s Libercem?
4ZNCPMJDL¡UFÍLB[BSPLFN

ƔƔ Jak byste shrnula střetnutí
proti liberecké Dukle?
„Já fakt nevím... Ničí nás dlouhé šňůry inkasovaných bodů po výpadcích
na přihrávce i zbytečných chybách
v dalších činnostech. Třeba Liberec si

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Nejen výrazný herní přínos, ale například
i upřímnost patří ke ctnostem volejbalové kapitánky VK
Prostějov Heleny Horké (na snímku). Co si myslí, to řekne, proto mohla trefně zhodnotit situaci po bolestné porážce
s Libercem a předchozím výprasku na půdě Alby Blaj.

V/LEHUFHP«QHQt«QiKRGD“
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s příjmem takhle perou. Po pravdě jim
vůbec nezávidím, někdy mi jich je až
líto. Zvlášť když jediná hráčka s jistější
přihrávkou Lucka Polášková skončila. Výsledkem je, že někdy máme
příjem opravdu špatný a to se pak
hraje celkově těžko...“
ƔƔ Jak jste se před důležitým
šlágrem extraligy cítila po
dlouhém cestování autobusem
do Rumunska a zpět?
„Byla jsem byla docela unavená,
hlavně ze začátku, než se člověk dostane do tempa. Potom už to šlo, ale
taková cesta asi musí být cítit. Pomohlo, že jsme se vrátily ve čtvrtek
ráno a měly tak dva a půl dne se na
Liberec dát dohromady. Tudíž porážku tak určitě nemůžeme svalovat
na Rumunsko.“
ƔƔJak byste okomentovala tamní debakl?
„To byla hrůza, jeden z nejhorších
zápasů mého života! Ostuda všech
ostud, katastrofa... Nejradši bych tohle
utkání úplně vymazala, zapomněla
na něj a už se o něm vůbec nebavila.“ (hořký smích)

37

RYCHLÝ

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

Ä9%ODML«WR«E\O«MHGHQ«]QHMKRUätFK«]iSDVŁ«PpKR«æLYRWD

proto barvy a atributy jim přiřazoval
podle svého cítění,“ přidal ještě pro
zajímavost Skácel, který poděkoval
všem partnerům v čele s manželským párem Petra a Miroslav ČerƔƔ
noškovi.
Na výstavu je třeba si vyhradit více
času. U každého obrazu je připojen
doplňující autorský komentář, kte-
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jaká byylaa kňížákkovaa vern
nissáž....

tréty vyskytují ojediněle. Sám vzpomněl na studentská léta, kdy portrétoval své přátele, přičemž odměnou
mu hned na místě byla sklenice pěnivého moku.
Prvoplánově nešlo o přesné vystihnutí podobizny dané osobnosti, spíše dojem, který v autorovi zanechaly.
„Zkoušel jsem namalovat Picassa

pf 2019
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Jeden obraz byl od počátku zakrytý
a očividně čekal na své slavnostní
odhalení. Mezitím se mohli přítomní dozvědět něco o osobě samého
autora, který pak objasnil vznik celé
unikátní kolekce.
„Jde v podstatě o tvorbu jednoho
léta,“ začal zasazením do časového
rámce Knížák, v jehož tvorbě se por-

PROSTĚJOV Opravdu nevšední umělecký zážitek čekal na početné účastníky vernisáže,
která se v Muzeu a galerii v Prostějově uskutečnila v podvečer posledního předvánočního
pondělí 17. prosince. Třicet portrétů osobností zde totiž představil sám autor, profesor Milan
Knížák. Nakonec ale mohou návštěvníci obdivovat portrétů jedenatřicet. Jak je to možné?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner výstavy, u vernisáže nemohl chybět.

908=(89,6Ì32575e7ö
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Sporting Center Sibiu a pod permanentně vyvíjeným tlakem ze druhé strany sítě
vůbec nic. „Velice špatná byla přihrávka,
z toho vycházely problémy prosadit se
útokem, k tomu jsme velice málo hrozili
servisem a dělali i mnoho nevynucených
chyb ve všech činnostech. Utkání se podobalo pověstné hře kočky s myší,“ uznal
Petráš. Souhlasil s tvrzením, že v současné
sestavě by Alba klidně mohla úspěšně
bojovat i v elitní Lize mistryň. „Oni mají
vynikající nahrávačku Loru Kitipovu,
na smeči jsou skvělé Sonja Newcombe s Anou Lazarevic, k tomu přidejme
zkušenou univerzálku Ioanu Baciu nebo
výbornou blokařku Nadju Ninkovic.
Kromě toho jim nijak moc neublížilo
kompletní prostřídání ve třetím setu, ani
proti druhému sledu jsme zápas nijak nezdramatizovali,“ povzdechl si Petráš.
I přes jednoznačné dění na hřišti však
věřil, že vyslankyně ČR mohly v Transylvánii dokázat víc. „Mluvit o zisku
nějaké sady by po takovém výprasku bylo
asi hodně troufalé, ale rozhodně jsme jednotlivé sety nemuseli prohrát tak vysoko.
Kdybychom odvedli celkově lepší výkon,
kterého jsme podle mého názoru schopni, výsledek by vyzněl přijatelněji,“ řekl
kouč VK. Tímto směrem také jdou jeho
myšlenky pro odvetu v hale Sportcentra
DDM Prostějov, jež přijde na řadu někdy
mezi 22. a 24. lednem, přičemž přesný
termín zatím nebyl stanoven.
Úřadujícím šampiónkám Rumunska
stačí k postupu i porážka 2:3, zatímco
obhájkyně českého národního titulu
by musely zvítězit 3:0 nebo 3:1, a navíc vyhrát i dodatečný zlatý set. Reálně
se přitom dá uvažovat maximálně na
téma dostat alespoň některá dějství
do vyrovnaných koncovek, případně
urvat jednu sadu.
„Síla Alby Blaj je opravdu velká, to prostě
musíme brát jako holý fakt. Přesto nehodíme předem flintu do žita a určitě doma
půjdeme do odvety se snahou o náš co
nejlepší výkon, zkusíme soupeřky potrápit. Jestli a nakolik se to povede, už je
jiná věc, především však nesmíme být
zbytečně moc ustrašení. Přece jen půjde
o vystoupení na evropské scéně a my bychom se s letošním Pohárem CEV rádi
rozloučili důstojným způsobem,“ připojil
Lubomír Petráš.

ZRCADLOVÝ ODRAZ

Hlavně v posledních letech nemají ženy VK Prostějov zrovna moc štěstí na los
evropských pohárů. Čím déle působily v elitní Champions League, tím víc pravidelně se dostávaly do vražedných skupin smrti s natolik silnými soupeři, na něž při
nejlepší vůli herně neměly. A sbíraly jednu hladkou porážku za druhou, většinou
bez jakéhokoliv bodového zisku.
Tuhle neradostnou cestu Hanačky v létě opustily jak oslabením kádru, tak dobrovolným opuštěním Ligy mistryň. Představa zněla přitom jasně: v ne tak špičkovém CEV Cupu si užít konfrontaci proti přijatelnějším zahraničním klubům
a i s méně kvalitní soupiskou se pokusit o postup do dalších kol druhé nejvyšší
oddílové soutěže na starém kontinentu.
Pohár CEV sliboval hodně zajímavé a současně pořád divácky atraktivní souboje,
kdy na druhé straně sítě budou stát svou výkonností přibližně srovnatelní sokové.
Bohužel tahle vize se zatím vůbec nenaplnila, místo toho pokračuje prostějovská
mezinárodní smůla.
Vezměte si hned premiérové vystoupení proti Levski Sofia. Bulharky byly tak mladičké a bez urážky volejbalově slabé, že by měly problémy se vůbec udržet v české
extralize. Tím pádem se místo dramatických bitev vyšší úrovně konaly dvě zápasové selanky s obří převahou vékáčka, jež balkánskou nezkušenost vyprovodilo
vysokými debakly. Sice výsledková radost, ovšem nic moc pěkného ke koukání.
Suverénní postup poslal svěřenkyně Lubomíra Petráše a Lukáše Mičeka do osmifinále. A v jeho úvodním duelu přišel další rychlý proces, leč tentokrát v přesně
opačném gardu. Byl to vlastně zrcadlový odraz Levski, neboť nyní se v roli zpráskaného psa ocitly Prostějovanky nemilosrdně drcené rumunskou Albou Blaj, jejíž
tým tvoří vynikající hráčky světového formátu. Víra, že v domácí odvetě bude
lépe, asi neobstojí. A VK tudíž i aktuální ročník evropské scény pravděpodobně
opustí bez jediného skutečně hodnotného mače. Velká škoda.

Marek
Sonnevend

ší (ze 17:8 na 17:10). Nicméně soupeř
byl viditelně lepší ve všech herních aspektech, což potvrdila naprosto jednoznačná
pasáž až na 23:11. Teprve koncovka vyšla
českým plejerkám lépe a alespoň zkorigovaly – 25:16 a 1:0. Prostějovanky během
zahajovací části citelně brzdila přihrávka
s úspěšností pouhých devatenácti procent, v ofenzivě se vítězně ujal jen každý
čtvrtý pokus. Naopak Alba bodovala každou druhou smečí, její hráčské hvězdy
bez problémů úřadovaly. Platilo to i zkraje
druhého dějství, kdy výrazná převaha
Blaje pokračovala, ba ještě víc kulminovala. Výběr vékáčka marně hledal něco, čím
by značnou volejbalovou sílu protivnic
mohl účinně otupit. A manko zase rychle narůstalo (3:0, 9:3, 16:6). Rozdíl mezi
oběma kolektivy dosahoval takových rozměrů, že nescházelo mnoho k jednocifernému debaklu – 25:12 a 2:0.
Navíc se na vývoji mače nic nezměnilo
ani ve třetím dílu, jenž rozjetý CSM odstartoval pěti získanými balóny v řadě
- 5:0. Maximálně vyspělý Zakočův
mančaft kraloval navzdory prostřídání
celé své sestavy rozdílem několika tříd

75(1§5č
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Bodový vývoj - první set: 1:1, 1:3,
3:3, 4:5, 13:5, 14:8, 17:8, 17:10,
20:10, 23:11, 23:14, 25:16. Druhý
set: 3:0, 6:1, 6:3, 9:3, 11:4, 13:5,
16:6, 18:9, 22:9, 24:10, 25:12.
Třetí set: 5:0, 6:2, 8:2, 14:3, 14:6,
17:6, 19:7, 19:9, 22:10, 22:15,
25:16.

„Proti velice silnému a zkušenému soupeři s výbornými hráčkami jsme byli úplně bezradní. Měli jsme obrovské problémy na přihrávce, z toho vyplýval slabší útok neschopný se víc prosadit přes vysoké bloky i celkovou obranu domácích. Alba má hlavně
vynikající nahrávačku a smečařky, její převaha byla obrovská a my jsme se v podstatě
dostali do role otloukánků. Blaj je prostě jiná třída, přesto jsme určitě mohli odvést
aspoň o něco lepší výkon a jednotlivé sety prohrát přijatelnějším poměrem.“

Lubomír PETRÁŠ – 9.3URVWÈMRY

„Celý tým přistoupil k utkání naprosto zodpovědně, s maximální motivací. A podal výborný výkon od začátku až do konce. V podstatě jsme neměli žádné potíže, dominovali ve všech činnostech, neustále zvyšovali náskok. Tím pádem je naše vítězství úplně
jednoznačné, navíc se v posledním setu dostaly do hry veškeré holky z lavičky. S tímto
zápasem můžeme být maximálně spokojení, ale nesmíme podcenit odvetu.“

Darko ZAKOC – $OED%ODM

OHLASY

a jediné dva světlejší momenty těžce
zkoušené party z ČR přišly při snížení
z 14:3 na 14:6, respektive z 22:10 na
22:15, což byla nejdelší šňůra VK. Jinak
se na taraflexu odvíjela jednostranná
partie, enormně kvalitní vicemistryně
Ligy mistryň dospěly ke zcela hladkému
triumfu – 25:16 a 3:0.
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
CEV Cupu najdete na straně 22

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Hanačky jako tsunami

BLAJ, PROSTĚJOV Volejbalistky
Alby Blaj v současném hráčském
složení by rozhodně měly na to, aby
bojovaly o postup do play-off elitní
Champions League. Leč místo toho
působí v CEV Cupu 2018-2019 a momentálně to odnesly ženy VK Prostějov, které v prvním osmifinálovém
duelu téhle evropské klubové soutěže
nezvládly veliké transylvánské kvalitě
skoro vůbec vzdorovat. Proto se zrodil logicky jasný i zaslouženě rozdílový výsledek.
Domácí družstvo šlo do střetnutí, které se
hrálo ve středu 19. prosince, v roli vysokého favorita, ale zpočátku rozhodně nijak
nedominovalo. Prvních pět minut vedly
Hanačky, nejvíc 1:3. Zlom nastal od stavu 4:5, kdy Rumunky zatlačily servisem,
opakovaně ubránily slabší útoky a samy
z kontrů důrazně zakončovaly. Rázem
byla na světě devítibodová šňůra (13:5),
kterou nezastavil ani oddechový čas. A de
facto předčasně rozhodla úvodní sadu.
Hostující tým se sice vzápětí trochu zvedl
(14:8) a reagovat dokázal i na další sérii
výměn za sebou, tentokrát o poznán krat-
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Foto: internet
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Hanačky přitom dokázaly nadmíru
silným protivnicím konkurovat jen
v samém úvodu střetnutí (stav 4:5)
a poté v koncovkách jednotlivých
sad, kdy pokaždé zkorigovaly obří
ztrátu. Přesto se zrodil debakl, navíc
naprosto zasloužený. Domácí družstvo totiž kralovalo doslova o parník,
tak jako vékáčko nedávno nad Šternberkem, Ostravou ši Levski Sofia.
„S Blají ve složení, které měla v říjnu
během druhého předkola Champions League proti Olomouci, by se
určitě dalo hrát vyrovnaněji. Soupeř
však před nedávnem přivedl dvě mezinárodně špičkové hráčky a s nimi
jeho kvality – už tak vysoké – ještě
o hodně vzrostly. Pocítili jsme to na
vlastní kůži, nedařilo se nám v podstatě nijak účinně vzdorovat. Až jsme
byli za otloukánky,“ smutně konstatoval hlavní trenér prostějovských
volejbalistek Lubomír Petráš. Jeho
svěřenkyním na Balkáně nefungovalo
ve fanoušky zaplněné hale Transilvania

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jakékoliv myšlenky na výsledkové překvapení v osmifinálové sérii CEV Cupu žen 2018/2019 mezi volejbalistkami CSM
Alba Blaj a VK Prostějov doslova zadupal rumunský favorit do taraflexu suverénně zvládnutým vzájemným duelem číslo jedna. Český
tým byl nemilosrdně přehrán výrazným rozdílem, za všechny komentáře nejlépe hovoří skóre jednotlivých setů 25:16, 25:12, 25:16.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Špičková Blaj smetla

aneb názor
Heleny Horké

„Baví se dva policajti:
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Na pouhých dvaadvacet procent klesla úspěšnost přihrávky volejbalistek Prostějova
v utkání Poháru CEV na půdě
Alby Blaj. Jedná se o skutečně
slabý příjem, ze kterého zástupkyně ČR v soutěži těžko
mohly pomýšlet na jiný výsledek, než konečný debakl poměrem míčů 75:44.
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„Alba je jiná výkonnostní třída než
my,“ uznal kouč vékáčka Petráš.
A odvetu chce odehrát se ctí
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„Co říct k utkání v Rumunsku? To byla hrůza, jeden z nejhorších zápasů mého života. Ostuda všech ostud, katastrofa. Nejradši bych tohle utkání úplně vymazala,
zapomněla na něj a už se o něm vůbec nebavila. My jsme si absolutně nepřihrály,
potom opakovaně chodily do vysokých kompaktních dvojbloků i trojbloků a logicky
se neprosazovaly útokem. K tomu se navíc přidaly naše všemožné chyby, tím pádem
to celkově vůbec nešlo. Silná Alba Blaj prostě byla někde o pět tříd jinde. Proti Liberci
nás pak tradičně ničily dlouhé šňůry inkasovaných bodů po výpadcích na přihrávce i zbytečných chybách v dalších činnostech. Třeba Liberec si přihraje a pak dává
strašně moc bodů útoky středem sítě, což my kvůli tomu horšímu příjmu nemůžeme.
Přesto jsme navzdory špatným úsekům a kiksům dostaly zápas aspoň do tiebreaku, máme bod. Abychom však Duklu porazily, na to podle mě zatím nemáme. Jsem
o tom přesvědčená, že momentálně nám chybí víc kvality. Potřebujeme si odpočinout
a potom zase tvrdě pracovat, abychom šly herně nahoru. Já ve zlepšení pořád věřím.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Přebohatá profesní kariéra lékaře
volejbalistek VK Prostějov Pavla
Navrátila píše další zajímavou kapitolu. Působil už v mnoha různých
sportech, kromě hry pod vysokou
sítí například ve fotbale, v atletice
či v lyžování. A nyní do svého portfolia přidal i basketbal, neboť se stal
doktorem mužů BK Olomoucko.
S vedením klubu sídlícího v prostějovské hale Sportcentra DDM
podepsal smlouvu do 31. května
2019. Poprvé se na lavičku baskeťáků posadil při domácím utkání s Děčínem, po němž v rámci svátečního
dvouzápasového odpoledne následoval ještě duel vékáčka proti Olomouci. „Radost mám hlavně z toho,
že moje premiéra u BK byla díky
jasné výhře 88:67 tradičně vítězná.
Podobně, jako když jsem nedávno byl s fotbalisty Sigmy Olomouc
v kazašském Almaty, nebo s mladými fotbalovými reprezentantkami
České republiky v Irsku,“ potěšilo
Pavla Navrátila.

doktora také basketbalistùm
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ŽHAVÁ NOVINKA

A zase ona! Skoro to vypadá, jako bychom naše
ocenění ani nechtěli dát nikomu jinému než prostějovské kapitánce, ovšem pravda je jinde. Také
za poslední hrací týden roku 2018 si jej totiž
jednoznačně zasloužila. Za utkání evropského CEV Cupu v rumunské Blaji tedy ne,
tam se Horká svezla s mizerným výkonem
celého týmu. Byť z něj zaznamenala tradičně
nejvíc bodů, ovšem vinou slabého útoku jen
9. Extraligově proti Liberci už pak Hanačky
znovu táhla maximální měrou: nasázela
vynikajících 30 bodů, zakončovala s úspěšností takřka padesáti procent a těsně prohraný
mač zakončila na souhrnné užitečnosti +23!
Ani tohle však na vítězství bohužel nestačilo...

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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PROSTĚJOV Ve středu 19. prosince se kostel Povýšení svatého
Kříže na Filipcově náměstí rozezněl
adventními písněmi v podání
pěveckého
sboru
Proměny.
Zazněly skladby Ave Maria, Tichá
noc, Adeste Fideles, ale třeba
také modernější Hvězda či Modlitba. O doprovod se postarali
kytarista a zpěvák Patrik Zatloukal a mladí muži z gymnaziálního
sboru z Olomouce-Hejčína a další.
Návštěvníci měli jasno. Koncert
byl, ostatně jako vždy, famózní.
Nechyběl u toho ani Večerník.
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Tradiční
předvánoční
koncert
pěveckého sboru Proměny, obvykle
se konající v Husově sboru, proběhl
tentokrát v hlavním kostele. A stejně
jako v předchozím působišti, i v kostele
Povýšení svatého Kříže se návštěvníci
mačkali tělo na tělo. Jak by ne, koncerty
Proměn, a to nejen ty předvánoční,
jsou v okolí vyhlášené.
„Pro publikum jsme si připravili několik
novinek, ale nechyběly ani osvědčené
písně, o nichž jsme věděli, že je mají
naši posluchači rádi, a s potěšením

Tereza MACHOVÁ

jsme jim je letos opět nabídli,“ prozradila sbormistryně Proměn Lenka
Dohnalová. A tak všichni mohli slyšet
hudební kusy Ave Maria od Franze
Biebela, Alleluia od Douglase Brenchleyho, Adeste Fideles, Tichá noc či
dánskou koledu Spí dítě v chlévě na
seně. Kostelem se nesly ale také písně
V půlnoční hodinu, Little Drummer
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tvořili abonenti. Oproti loňsku se ovšem
na doprodej lístků prodalo mnohem
více. Očividně se tedy zprávy o tomto
Vizváryho skvělém vystoupení rozšířily, za což jsme velice rádi,“ prozradila
Večerníku pokladní divadla Věra Janálová. V Sólu se snoubí nejrůznější formy pantomimy od její klasické podoby,

Z VÝSTAVY...

pro školy se vypravěč potkal s chlapcem
jménem Pejprbój a společně pak v papírovém světě plném fantaskních výjevů
zkoumali papír a objevovali příběhy,
které vypráví. Středu pak naplnil mim
Vizváry hrou Sólo, jejíž koncept sám vymyslel, zrežíroval a také v ní coby jediná
postava hraje. „Většinu návštěvníků letos

grotesky, klaunérie až po pantomimu
s prvky japonského tance butó. Je kombinací nejrozličnějších scén a výjevů,
z nichž některé vám mohou připadat
komické, jiné divné, neobvyklé či nechutné, ty další zase oduševnělé nebo
velice inteligentní. Konzervativní část
publika by řekla, že byly možná až příliš
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načasovaným gestem, a jak to měl do
detailu propracované. Přestože tam
byla i groteska a bylo i čemu se zasmát,
převažujícím pocitem, který představení zprostředkovávalo, byla určitá úzkost
moderního člověka chyceného v pasti
naší technické civilizace,“ vyjádřil se
pro Večerník divák Petr.
Ve čtvrtek 10. ledna přijede do
Městského divadla Lukáš Hejlík
s LiStOVáNím nazvaným Šmodrcha a určeným taktéž pro školy.
O den později se můžete těšit na
29. tradiční městský ples, kterým
v 19:30 hodin započne plesová sezóna na Prostějovsku.

mi, že jsou Proměny čím dál lepší
a profesionalizovanější. Líbí se mi na
nich především to, že představily obsáhlý repertoár písní od duchovních až
po moderní. Dávají tak nahlédnout do
různých podob hudby. Celkově se tedy
nebojím jejich koncert označit za zlatý
hřeb prostějovského adventu,“ svěřil se
Večerníku posluchač Martin Kameník.

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

Výstava nazvaná „Barevné vztahy“ nese
podtitul komorní. A právem. Představuje totiž pouhých patnáct obrazů zapůjčených z jediného msta, konkrétně
z Galerie moderního umění v Hradci
Králové. Navíc se jedná o obrazy pocházející z Kubištova raného období.
Kromě autoportrétu, který nese náznak budoucího vývoje, ve vystavených

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV V tomto případě se
čekalo víc... Na závěr roku si prostějovské muzeum pravidelně přichystá nějakou tu „bombu“. Předloni to
byly fantastické výstavy Josefa Čapka a Jiřího Koláře, naposledy pak
jedinečná přehlídka secesního umění. Letos tímto tahákem měla být
kolekce ceněných obrazů jednoho
z našich nejvýraznějších kubistických malířů. Jenže o výstavě Bohumila Kubišty lze tentokrát prohlásit
jediné: malá, ale naše.

dílech není po kubismu, tedy uměleckém směru, jehož nesmírně zdatným
průkopníkem se Kubišta u nás stal,
prakticky ani stopy. „Samozřejmě že
jsem si toho dobře vědoma. Když jsme
výstavu plánovali, měla být mnohem
větší. Stejně jako v předchozích letech
jsme počítali se zhruba sedmdesáti či
osmdesáti obrazy zapůjčenými z řady
galerií po celé republice. Jenže tyto
představy v uplynulém roce narazily na
finanční možnosti naší instituce. Zejména pojistky těchto velmi ceněných děl
jsou skutečně vysoké. Proto jsme byli
nuceni jít jinou cestou,“ osvětlila kurátorka velkých prostějovských výstav Kamila Husaříková, které se tak rozplynul
sen o výstavě, pro niž už měla i název:
Kubistou od narození. I tento titul se
musel tedy změnit na „Barevné vztahy“.
Na bezesporu okleštěné expozici lze najít i pozitivní aspekty. „Podařilo se nám
získat díla jinak málo vystavovaná. Lidé
tak mají možnost vidět známého malíře

z jiné perspektivy,“ podotkla Husaříková, která ovšem nevěsí hlavu a na příští
rok už chystá další reprezentativní projekt. „Půjde o výstavu Václava Brožíka.
Přestože tento malíř pocházel z chudých
poměrů, dosáhl mnoha uznání, a to nejen u nás, ale i ve Francii. Rakouský císař
František Josef I. jej dokonce povýšil do
šlechtického stavu. Věřím, že se nám

tentokrát podaří zapůjčit i velmi působivé velkoformátové obrazy,“ naznačila
Kamila Husaříková.
Výstavu Bohumila Kubišty můžete v hlavní budově prostějovského
muzea navštívit až do 3. února 2019.
Vystřídat by ji poté měla expozice ke
100. výročí narození prostějovské
malířky Alžběty Zelené.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Na zámku v Čechách pod Kosířem se bude
v sobotu 5. ledna od 18:00 hodin
konat tradiční tříkrálový koncert,
na němž uslyšíte skladby Wolfganga
Amadea Mozarta a Bohuslava Martinů. Hudbu těchto velikánů vám
představí zpěvačka Lucie Laubová
a klavíristka Vendula Urbanová.
Zámek Čechy pod Kosířem společně
s Vlastivědným muzeem v Olomouci pořádají další z velkolepých akcí.
Tentokrát se jedná o tradiční tříkrálový koncert, který se uskuteční již
tuto sobotu. „Výborná zpěvačka Lucie
Laubová a skvělá klavíristka Vendula
Urbanová vám na svém koncertě opět
zprostředkují jedinečný zážitek. Tentokrát uvedou hudbu Wolfganga Amadea
Mozarta a Bohuslava Martinů,“ sdělil
kastelán zámku Martin Váňa.

A že jsou vám jména umělkyň povědomá? Aby ne! Ženy totiž ve stejném
složení vystoupily na tříkrálovém koncertu i vloni, uvedly přitom hudbu
Leoše Janáčka. A třeba koncem srpna
jste je mohli vidět také na open-air zámeckém plese ve stylu první republiky,
na němž představily písně prvorepublikových autorů. A poslechnout jste si
je mohli i loni v létě při akci nazvané
Hradozámecká noc. Hudebnice se na
zámek tedy pravidelně vracejí, a není se
čemu divit, o jejich vystoupení je stále
velký zájem.
Vstupné na tříkrálový koncert je
dobrovolné. Ale protože je kapacita velkého sálu zámku omezená, je
nutné si místa předem rezervovat na
telefonním čísle 773 784 110 nebo
na e-mailové adrese rezervacecpk@
seznam.cz.
(tem)

koncert v Čechách p/K

Muzeum ukazuje Kubištu: plány na přehlídku Tříkrálový zámecký
ceněných obrazů bohužel narazily na finance

Před rokem mim Radim Vizváry vystoupil v Městském divadle s programem ke 110. výročí otevření Národního
domu. Tehdy jste jej mohli vidět v představeních Pejprbój a Sólo. Se stejnými
kousky přijel i tentokrát. V úterní hře

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Téměř na den
přesně se po roce vrátil do
Městského divadla v Prostějově
Radim Vizváry. Jeho vystoupení jste mohli vidět ve středu 19.
prosince. Stejně jako vloni i tentokrát představil svou autorskou
hru Sólo, v níž skloubil klasickou
pantomimu se širokou paletou
dalších žánrů a stylů. Každý si v ní
tak mohl najít něco, s čím se ztotožnil, čemu se zasmál, nad čím
se mohl zamyslet…

experimentální a expresivní, ta liberálnější pak že se jevily přinejmenším
pozoruhodně, nevšedně a výjimečně.
Každopádně se jednalo o dílo, které
v lidech zanechávalo rozporuplné pocity. „Ačkoliv vím, že Vizváry zde vystupoval už loni, něco podobného jsem
v prostějovském divadle ještě neviděl.
A takové ticho jsem v zaplněném sále
ještě neslyšel! Bylo to představení určené spíše náročnějšímu divákovi, který
měl chuť se na něj soustředit. Publikum
z toho vyšlo dobře, nikdo neodešel,
většina se na představení soustředila.
Mně se líbilo, že jsem viděl širokou
paletu toho, co vše lze vyjádřit přesně

Boy od Katherine Davis, Tisíc andělů,
Bílý kraj Jana Kalouska, Ryba rybě
a Sliby se maj plnit o Vánocích Janka
Ledeckého nebo Hvězda od Petra Bendeho, To k Vánocům patří od Johna
Lennona a F. Novotného a nakonec
i Modlitba Vojtěcha Dyka. Návštěvníci
přitom souhlasně pokyvovali hlavami
nad skvělým vystoupením. „Zdá se
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MIM VIZVÁRY OPĚT PŘEDVEDL DECHBEROUCÍ VYSTOUPENÍ

rý je hodně důležitý pro pochopení
Knížákova vztahu k dané osobnosti
napříč lidským věděním, uměním či
veřejnou činností. Kdo to nestihne
v rámci jedné návštěvy, má možnost
se opakovaně vrátit až do 3. března
2019.
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Studentky druhého ročníku školy se
zaměřením na cestovní ruch prováděly návštěvníky kostelem ve třech
hodinových intervalech. Desítkám
vánočně naladěných hostů vyprávěly
nejenom o historii svatostánku, ale
i vlastních Vánoc. „První vánoční komentované prohlídky v hlavním prostějovském kostele proběhly v roce
2013 a staly se pěknou tradicí. Jsem
rád, že se každým rokem najdou studentky, které jsou ochotny obětovat
volný čas a věnovat se průvodcovské
činnosti, které se na škole věnujeme již
patnáct let. A poděkování patří samozřejmě také panu faráři Vrzalovi, že

Michal KADLEC

pro Večerník

saa

jak se kouupallo na štěědrýý den.... ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

před koupelí Michal Mucha, moderátor a spoluorganizátor Vánoční koupele na plumlovské
přehradě.
Přesně v poledne celkem jednadevadesát odvážlivců skočilo postupně do chladné vody,
aby vzápětí připnulo ozdobnou baňku na vánoční stromeček usazený uprostřed výpusti.
„Teď vysvitlo sluníčko, takže tu máme pravý
Jadran,“ lákal do vody další otužilce Michal
Mucha. Ten na náš nátlak nakonec jako poslední rovněž skočil do studené vody. „Donutili
mě k tomu novináři! Večerník do mě poslední
tři roky rýpe, že nemám odvahu,“ halekal už ve
vodě na všechny strany Mucha.
Mezi tradičními účastníky ani letos nechyběli nestor zimního plavání Bob Pácl či

➢ ZE STRANY 6
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PROSTĚJOV Charitativní kalendáře útulku Voříšek z Čech pod Kosířem jsou k dispozici ve dvou variantách: velký nástěnný kalendář za 600
Kč a stolní kalendář za 280 Kč. Ob-
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tyto prohlídky umožnil,“ řekl Večerníku Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově s tím, že další prohlídky
proběhnou v sobotu 4. ledna v kostele
U Milosrdných bratří.
Děvčata ze druhého ročníku školy úvodem návštěvníky kostela Povýšení sva-

tého Kříže seznámila s historií tohoto
barokně přestavěného gotického chrámu a popsala jednotlivé oltáře, křížovou cestu |i okenní vitráže. Dozvěděli
jsme se, že zajímavostí chrámu je například vitráž s námětem jak sv. Antonín
káže rybám pocházející z dílny české
umělkyně Zdenky Vorlové-Vlčkové,
která jako první žena vystudovala uměleckoprůmyslovou vysokou školu ve
Vídni. „Prohlídka byla doplněna povídáním o vánočních tradicích a zvycích.
Návštěvníci se mohli dozvědět historii
stavění betlémů, kdy se k nám dostal
první vánoční strom a jak vypadal, ale
mohli se také zaposlouchat do vánočního příběhu narození Ježíška v Betlémě,“ dodal Moudrý.

klikni na
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přemožitelka kanálu La Manche Dana
Zbořilová. „Mrzí mě akorát to, že je voda
ve výpusti strašně kalná. Je v ní hodně bahna, takže asi budeme dneska každý spěchat
domů kvůli osprchování. Ale jinak to je paráda, zkuste si to taky,“ vyzýval Večerník devětasedmdesátiletý Bob Pácl. S poděkováním jsme
odmítli, drkotaly nám zuby už jen při pohledu
na zkřehlá těla otužilců ráchajících se ve vodě.
„Jak vylezu, tak se musím podívat, jestli jsem
ještě chlap nebo ženská,“ řehtal se jeden z tradičních účastníků Vánoční koupele.
Pohodovou atmosféru štědrodenního poledne dokreslily opět početná návštěva di- tolik plavců. Rekord to sice není, ale jednaváků a stánky s punčem. Ty byly pro zahřátí devadesát lidí je pořádná porce,“ usmíval se
opravdu ideální. „Jsme rádi, že letos přišlo Michal Mucha.
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„NEVÍM ANI, CO JE RÝMA!“

yyJak dlouho se účastníte této
akce?
„Letos je to už devátým rokem. Hrozně to utíká, ale za tento čas jsem nevynechal ani jednou. A když budu zdráv,
jako jsem doteď, tak se hrozně moc
těším na další ročníky.“

Michal KADLEC

yy Co je k tomu všechno potřeba,
aby člověk našel odvahu vlézt do
takové „ledárny“?
„Pro normálního smrtelníka to asi
není, nejdřív musí člověk projít
poctivým tréninkem. U mě je
to jiné, já už padesát let poctivě
chodím do sauny a koupu se
v ledové vodě. To všechno
mě drží ve výborné formě
a za posledních dvacet let
jsem snad neměl chřipku
nebo angínu. Nevím
ani, co je rýma.“

yy Vy brzy oslavíte velké životní
jubileum, že?
„Je to tak, v březnu mě čeká oslava
osmdesátých narozenin. Ale cítím se
o hodně mladší a za to může taky pravidelné otužování. Poslední roky jsem
mu úplně propadl.“
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yy Dneska tedy zrovna nemrzne,
je pět nad nulou. Jaké to je pro otužilce?
„Na tom, kolik je stupňů, zrovna nezáleží. Co je ale nejhorší, je ten ostrý
a studený vítr. To je pro každého
otužilce velmi nepříjemné, když vyleze z vody. Na druhou stranu dnes tu
a tam vykoukne sluníčko, takže i ten
vítr nějak přežijeme.“ (úsměv)

František Kocián otužilcem i v osmdesáti

jednat si je lze on-line na webových
stránkách útulku www.vorisek.org.
Kalendáře budou poslány po uhrazení
částky na účet 2201477525/2010, variabilní symbol 2019. Veškerý výtěžek
z prodeje poputuje do útulku, všichni MOSTKOVICE Štědrodenní kouzúčastnění totiž pracovali bez nároku na pel ve výpusti plumlovské přehrahonorář.
(mls) dy si ani letos nenechal ujít jubilant
František Kocián (na snímku).
Ve svých osmdesáti letech patřil
v pondělí ke třem nejstarším účastníkům tradiční Vánoční koupele.
Těsně předtím, než se ponořil do
vody, se Večerníku svěřil se svými
pocity v rámci exkluzivního rozhovoru.
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Michal
KADLEC

Počasí na Štědrý den bylo milostivé pro diváky, ovšem otužilci si určitě přáli větší zimu.
Jak už to bývá poslední roky zvykem, tak
i letos bylo poměrně teplo. „Teplota vzduchu je pět stupňů nad nulou a voda má dva
stupně. Ti praví otužilci by byli radši, kdyby
venku bylo pod nulou, pak se totiž voda zdá
pocitově teplá jako kafe. Ale i tak se s tím
dnes vypořádáme,“ svěřil se Večerníku těsně

MOSTKOVICE Co by to bylo za Štědrý den bez Vánoční koupele ve výpusti
plumlovské přehrady? Stovky lidí z celého Prostějovska si ani letos nenechaly
ujít nádhernou podívanou v pondělí 24. prosince v pravé poledne. Tradiční akce
měla také velice slušnou účast i ze strany otužilců. Celkem jednadevadesát z nich
našlo odvahu se opět ponořit do chladné vody výpusti, přestože chvílemi vál velmi ostrý a hlavně studený vítr. Večerník sledoval vše jako tradičně pěkně zblízka.
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Po projížďce městem, která končila
u prostějovského OBI, jsme mohli
vidět poté ještě jednou všechna nazdobená auta. Došlo také na vyhlášení nejhezčího auta a zúčastnění
si mohli koupit samolepku, občerstvit se a spolujezdci využili příležitosti zahřát se slivovičkou. „Chtěl
bych to příští rok posunout někam
dál, i založit třeba nadační fond,“
prozradil ještě Večerníku Petr Kolařík. Letos se Vánoční jízdy zúčastnilo na 130 nazdobených a zhruba
dvě stovky nenazdobených aut.
„Bylo to skvostné a nezapomenutelné, překvapila mě hojná účast diváků, celkově akci hodnotím velmi
kladně,“ ocenil František Švandelík
z Olomouce. Ten akci prožíval ve
svém netradičním americkém korábu.
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rosérie. Nadšenci poté využili i svítících postaviček, sobů, sněhuláků až
po blikající stromečky a jiné ozdoby.
„Byla to krásná podívaná, s potěšením se na ni díváme s dětmi každý
rok,“ libovala si Martina Svobodová,
jedna z přihlížejících.
Vyjíždělo se z Plumlovské ulice
směrem na náměstí, kde došlo
k malé komplikaci. „Letos jsme měli
povolený vjezd na náměstí pouze
od osmi do půl deváté kvůli lidem
stěžujícím si na hluk a stojícím si za
svým klidem. Ale naštěstí vše dobře
dopadlo,“ prozradil za organizátory
akce Petr Kolařík. „Jízda probíhala
v poklidu, až na nějaké bláznivé výstřelky jedinců nemajících zkrátka
morálku, museli vykukovat z davu
a dělat kraviny...,“ přidal k hodnocení slavnostního večera.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Na druhý svátek
vánoční byla pro návštěvníky
hlavního prostějovského kostela
připravena tradiční komentovaná
prohlídka tohoto svatostánku. Ve
středu 26. prosince prováděly příchozí kostelem Povýšení svatého
Kříže studentky Střední odborné
školy podnikání a obchodu, u čehož Večerník nemohl chybět.
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Z nápadu, který se před lety zrodil
v garáži mladých kluků, je nyní vyhlášená akce. Automobiloví nadšenci i letos nazdobili svá auta ve vánočním stylu a vyjeli do ulic. Někteří
použili jednoduchá světýlka vinoucí
se po karosériích aut, jiní však obří
koberce světýlek pokrývající celé ka-

Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Štědrému dni v Prostějově vévodily nejen nazdobené
vánoční stromečky. Také automobiloví nadšenci a milovníci aut
vyparádili jednou za rok své čtyřkolové miláčky. A jak se Večerník
přesvědčil na vlastní kůži, letošní
jubilejní desátý ročník Vánoční
jízdy se opravdu vydařil...

Prostějov

klikni na

propašovaných dělbuchů i menších ohňostrojů a zažehla řadu
zápalných světlic, z nichž jednu nakonec hodila i na ledovou
plochu (samozřejmě po ní zbyla vypálená díra). Po operativní
dohodě obou mužstev se třicet závěrečných vteřin dohrávalo
za rozhodnutého stavu rozumně za jižní bránou daleko od
výtržností tím způsobem, že už se vlastně jen vestoje čekalo na

vypršení zbývajícího času. Načež naštvaní trenéři AZ dali svým
svěřencům jednoznačný pokyn, ať nejezdí fanouškům děkovat
a zamíří přímo do kabiny.
Havířovský oddíl Residomo teď může očekávat odpovídající trest za tohle výtržnické řádění od sportovně-technické, případně disciplinární komise.
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yy Jak těžké bylo AZ překonat?
„Havířov má letos převážně mladé kluky, kteří hodně bruslí. Což je styl, který nám úplně
nevyhovuje. Ale po tom, co jsme předvedli
na Kladně, jsme si v kabině něco řekli a do
utkání šli jednoznačně s tím, že chceme tři
body.“
yy Znělo to předsevzetí hrát lépe dozadu po předchozích výsledkových divočinách?
„Jasně. Vysoké porážky v Českých Budějovicích i Kladně pro nás samozřejmě nebyly
dobré, takovým způsobem my jako tým usilující o horní příčky tabulky hrát nemůžeme.
Proto jsme museli celkově přidat.“
* Šlo proti Residomu o jeden z defenzivních top výkonů tohoto ročníku?
„Myslím, že jo. Řekli jsme si, že není možné
hrát jen dopředu, že my útočníci musíme

Marek SONNEVEND

obraně daleko víc pomáhat. A ten potřebný
backchecking tam dnes z naší strany jednoznačně byl. Výkon v pořádku, takhle to má
vypadat.“
yy Co střetnutí především rozhodlo?
„V první řadě náš dobrý týmový výkon. A navíc skvěle zachytal Kuba Neužil, který mančaft dost podržel.“
yy Vy osobně jste během duelu neproměnil tři vyložené příležitosti včetně
trestného střílení. Ulevilo se vám po vsítění pečetící třetí trefy?
„Je pravda, že po těch zahozených šancích
jsem byl na sebe naštvaný. Havířovského
brankáře Ondru Bláhu dobře znám ještě z
Budějovic, kde jsme spolu hrávali, dvakrát
mi to výborně chytil. A při nájezdu vůbec
nevím, proč jsem mu puk dával mezi nohy,
když přesně to on čekal. A ten můj gól?
Přiznám se, že mi střela spíš trochu sjela,
možná i proto Ondrovi prošla do sítě. V za-

PROSTĚJOV Jednoho z nejlepších a dlouhodobě nejproduktivnějších
útočníků první ligy Tomáše Nouzu (na snímku) přibrzdila v rozletu aktuální sezónou podzimní zlomenina čelisti. Nějakou dobu se z nepříjemného zranění uzdravoval, načež poměrně brzy naskočil zpět do zápasového kolotoče a v posledních týdnech už zase drtí obrany protivníků.
Tak jako v sobotu havířovskou, kdy deset minut před koncem důležitého souboje pečetil vítězství prostějovských hokejistů 3:0.

končení jsem dneska byl docela
zoufalej.“
yy Tomáš Divíšek asistoval u
všech tří branek. Co vy na to?
„´Divoch´ je hokejista, který
tvoří naši hru a podílí se na
většině gólů, od toho tady je.
Navíc skvěle dělá jednoho z
lídrů kabiny, prostě tahoun a
osobnost.“
yy Vaše zranění už je zcela
v pořádku, nebo ještě cítíte
nějaká omezení?
„Lehce to vnímám třeba při
změnách počasí, ale co se týče
hokeje a sportování obecně, nijak mě čelist neomezuje.“
yy Co říkáte na dosavadní
průběh prvoligové sezóny?
„Celou dobu se víceméně pohybujeme tam, kde bychom v
tabulce chtěli být. Konec kalendářního roku nám teď sice venku
nevyšel, ale stane se. Každopádně se
z toho musíme poučit a po novém roce
začít na kluzištích soupeřů úplně jinak,
mnohem líp.“
yy A vaše přání do roku 2019?
„Hlavně zdraví pro všechny, to je nejdůležitější.“

Další divočina, tentokrát vysoká
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„Přirovnal bych to k atletovi,
který běží 400 metrů, vyběhne,
po 150 metrech si dá v další
stovce šlofíka a pak to chce dohnat.“

Výrok:

3:0

Domácí do zápasu vstoupili maximálně koncentrovaní, hned od začátku to bylo jasně patrné. Díky tomuhle přístupu byli herně lepší
a hrozili, ve 3. i 5. minutě se blízko k otevření
skóre dostal důrazný Prokeš. Jeho opakované

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Úplně všechno dali prostějovští hokejisté do posledního utkání kalendářního roku 2018. A vyplatilo se. Ve 40.
kole probíhajícího ročníku Chance ligy přivítali nebezpečný AZ Residomo Havířov,
který venku dokáže pravidelně bodovat, leč
tentokrát tvrdě narazil. Zodpovědný a hlavně směrem dozadu kvalitní výkon celého
týmu LHK zajistil sladké loučení s končícím
letopočtem rozdílem tří gólových kusů!

LHK PV
AZ HAV

zakončení zblízka však zlikvidoval Bláha. Stejně
jako dvě střely Koláře v 9. (dělovku od modré
+ švih zprava), mezitím tísněný Dvořáček ze
dvou kroků bekhendem těsně minul levou tyč.
Hosté poprvé zahrozili až v 7. Procházkovým
pokusem z úhlu mimo, premiérový zákrok si
Neužil připsal v polovině úvodní třetiny po ráně
Macuha. Vzápětí už ale musel likvidovat vyloženou šanci, když se před něho z levé strany protáhl Kotala. Následoval bleskový protiútok, veterán Divíšek vyvinul na svůj věk obdivuhodnou
rychlost, v situaci dva na brankáře nabil zleva
před Bláhu defenzivnímu parťákovi Žovincovi
a ten z první nedal strážci svatyně ani čuchnout
– 1:0. Vedení Hanáky ještě víc povzbudilo, od té
chvíle soupeře naprosto drtili. Projektil Luňáka
z levého kruhu, tutovku Nouzy po krásné kombinaci i dorážku Prokeše z Račukovy akce vychytal Bláha, v 17. na konci dalšího nádherného
ťukesu Starý před odkrytou klecí špatně trefil
puk. Ještě v téže minutě si ale zkušený forvard
spravil chuť, neboť nezištnou přihrávku Divíška
působivě pověsil do levé šibenice – 2:0. Což ze

strhující zahajovací části stále nebylo vše. V jejím závěru totiž jedovky Pořízka s Rašnerem
skvěle odvrátil Neužil, na opačné straně Nouza
v další čisté příležitosti opět ztroskotal na Bláhovi. A těsně před sirénou Račuk udělal v bitce
krátký proces s provokujícím Marunou, jemuž
uštědřil několik direktů a srazil ho k ledu.
Zkraje druhé periody Jestřábi výborně ubránili oslabení, načež pálil Luňák a do slibného
úniku se prodral možná nedovoleně atakovaný Dvořáček. V obou případech Bláha odolal,
aby se poté aktivita přesunula na hole Azetu.
Při brejku dvou na jednoho Neužil výtečně
vyrazil jak zakončení Gřeše, tak především
doklepnutí Kotaly, zdánlivě gólové. Zanedlouho hrozil znovu Gřeš, vzápětí přišel výpad
Bořuty z levé strany, jeden obří závar. Všechno
vyřešil jistě působící „Neužka“, který nemusel
zasahovat jen při velké šanci Kotaly poslané
z mezikruží vedle. Muži v černém se z útlumu postupně vymaňovali zhruba od půlky
střetnutí a dokonce zvýšili náskok, jenže po
neproměněné tutovce Venkrbce sudí neuzna-

li úspěšnou dorážku Krejčiříka kvůli dosažení
rukou. Prudké švihy Dvořáčka i Divíška proletěly kousek vedle, Račukův úžasný slalom přes
několik protihráčů až před Bláhu skončil nad.
A ve 39. během dalšího bezvadně uhlídaného
oslabení prchnul do sóla Nouza, byl zezadu
faulován Mataiem a rozhodčí nařídili trestné
střílení. To však sám postižený neproměnil,
Bláha jeho zakončení mezi betony vystihl.
Ve třetí dvacetiminutovce se ptačí dravci viditelně soustředili na bránění svého vedení,
k tomu se snažili podle situace i rozumně vyrážet dopředu. Což se jim dařilo na jedničku.
Protivník se k ničemu extra nebezpečnému
dlouho nedostával, snad kromě jediné výjimky. Ve 45. totiž napřáhl od modré Matai a jeho
tečovaná rána třískla o horní tyčku. Jinak domácí mančaft neměl větší problémy, naopak
nový exkluzivní průnik Račuka až na poslední
chvíli přizvedl nad břevno zákrok ex-Jestřába
Rašnera. V 51. minutě dostali Prostějované
premiérově během duelu výhodu přesilovky, kterou bryskně využili. Divíšek obětavě

Neužil vychytal svou druhou nulu

„Soupeř nás od začátku přehrával a šel zaslouženě do vedení. Postupně jsme se ale herně zlepšovali, zejména druhá třetina byla z naší strany velice dobrá. Bohužel jsme však z řady šancí
nedokázali dát žádný gól, všechno vychytal prostějovský brankář. Což platilo i pro závěr utkání, kdy jsme se snažili výsledek aspoň zkorigovat. Celkově to nebyl úplně špatný výkon, jenže
bez vstřelené branky se nedá uspět.“
v pádu přisunul do palebné pozice Nouzovi mácí partě přesvědčivý triumf včetně čistého
a ten mohutným příklepem trefil k pravé tyči – konta!
3:0. Ve zbytku mače se pak několikrát blýsknul Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průNeužil, jehož série parádních zákroků zmařila běžnou tabulku Chance ligy najdete na
nemalé příležitosti Residoma a udržela do- straně 22
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„Určitě jsem spokojený, zápas se nám celkově vydařil a jeho většinu jsme byli lepší. První třetina se nám povedla hodně, měli jsme výborný nástup a mohli dát víc gólů než dva. Ve druhé
části přišla naše klasika, výkon šel dolů hlavně od nějaké 25. do 35. minuty. V poslední třetině
už jsme se soustředili na obranu a ještě přidali jednu branku, což bylo fajn. Radost mám jak
z vítězství, tak samozřejmě i z čistého konta.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
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KLADNO, PROSTĚJOV Série výsledkově divokých duelů v podání hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov pokračovala i při jejich
prvním povánočním vystoupení. V 39. kole
Chance ligy mužů ČR 2018/2019 zajížděli
po Českých Budějovicích na led dalšího spolufavorita soutěže do Kladna, kde
opět sedmkrát inkasovali. Díky celkově vyrovnanější hře i zlepšenému finiši
sami skórovali třikrát, ale konečná nálož 7:3 rozhodně není žádnou útěchou.
Celou reportáž z utkání najdete na www.vecernikpv.cz

porážka v Kladně
Vítězná rozlučka s rokem 2018!
7:3
PV

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV
Na dva roky starý výprask 1:9, který prostějovští hokejisté utrpěli v Českých Budějovicích, si nejspíš leckdo vzpomněl
během pondělního večera. V duelu 36.
dějství Chance ligy mužů ČR 2018/2019
totiž Jestřábi znovu inkasovali jeden
gól za druhým, aby se tentokrát skóre
zastavilo na o něco „přijatelnějším“ debaklu 7:1. Přesto
hrůza…
Celou reportáž
z utkání najdete
nawww.vecernikpv.cz
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dál, rychle ubíhající sezóna na nikoho nepočká,“ rozebral kouč mužů LHK Jiří Vykoukal
s jasným výhledem do nejbližších duelů. „Venku jsme prohráli třikrát za sebou a čtyři z posledních pěti utkání, takže v Ústí budeme chtít
samozřejmě zvítězit. A ztrácet body doma
taky nehodláme, proto je potřeba zdolat i Třebíč,“ naplánoval Vykoukal.
(son)

OBSÁHLEJŠÍ REPORTÁŽE Z JEDNOTLIVÝCH UTKÁNÍ NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
V SEKCI HOKEJ.
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Tomáš Nouza:Å0\ ~WoÿQtFL

Jestřábí fandové potěšili ještě před zahájením samotného
střetnutí dalším působivým choreem, kdy na délku téměř celé
východní tribuny roztáhli nápis 105 LET S.K.P. odkazující na
letošní jubileum klubové existence. Vytrvale bouřlivé povzbuzování od začátku až do konce zápasu pak fungovalo jako tradičně vysoký standard, aby následně vše vyvrcholilo výjimečně dlouhou závěrečnou děkovačkou navíc zpestřenou tím, že
oslavný chorál tentokrát vyvolával masér LHK Lukáš Duba.
„Kuželka, Kuželka,“ skandovali pak skalní fans Prostějova Dubovu přezdívku, zatímco se celý tým ptačích dravců držel za
ramena a následně svým věrným mával na rozloučenou s kalendářním rokem 2018.
V mnohem horším světle se bohužel ukázali hostující příznivci,
kterých na sobotní mač dorazilo několik desítek. Leccos napovídal už transparent s nápisem Havířovská zvěř, jenž si vyvěsili
ve svém vyhrazeném sektoru. Během utkání pak vyrukovali se
bojích, na konkrétním umístění podle mě až sprostým choreem a opravdový „vrchol“ následoval v poslední
tolik nezáleží. Rozhodující totiž stejně bude až minutě zápasu. To severomoravská sebranka odpálila několik
to, jak kdo zvládne play off,“ zopakoval Vykoukal myšlenku opakovanou již od léta.
A kormidelníkovo přání do nového roku
2019? „Hlavně zdraví pro všechny. My bychom potřebovali, aby se tým už konečně dal
komplet dohromady, protože nám pořád někdo chybí. Tomáš Karpov dodělává diplomku, Lukáš Žálčík znova onemocněl, sobotní
zranění vyřadilo Filipa Hantáka minimálně na
měsíc. Neustále sestavu nějak lepíme a nejen
proto si přeju v první řadě to zdraví. Ostatní
pak nějak přijde,“ uzavřel Jiří Vykoukal.

Marek SONNEVEND

7
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Takový je průměr gólů, jež padají v zápasech Jestřábů během aktuálního
ročníku Chance ligy. Úplně přesné
číslo je 7,08, neboť Hanáci v 37 odehraných střetnutích 141 branek nastříleli a 121 inkasovali. V celkovém
součtu 262 tref se jím nejvíc blíží Kadaň (258) s Frýdkem-Místkem (254).
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PROSTĚJOV Podle oficiálního údaje 2435 diváků, na
základě odhadu možná až tři tisícovky lidí zaplnily hlediště prostějovské Víčeúčelové haly-zimního stadiónu při
mezisvátečním duelu místních hokejistů s Havířovem.
Atmosféra moravského derby tomu odpovídala, byla výborná. Leč oba fanouškovské tábory se prezentovaly diametrálně rozdílným způsobem: domácí skvěle, hostující
odpudivě.

jubileum... pf 2019

VÁNOČNÍ KOLONA .RVWHOHP3RYºĝHQªVYDW¦KR.ĕªĺH
SURYGØO\RSØWVWXGHQWN\62Ĝ32 3$5É'$
na Štědrýden ucpala

26

lední hokej

19 slavíme
pf 20letos
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Na kluzištích soupeřů naopak muži
elhákáčka poslední dva týdny roku
2018 totálně zmastili, byť měli hodně
těžké protivníky. Přesto byl nářez 1:7
v Českých Budějovicích i podobný
výprask 3:7 v Kladně nemilým propadákem z bitev, jejichž opakování může
přijít ve čtvrtfinále play-off.

Venku
bídnì

Dva duely na vlastním ledě = dvě jasná vítězství s úhrnným skóre 14:1!
Jestřábi před Vánocemi a po nich
zmasakrovali Kadaň desetibrankovým rozdílem, pak nedovolili ani jednou skórovat nebezpečnému Havířovu. V domácím prostředí zkrátka jeli
na maximum.

!&҃ ࡡ
Doma
bezvadnì

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Zase to byl nesnadný výběr,
vždyť prostějovští hokejisté nasázeli během čtyř utkání výživných
osmnáct gólů. Z nichž mnohé se
vyznačovaly už tradiční pohledností. Zvolili jsme velmi pěknou
kombinační akci ze 17. minuty
sobotního derby s Havířovem,
kdy puk neomylně putoval od
Ladislava Havlíka přes Tomáše Divíška až k Janovi Starému,
který pohotovou střelou vymetl
levý vinkl hostující klece.

Nejkrásnější
akce

-

„V Českých Budějovicích jsme skoro nic nepředvedli a zaslouženě dostali naloženo, leckdo
si asi vzpomněl na dva roky starý tamní debakl 1:9. Před Kadaní nám prospěly čtyři tréninkové dny bez utkání a ten zápas jsme si pak užili přímo svátečně. Samozřejmě nám
pomohl rychle vstřelený gól, náskok se zvyšoval a rozhodnuto bylo hodně brzo, v podstatě
už na začátku druhé třetiny. Vánoce jsem si následně vychutnal krásné v kruhu rodinném,
s malými dětmi mají tyhle svátky úplně jiný rozměr. Jen škoda, že jsme pak nezvládli ani
další venkovní souboj u favorizovaného soupeře, když na Kladně byl náš výkon o dost lepší
než v Budějovicích. Neproměnili jsme však spoustu šancí, navíc nehráli dobře dozadu, sedm
obdržených gólů podruhé v krátké době je fakt moc. Něco jsme si k tomu v kabině řekli a je
pozitivní, že zápas proti Havířovu vzápětí vypadal úplně jinak. Z hlediska bránění celého
týmu byl výborný, kolektivně jsme makali přesně tak, jak bychom měli správně pokaždé.
A skvěle chytající Kuba Neužil si vyloženě zasloužil svou druhou nulu v sezóně. Do nového
Matouš VENKRBEC,
roku přeju všem hlavně zdraví a životní spokojenost.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pojďme si to vzít pěkně popořádku. Nejprve v Českých
Budějovicích při debaklu 1:7 dal jediný gól Hanáků. Poté se
na deklasování Kadaně 11:1 podílel jednou brankou
a dvěma asistencemi. Následně mírnil výprask 3:7
v Kladně přihrávkou na jednu trefu. A nakonec se
do statistik vítězství 3:0 nad Havířovem sice nijak
nezapsal, ale hýřil aktivitou jak směrem dopředu,
tak i dozadu. Na člena až třetí nebo čtvrté útočné
formace LHK je celková bilance kanadských bodů
2+3 z konce kalendářního roku rozhodně výborná, proto je Radek Prokeš posledním naším letos
oceněným hráčem.

RADEK PROKEŠ

JESTŘÁB PODLE

i jedničkově působivým masakrem 11:1!
„Kluci chtěli odčinit ty Budějky, měli stoprocentní přístup. Navíc nám pomohl rychle
vstřelený gól a nakonec z toho vznikla taková
kanonáda. My i fanoušci z ní máme radost,
všem přejeme krásné vánoční svátky,“ užíval si
Vykoukal pohodovou náladu.
Ta vzala rychle za své hned po křesťanském
rozjímání. Ve čtvrtek 27. 12. totiž ptačí letka
zajížděla na zimní stadión dalšího spolufavorita soutěže, aby v Kladně znovu utrpěla těžké
k.o. Tentokrát hrubě selhala během druhé
třetiny, po níž svítil na ukazateli všeříkající stav
6:0. Načež se podařilo ve zbytku duelu aspoň
zkorigovat na 7:3. „Neproměňovali jsme šance a především mizerně bránili, stejně jako
v Budějovicích. Doplácíme na velké výpadky
v částech utkání,“ našel Vykoukal ústřední důvody druhého inkasovaného přídělu v krátké
době.
Nicméně na pitvání další kruté nálože nebyl
skoro žádný čas, neboť hned o dva dny později
Jestřábi přivítali ve 40. dějství prvoligového
maratónu Havířov. Tedy druhý nejlepší celek
venkovního pořadí a momentálního souseda
v tabulce, který před vzájemným soubojem
ztrácel pouhé dva bodíky. Tím větší důležitost
sobotní bitva měla. A borci v červenočerných
dresech k ní podle toho přistoupili, z bohatého
arzenálu svých schopností vytáhli maximálně
koncentrovaný a defenzivně až nezvykle kvalitní výkon vedoucí k zaslouženému triumfu
3:0. „Předchozí zápasy jsme měli jako na
houpačce. V Budějovicích nám to vůbec nevyšlo, pak se povedlo rozebrat slabou Kadaň,
následoval další debakl po ne úplně hrozném
představení v Kladně. Ne že bychom si pak víc
zdůrazňovali nutnost větší zodpovědnosti do
obrany, protože tohle hráčům opakujeme pořád. Ale pohybujeme se v první lize, kde je prostě víc individuálních chyb, s nimiž je potřeba
počítat. Tentokrát si každopádně dali chlapi
záležet. Líbilo se mi hlavně to, jak se útočníci
vraceli dozadu, vypomáhali bekům. A když
něco prošlo na bránu, tak to Kuba Neužil pochytal. Přesně takhle to má správně vypadat,“
chválil trenér LHK.

Pokud si shrneme tabulkovou situaci v Chance
lize 2018/19, vypadá teď následovně: 1. Jihlava
80, 2. Kladno 71, 3. Vsetín 69, 4. České Budějovice 68, 5. Prostějov 65, 6. Havířov 60, 7. Přerov
59, 8. Litoměřice 58, 9. Slavia Praha 56, 10. Třebíč 55, 11. Frýdek-Místek 52, 12. Poruba 46, 13.
Benátky 39, 14. Ústí 28, 15. Kadaň 28.
Co to znamená? Hanácká parta se po dvou
třetinách základní části drží ve hře o elitní
čtyřku, dokonce nemá daleko ani druhý
post. Na deváté místo – klíčové z hlediska
postupu do play off – přitom drží slibný devítibodový náskok. „Na tabulku občas trochu
kouknu, ale určitě ji nijak podrobně nestuduju.
V rychlém kolotoči utkání totiž stejně musíme
jít zápas od zápasu a v každém se snažit vyhrát,
nebo aspoň bodovat. Aby naše solidní výchozí
pozice držená zatím celou sezónu nepřišla vniveč. Klíčové je zajistit si účast ve vyřazovacích

·VQéPÊM,GUVą¾Dč/CTGM4CéWM XNGXQ \CO÷UVP¾XCNQDTCPW*CXÊąQXC×åCUPÚOKKPFK
XKFW¾NPÊOKRTčPKM[
Foto: Marek Sonnevend

Po duelu s Kadaní pouhé dva dny před Štědrým večerem měli Jestřábi tři celé dny volno,
aby se znovu sešli 26. prosince, tedy na Štěpána odpoledne. Následovala dvě střetnutí
v rychlém sledu (27. 12. venku Kladno, 29. 12.
doma Havířov), načež si zatrénovali ještě v neděli 30. prosince a další jednotka přijde na Silvestra, tedy dnes dopoledne. Nový rok si Ha-

náci vychutnají bez hokejových povinností,
ve středu 2. ledna již zase normálně pokračují
v přípravné náplni. O den později totiž nastoupí k dalšímu prvoligovému souboji v Ústí nad
Labem (čtvrtek 3. 1., 18.00 hodin), vzápětí se
představí opět na vlastním ledě proti Třebíči
(sobota 5. ledna, 17.00 hodin).
„Na nic světoborného nebyl okolo svátků čas.

Spíš šlo o to, aby si kluci v rámci možností odpočinuli, aspoň na chvíli vypustili hokej z hlav
a užili si Vánoce se svými rodinami. Zároveň
jsme se snažili udržet je v potřebném zatížení,
nevypadnout z tréninkového rytmu, neztratit
herní kontinuitu. Proto bylo volna celkově
spíš méně, víc nabitý program ani nedovoloval. Všichni to bereme jako realitu a jedeme

PROSTĚJOV Dva dny před Vánocemi se v rámci osmatřicátého kola
Chance ligy na prostějovském ledě
střetli Jestřábi s kadaňskými Trhači.
Domácí potvrdili roli favorita, když
nadělili předposlednímu týmu tabulky jedenáct branek z neuvěřitelných 62 střel! Efektně tak zareago-

LHK PV
KAD

11:1

nasázeli Kadani jedenáct branek
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kem a Račukem. Jaká spolupráce to byla?
A jak se zrodila nová lajna?
„Honza Starý má nějaké zranění, proto
máme tak zpřeházené útoky, jestli z toho
bude nová lajna, to ještě nevím. ´Dvořka´
(Dvořáček – pozn.red.) hrál parádně, stejně
jako Mára Račuk. Hodně mi ten hattrick
usnadnili.“
yy Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?
„Asi jen to, že jsem za něj rád.“ (usměje se)
yy Věřili jste si, že tam ta desítka padne?
„Určitě. Měli jsme na to před sebou celou třetinu.“

hattricku Lukáš Žálčík

jásal po Kadani střelec

PROSTĚJOV Předvánoční zápas Prostějova proti Kadani byl kanonádou
domácích. Skóre utkání se nakonec zapořád není stoprocentně fit, tudíž ani další stavilo až za stavu 11:1. Velkou zásluhu
možnost Hanáků ji osobně vyzvat přímo na tom měl i čtyřbodový Lukáš Žálčík
na ledě v plnohodnotném souboji neklapla. (na snímku), který se po delší pauze připojil opět k týmu.
„Samozřejmě by bylo pěkné zahrát si proti
Džegrovi i Plekymu zároveň, zvlášť pro prvoPŮVODNÍ
ligové hokejisty to určitě je velký zážitek. My
rozhovor
jsme se však v první řadě soustředili sami na
pro Večerník
sebe, abychom v Kladně předvedli co nejlepší výkon a po dlouhé šňůře zdejších porážek
Eva
odsud konečně odvezli nějaké body. Což neREITEROVÁ
vyšlo, proto jsme zklamaní. Ale z výsledku, ne
z toho, že nenastoupili Jarda Jágr ani Tom Ple- yy Jak hodnotíte takto zdařilý výkon Jestřábů?
kanec,“ řekl Večerníku jestřábí kapitán Matouš
„Co na to říci, vyhráli jsme 11:1. Dobře jsme
Venkrbec.
(son) k tomu zápasu přistoupili, tak jak jsme chtěli.
Když nám to tam začalo padat, tak už jsme si
to jenom užívali.“
yy S čím jste šli do zápasu proti předposlednímu týmu tabulky?
„S respektem a pokorou, ostatně jako na každý jiný zápas. Chtěli jsme hrát hodně na puku,
a to se nám, myslím si, podařilo.“
yy Po několikazápasové pauze jste se
vrátil a hned si připisujete čtyři body za tři
góly a asistenci. Jak byste popsal hned tu
první branku ve 40. vteřině první třetiny,
která otevřela zápas?
„Samozřejmě jsem za ty body rád. Buly Mára
Račuk vyhrál čistě a já už jsem to pak po přivali na předchozí debakl z Českých hrávce poslal na bránu, myslím si, že to nějaký
Celou reportáž z utkání hráč Kadaně ještě tečoval.“
Budějovic.
yy
Nastoupil jste do formace s Dvořáčnajdete na www.vecernikpv.cz

Foto: rytirikladno.cz

Vánočná nadílka: Jestřábi

KLADNO, PROSTĚJOV Lákavá vize,
že by si Jestřábi mohli ve čtvrtek 27.
prosince zahrát proti dvěma z historicky
největších osobností českého hokeje,
nevyšla. Na LHK totiž kladenský favorit vyrukoval v devětatřicátém dějství
Chance ligy jak bez Jaromíra Jágra, tak
bez Tomáše Plekance.
Za absencí druhého jmenovaného, jenž
Rytíře posílil nedávno po svém návratu ze
zámořské NHL, stálo rodinné rozhodnutí.
Plekanec totiž odcestoval na Vánoce zpátky
do Severní Ameriky, aby mohl svátky aspoň
částečně strávit se svými syny, kteří během
rozvodového řízení jinak zůstávají u jeho
manželky, známé zpěvačky. A bylo tak zřejmé, že na Prostějov se Plekanec nestihne ze
druhé strany zeměkoule vrátit.
Jágr se pak tradičně postavil na střídačku
Středočechů coby jeden ze členů realizačního týmu, ačkoliv se poslední dobou čile
spekulovalo o jeho naskočení do sestavy po
dlouhodobém zranění. Leč žijící legenda

Plekanec byl v Americe tak už jsme si to jenom užívali,“

Jágr zase jen stál na střídačce, „Když nám to tam začalo padat,

+Yø]GVHQHGRêNDOL

PROSTĚJOV Chance liga v posledních
letech nezastavuje svůj zápasový program
ani mezi Vánocemi a Novým rokem, tudíž její účastníci nemají příliš mnoho času
na pořádný oddech včetně svátečního
juchání. Jak konkrétně vypadala příprava
prostějovských hokejistů v tomto jinak jímavém období?

Jak Jestřábi trénovali a trénují okolo
Zodpovědně, aby nyní zvládli Ústí

Týden před Vánocemi Hanáci vyrazili do Českých Budějovic, kde měli možnost tabulkově
přeskočit silného protivníka a tím dokonce
zaujmout medailovou příčku. Realita však
byla úplně jiná. Motor ve své ČEZ Aréně dominoval a odevzdané elhákáčko vyprovodil
debaklem 7:1. „Myslel jsem, že se historie nezopakuje, ale bohužel zopakovala,“ lakonicky
konstatoval zklamaný kouč Jestřábů Jiří Vykoukal s odkazem na dva roky starý televizní
výprask z jihu Čech, tenkrát ještě hrůznějším
poměrem 1:9.
Středu 19. prosince měli prostějovští borci
díky volnému losu bez střetnutí, což jim evidentně prospělo. V následném 38. kole totiž
dva dny před Štědrým dnem vletěli na outsidera z Kadaně jako skuteční dravci a nebohé
Trhače brutálně roztrhali málokdy vídaným

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jako na extrémně rozkývané houpačce se hokejisté LHK Jestřábi Prostějov pohybovali v posledních dvou
týdnech kalendářního roku 2018. Venku na kluzištích favoritů byli herně i výsledkově marní, doma na vlastním ledě
naopak excelovali. Zrodily se tudíž dvě vysoké porážky a dva
jasné triumfy, z čehož rezultoval přesně poloviční šestibodový zisk znamenající setrvání na průběžné páté pozici aktuálního ročníku Chance ligy mužů ČR.

s výbornými, v průběžné tabulce drží páté místo

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 =É9ħ552.8"9(1.86/$%27$'20$
Prostějovští hokejisté střídali špatné výkony i výsledky
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Ladislav VALNÝ
„Je pro mě obrovskou ctí, že jsem získala toto ocenění už posedmé. Tahle
cena pro mě znamená hrozně moc, obzvlášť z toho důvodu, že se uděluje
na základě hlasování ostatních hráček, každý rok mě naplňuje opravdovou
hrdostí,“ uvedla Kvitová. „Vždy se snažím ke svým protihráčkám a ke sportu přistupovat s obrovským respektem,“ dodala tenistka.
Karen Krantzcke Sportmanship Award se uděluje hráčce, která se prezentuje
příkladným chováním profesionální sportovkyně, citem pro fair-play, prokazuje respekt svým soupeřkám a je laskavá na kurtu i mimo něj.
(lv)

datum, hodina
5. 1. 2019, 13:00
8. 1. 2019, 13:00
12. 1. 2019, 10:30
16. 1. 2019, 13:00
25. 1. 2019, 11:00
5. 2. 2019, 10:30
9. 2. 2019, 13:30
15. 2. 2019, 16:00
23. 2. 2019, 10:15

soupeři
1.SK Prostějov – Tatran Prešov
1.SK Prostějov – FC Baník Ostrava
1.SK Prostějov – FK Poprad
SFC Opava – 1.SK Prostějov
Dubnica – 1.SK Prostějov
Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
Uničov – 1.SK Prostějov
Líšeň – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Uherský Brod
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Již před loňských extraligovým ročníkem se vznášel velký otazník nad pokračováním prostějovské
vítězné šňůry. Tehdy sestavila pražská Sparta silný
tým a stala se mocným vyzyvatelem, který však byl
odražen, a na Hané se tak podesáté v řadě mohl slavit mistrovský titul. Letos už to ale nevyšlo. Již ve
skupině měl prostějovský výběr namále a do finále
prošel s velice odřenýma ušima a bitva o zlato se
nevyvinula podle jeho představ. Z regionálního pohledu nás tento výsledek může mrzet, ze sportovního hlediska je to ale dobře. Není na škodu, když se
týmy na špici mění, když si i na mnohaletého hegemona někdo vyšlápne. Nejde vítězit donekonečna
a dlouhé panování časem omrzí. Nehledě k tomu,
že sama extraliga je víceméně exhibičním turnajem,
při němž mají diváci možnost spatřit na vlastní oči
to nejlepší z domácí líhně a zejména v minulosti
i velká jména světového tenisu. Pro vlastní hráče
jsou zcela jistě mnohem podstatnější výsledky na
individuálních turnajích a body do světového žebříčku, před Vánocemi je ale fajn potkat se i doma.

odehrají jeho svěřenkyně až ve
čtvrtek 17. ledna ligově v Přerově.
Ještě předtím však možná stihnou
jeden přátelský mač. „Ano, rádi bychom odehráli přípravné utkání,
ale teprve po návratu reprezentantek, což bude nejdříve po desátém
lednu. Uvidíme, jestli a případně
s kým se na přáteláku domluvíme,
každopádně to budeme zkoušet,“
prozradil Petráš. Všechny prostějovské plejerky jsou zdravotně
v pořádku.

Do konce druholigových hokejových bitev zbývá
ještě řada týdnů i měsíců a osmadvacítka účastníků
je navíc rozprostřena do čtyř geografických skupin,
přičemž týmy ze Severu a Středu se nepotkávají
s těmi z Jihu a Východu, takže na velké závěry je ještě daleko. Nicméně již nyní lze vypozorovat několik
týmů, které by mohly patřit mezi hlavní aspiranty na
postup. Po dvou velice smolných závěrech ročníků
se tentokrát nepohybuje na úplné špici své skupiny
Havlíčkův Brod a o čelo jižní grupy se přetahují Moravské Budějovice se Žďárem nad Sázavou, stejně tak
zatím nedominuje ani Vrchlabí. Velký letní favorit je
ve Středu až druhý za Jabloncem. To na Východě si
už velice slušný náskok vypracoval Šumperk s Tomášem Sedlákem a Kubou Čuříkem v sestavě, největším
suverénem dosavadního průběhu je pak Sokolov. Ten
jako jediný překonal šedesátibodovou hranici a na západě jasně kraluje. Závěry se nabízejí dva. Buď právě
Sokolov a Šumperk své soupeře tak převyšují díky své
kvalitě a prokáží to i v play-off, nebo jsou právě jejich
skupiny slabší a radovat se budou jiní.

ð803(5.1(%262.2/29"

dividuálním herním činnostem
a obnově fyzické kondice, týmové
věci teď musí jít trochu stranou.
Aspoň můžeme zapracovat na
tom, co jednotlivé holky v tomto ročníku zatím na hřišti trápí,
skladbu tréninků upravujeme
podle potřeby. Podstatné je nabrat síly pro pokračování tří měl
hlavní trenér vékáčka Lubomír
Petráš na mysli UNIQA extraligu
ČR, Český pohár i evropský CEV
Cup. Nejbližší mistrovský zápas

Před touto sezónou se Martin Janeček dobrovolně
vydal až do třetí nejvyšší domácí soutěže, aby po několikaměsíčním angažmá u pražské Sparty pomohl
hokejistům Opavy k odražení se ode dna a postupnému návratu k dřívějším pozicím. Po odehrání zhruba
dvou třetin základní části je patrné, že jej v této štaci
nečeká nic jednoduchého. Hráči Slezanu sice nejsou
na rozdíl od posledního ročníku ve své skupině poslední, ale strmý vzestup se také nekoná. V sedmičlenné tabulce je z toho zatím jen šestá příčka, byť jen
bod za pátým Novým Jičínem. Rovněž Kopřivnice,
Valašské Meziříčí a Hodonín jsou pravda téměř na
dosah, když mají k dobru pět, šest a sedm bodů, což
neznamená v tříbodovém systému nesmazatelnou
ztrátu, a to hlavní se ukáže až v play-off, do něj se ale
probojuje pouze nejlepší kvarteto. A nejbližších třináct zápasů ukáže, zda se bude vyřazovací část týkat
i mužstva vedeného někdejším prostějovským kapitánem. Klub sice vysílá informace o dlouhodobých
cílech a horizontu několika let, každý ale tak trochu
doufá, že výsledky přijdou hned.

rok budou opět volné, načež se ve
středu 2. ledna odstartuje nanovo.
Uplynulý čtyřdenní cyklus v hale
Sportcentra DDM absolvovaly
nahrávačky Nicole Šmídová a Klára Dvořáčková, blokařky Veronika Bezhandolska, Eva Rutarová
a Gabriela Kozmík, smečařky
Aneta Weidenthalerová a Tereza Baláková, univerzálka Helena
Horká a libero Tereza Slavíková.
„V tomto počtu a složení jsme se
logicky věnovali mnohem víc in-
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Hanačky se tedy musí momentálně
obejít bez kvarteta repre vyslankyň
Michaela Zatloukalová, Marie Toufarová, Petra Kojdová a Lucie Nová.
Ostatní hráčky dostaly volno od neděle 23. do středy 26. prosince včetně,
tedy na celé Vánoce plus jeden den
předtím. K dalšímu tréninku se poté
sešly ve čtvrtek 27. prosince, aby celkově zvládly čtyři přípravné dny až do
neděle 30. prosince. Silvestr i Nový

Marek SONNEVEND
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PROSTĚJOV Na dvě části je
momentálně rozdělen tým volejbalistek VK Prostějov. Menší díl
– přesně jedna třetina – byl povolán do českého národního výběru
pro závěrečnou etapu kvalifikace
o Mistrovství Evropy 2019 (více
jako zpráva Rychlého Večerníku).
Zbývající dvě třetiny družstva pak
využívají reprezentační přestávky
ke společné přípravě na druhou
polovinu probíhající klubové sezóny.

mezi svátky, Petráš chce po 10. lednu přátelák

Ženy VK mají za sebou čtyřdenní blok přípravy

9Ì&(ÿ7ă7(1$675$1ă

{ CAċì:8êH>:éHęCFé¶B:ì?xÑì
J¤AD:H7Fx7IHFB:ĀHÑĘ=DFGHÑe
{vxÑìH:B?H:FêL8Ñx:>:DFCGHĘ:xB¶Ā:?e

místo utkání
Orlová-Lutyně
Orlová-Lutyně
Orlová-Lutyně
Kylešovice-Opava
Dubnica
Frýdek-Místek
Olomouc-Holice
Líšeň
Prostějov/Olomouc-Holice
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Jedenadvacetiletý tenista TK Agrofert Prostějov se na mezinárodním
turnaji mužů
kategorie Futures s dotací
patnáct tisíc
amerických dolarů v egyptské
Káhiře probojoval do finále
dvouhry a spolu s Jaroslavem
Pospíšilem vyhrál čtyřhru. Foto: www.tkagrofert.cz

VÍT KOPŘIVA

.20(7$

Trenér prostějovských hokejistů
JIŘÍ VYKOUKAL přivnal výkon
svých svěřenců v utkání na Kladně
k atletovi, který běží 400 metrů
a ne vždy naplno...

Å32
0(75(&+6,'É
9'$/ðÌ6729&(
ð/2)Ì.$$3$.
72&+&(
'2+1$7´

9ă52.

Deset a dost! Po jubilejním triumfu z loňského roku byla přetržena
série tenistů TK Agrofert Prostějov, kteří již jedenáctý titul z extraligy smíšených družstev nepřidali.

ĠÌ6/2

Za nic jiného se nedá označit vystoupení volejbalistek Prostějova
v rumunské Blaji, kde v rámci osmifinále Poháru CEV hladce prohrály
0:3. Když k tomu přidáme domácí
porážku s Libercem v tie-breaku, byl
to prostě nevydařený týden...

DEBAKL:

Podruhé v řadě se výsostnímu postavení dostává týmu BK Olomoucko. Svěřenci kouče Benáčka totiž ve svátečním
období natáhli šňůru ligových výher už
na pět, když poslední triumf si připsali
nad favoritem z Pardubic. K tomu navíc
přidali pohárový postup z Ostravy.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
67$57=,01Ì3ìÌ35$9< Večerníku
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OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ

ských týmů změří eskáčko síly ještě
s dalším prvoligistou, tedy Slezským
FC Opava. Druhá polovina přípravy
bude zaměřená spíše na vlastní nácvik herních variant a otevřeně řečeno, eskáčko se bude muset nutně
před startem jarní sezóny naučit zase
vyhrávat.
Generálka na jaro s třetiligovým
Uherským Brodem je jako jediná
plánovaná v domácím prostředí,
otázkou bude samozřejmě stav terénu. Jistotou naopak je, že do jarních
bojů vstoupí Prostějov na hřišti zatím posledního Žižkova.
(tok)
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PROSTĚJOV Po tradičním relaxačním fotbálku, jehož se účastní
především členové realizačních
týmů prostějovského eskáčka,
se tento čtvrtek 3. ledna sejdou
hráči po novoročních oslavách na
start zimní přípravy. Ta bude pro
mnohé, zvyklé na třetiligové podmínky, nezvykle krátká, ale o to
náročnější.
Jak již Večerník informoval, první etapa proběhne v rámci zimní
Tisport ligy, v níž čeká na svěřence
trenéra Oldřicha Machaly prvoligový Baník Ostrava. Kromě tří sloven-

(6.ÉĠ.2
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PROSTĚJOV Česká tenistka Petra
Kvitová pošesté v řadě, posedmé
celkově, získala od organizace WTA cenu Karen Krantzcke Sportmanship Award
pro příkladné chování. Kvitová sbírá cenu,
která se uděluje od roku 1978, pravidelně od
sezóny 2011. Pouze v roce 2012 ji předčila osminásobná držitelka Kim Clijstersová.

sport

znovu získala
prestižní ocenění

Foto: www.wtatennis.com
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Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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sport

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

Pojďte si dnes zasportovat na Silvestrovský BERDYCH SE VRACÍ NA KURTY
PROSTĚJOV Sportovní klub
Prostějov pořádá v pondělí 31.
prosince od 10:00 hodin další
ročník tradiční akce s všeříkajícím
názvem Silvestrovský běh 2018.
Oblíbený závod v parkovém krosu
se uskuteční jako obvykle v prostějovských Kolářových sadech se
startem i cílem nedaleko tamní
hvězdárny.
„Letošní Silvestrovský běh organizujeme opět s podporou České unie
sportu v rámci programu Sportuj
s námi, podporuje nás i statutární
město Prostějov. A záštitu nad akcí
převzal náměstek primátora Jan Krchňavý. Zváni jsou úplně všichni, kteří si chtějí ve výjimečný den soutěžně
zaběhat,“ uvedl ředitel závodu Dušan
Vystavěl.
Velkou výhodou dnešního klání
je, že si v rámci něj mohou zasportovat úplně všechny věkové kategorie od nejmenších dětí - včetně
těch v kočárku - přes mládež až po
dospělé i veterány. Dokonce ani nevadí, pokud nejste předem přihlášeni.
Stačí dorazit dnes dopoledne před
desátou hodinou na místo konání
a přihlásit se přímo tam za poplatek

100 korun pro dospělé, respektive 20
Kč pro děti a mládež.
Pro úplně všechny účastníky dětských kategorií jsou připraveny
drobné ceny, klasické ocenění si pak

BĚH
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10:00 hodin: 
10:10 hodin: 


10:20 hodin: 




10:35 hodin:
10:45 hodin: 




11:00 hodin: 


11:15 hodin:
11:45 hodin:

TQFKéGUF÷VOKXMQé¾TMWTQFKéGCF÷VK OGVTč
PGLONCFwÊå¾M[P÷CPGLONCFwÊå¾EKtTQéPÊM
CONCFwÊ OGVTč
ONCFwÊå¾M[P÷CONCFwÊå¾EKtTQéPÊM[C
OGVTč
UVCTwÊå¾M[P÷tTQéPÊM[C OGVTč
X[JN¾wGPÊXÚUNGFMčRTXPÊJQDNQMWMCVGIQTKÊ
UVCTwÊå¾EKtTQéPÊM[C OGVTč
FQTQUVGPM[TQéPÊM[Cå OGVTč
åGP[ OGVTč
FQTQUVGPEKtTQéPÊM[Cå OGVTč
XGVGT¾PKtTQéPÊMCUVCTwÊ OGVTč
OWåK OGVTč
X[JN¾wGPÊXÚUNGFMčFTWJÆJQDNQMWMCVGIQTKÊ

odnesou tři nejlepší v každé kategorii. Vítězové hlavních závodů (muži
5500 metrů, ženy 2200 metrů)
dokonce získají finanční odměnu
500 korun. „Ale o penězích to není.
V první řadě dáváme každému možnost rozloučit se s končícím rokem

aktivním sportem, kvalitně si zaběhat
na pevných cestách rovinaté trati parkového charakteru, navíc v příjemné
atmosféře přátelského, kamarádského až rodinného charakteru,“ pozval
širokou veřejnost Vystavěl za prostějovské orientační běžce.
(son)

DAUHÁ, PROSTĚJOV Nejlepší
český tenista Tomáš Berdych se
vrací na turnaje po půlroční pauze
zaviněné problémy se zády. Návrat
zahajuje v Dauhá, kde od pořadatelů soutěže dostal divokou kartu.
V roce 2015 se na tomto turnaji dostal až do finále.
„Vracím se o chvíli dříve, než jsem
předpokládal. Doufám, že do sezóny
vykročím pravou nohou,“ prohlásil
pro média Tomáš Berdych, který do
katarské metropole dorazil pět dní
před oficiálním zahájením podniku.
Česká jednička se na akcích měla původně objevit až na začátku příštího
roku v Aucklandu. Avšak třiatřicetiletý tenista, vracející se po půlroční
pauze, obdržel od pořadatelů turnaje

3RSċOURFH

v Dauhá divokou kartu a zahraje si
tak už tento týden.
Dlouholetý tenista TK Agrofert Prostějov odehrál svůj poslední zápas 19.
června v londýnském Queen‘s Clubu
kde prohrál v prvním kole s Francouzem Julienem Benneteauem. Kvůli
problémům se zády Tomáš Berdych
ukončil sezonu předčasně. Přetrvávající potíže ho limitovaly ve hře, a tak se
třiatřicetiletý tenista rozhodl, že se raději dá zdravotně dohormady. Neodcestoval už ani na slavný Wimbledon
a začal se léčit, aby byl co nejdříve fit
a mohl se pořádně připravit na novou

sezonu. Mezitím někdejší čtvrtý hráč
světa spadl v žebříčku na 71. místo
a tak nebude mezi nasazenými hráči.
Hned v prvním kole tak může narazit
na hráče z první desítky, a to Dominika Thiema, či dokonce světovou jedničku Novaka Djokoviče. Po Dauhá
se má třiatřicetiletý Berdych představit v Aucklandu na turnaji ASB Classic. A pak už zamíří do Melbourne na
slavné Australian Open, kde se loni
probojoval až do čtvrtfinále. V něm
narazil na legendárního Rogera Federera, jenž tehdy vyhrál poměrem 7:6,
6:3 a 6:4.
(lv)

ZLATÝ
KANÁR:
Do Prostějova zamířily tři ceny

Tenisový galaveèer ovládlo
UHSUH]HQWDĀQtGUXçVWYRçHQ

V pátek jedna premiéra:

HANÁCKÉ CURLING 2019
Zkuste si tento sport na prostějovském kluzišti!

PROSTĚJOV Zdá se to velmi nepravděpodobné, neboť na Moravě
žádný curlingový klub neexistuje, přesto jako Prostějované nyní
máme možnost si tento olympijský
sport zahrát. Pořadatelé ze Sportcentra - DDM, Domovní správy
Prostějov a obchodního centra Zlatá brána naplánovali pod patronací
Sportovní komise Rady města Prostějova na pátek 4. ledna od 15:00
hodin otevřený curlingový turnaj.
A zvou na něj všechny zájemce!
Aby bylo jasno hned zpočátku, není
třeba se bát toho, že jste curling zatím
nikdy nehráli. Ostatně v Prostějově
takových lidí, co to někdy zkusili, ani
moc není. A ještě k tomu se jedná – jak
sami pořadatelé akci nazývají – Hanácké curling 2019.
„V listopadu do naší organizace nastoupil nový kolega Karel Ondrůj
a jeho úkolem hned bylo vymyslet,
jak vyrobit, a následně také skutečně
vyrobit curlingové kameny. Pracoval

na tom poměrně dlouho a raději ani
nebudeme říkat, jak se mu to povedlo.
Ale jsme rádi, že kameny, byť pouze
jejich prostějovskou variantu, máme,“
prozradil s úsměvem ředitel Sportcentra – DDM Jan Zatloukal.
Místním hanáckým podmínkám je
uzpůsoben i samotný systém turnaje.
„Zájemci se mohou hlásit do druhého ledna prostřednictvím webových
stránek www.sportcentrumddm.cz
v sekci Akce. Zde si vyberou čas hry,
který by jim čtvrtého ledna během odpoledne nejlépe vyhovoval, následně
pak ještě dovyplní přihlášku o jména
hráčů a další údaje. V den turnaje pak
odehrají utkání s určeným soupeřem,
z nějž vyplyne vítěz. Abychom však
mohli kvantifikovat jednotlivé týmy,
ze kterých nejlepší postoupí do finále
v osm hodin večer, budeme ještě měřit
vzdálenosti mezi jednotlivými kameny.
Každé družstvo si tak zahraje jednu hru
v rámci základního kola, nejlepší týmy
pak ještě finále,“ doplnil Zatloukal.

Ze všech dokumentů, jež pořadatelé
vydali, vyplývá, že se jedná opravdu
o „sranda mač“. A jsou na něj zváni
všichni zájemci od dvanácti let věku.
Ti mladší by mohli mít s obsluhou
kamenů potíže. Dokonce i samotné
technické provedení posunu kamenů
je uzpůsobeno tak, aby jej zvládnul
každý: bude se uskutečňovat vkleče
bez rozběhu. Podmínkou účasti je
sportovní halová obuv pro přezutí na
místě tak, aby se nešpinil led kluziště.
Patronát nad akcí převzal náměstek
prostějovského primátora pro školství Jan Krchňavý. „Když jsem se poprvé o téhle aktivitě dozvěděl, přišlo
mi to jako úžasně bláznivý nápad.
Zvu tímto všechny zájemce, aby se
přihlásili, protože Hanácké curling
2019 bude stát jistě za to,“ prohlásil
natěšený Krchňavý.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je mediálním partnerem turnaje, proto jej pro
vás bude bedlivě sledovat a přinese
i obsáhlé zpravodajství.
(jaz, son)

Tenisovou tečku ovládli
Kadlec - Sehnal
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu se v hale Hotelu
Tennis Club Za Kosteleckou ulicí uskutečnil
„Předsilvestrovský turnaj ve čtyřhře mužů“ neregistrovaných tenistů. Do svátečně-sportovního klání se zapojilo patnáct párů, které byly rozděleny do čtyř skupin. První dvě dvojice z každé
grupy postoupily do vyřazovacích bojů, ostatní
mohli sehrát soutěž útěchy. Do finálového duelu se vcelku snadno dostali favorizovaní Kadlec
se Sehnalem, které vyzvalo duo Švécar - Kozel.
Zápas se změnil v litý boj, jenž nakonec pro sebe
uzmuli prvně jmenovaní v poměru 6:4.
(pk)
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partneøi turnaje
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PŘEROV Tradiční předávání Zlatých kanárů pro nejlepší domácí
tenisty hostila opět přerovská tenisová hala. Absolutní vítězství
v prestižní anketě získal ženský
fedcupový tým. Nejlepším hráčem
se stal Tomáš Berdych, mezi ženami dominovala Petra Kvitová. Na
Hané zůstaly také ceny pro největší naděje českého tenisu. Talenty
roku jsou prostějovský Dalibor
Svrčina a přerovská Linda Nosková. Deblovým párem roku byla
vyhlášena dvojice Barbora Krejčíkov- Kateřina Siniaková.
„Je to generační odraz současného
českého tenisu. Tipovalo 187 osobností, funkcionářů, trenérů, novinářů
a sponzorů. Je to tradice, která je nádherná a pro nás je příjemné, že takto
vše funguje,“ prozradil šéfredaktor spolupořádajícího časopisu Tenis František Kreuz.
Z posledních sedmi ročníků se už popáté radovalo z hlavní ceny fedcupové
družstvo. V letech 2012 a 2013 slavil
po zisku salátové mísy daviscupový
výběr a fedcupový celek dostal cenu
i v letech 2015 a 2016. Letos tenistky
volilo 141 ze 187 hlasujících. Fedcupové družstvo si na slavnostním večeru
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v Přerově odneslo i cenu pro tým roku,
a to díky tomu, že tenistky získaly titul
v soutěži pošesté za osm let. „Tohle se
neomrzí. Je skvělé, jaké máme hráčky,
a já si toho moc vážím. Od té doby, co
dělám kapitána, tak to s vámi všemi
byla radost sedět na lavičce,“ prohlásil
fedcupový kapitán Pála.
Z vítězného fedcupového celku se
na pódiu objevily Barbora Strýcová,
Lucie Šafářová a Kateřina Siniaková,
která patřila mezi největší hvězdy tenisové oslavy. Hrdinka finále proti USA
získala rovněž Cenu za postup v žebříčku WTA, kde sezónu začala rok na
49. místě a vyšplhala se na 31. pozici,
což je její maximum. „Prožila jsem neuvěřitelný rok. Určitě to byla nejlepší
sezóna v singlu i deblu. Jsem nadšená.
Pochopitelně se budu snažit své postavení na žebříčku ještě vylepšit. V deblu
to nepůjde, tam už jsme se na první
místo s Barborou dostaly. V singlu se

ale můžu posunovat, i když je mi jasné,
že to bude hodně těžké,“ uvedla Siniaková.
V průběhu Zlatého kanára předal
Ivo Kaderka tři Ceny prezidenta
Českého tenisového svazu Iva Kaderky. Oceněn byl letos zesnulý
uznávaný sportovní fotograf a rodák z Přerova Jiří Vojzola. Stejné pocty se dostalo také Igoru Moškovi ze
Slovenského tenisového svazu a celosvětově uznávanému deblovému
kouči Janu Stočesovi.
Nejlepším tenistou na vozíku byl letos
vyhlášen hráč oddílu TK Brandýs nad
Labem Tomáš Svášek.
Galavečerem provázel Petr Suchoň
s bývalou tenistkou a manželkou Klárou, která pod dívčím jménem Koukalová získala Fed Cup v roce 2014.
Na pódiu se představili také herec Petr
Rychlý, kapela Mirai či zpěvačka Celeste Buckingham.
(lv)

TENISOVÝ ZLATÝ KANÁR 2018

Zlatý kanár 2018:
Nejlepší český hráč:
Nejlepší česká hráčka:
Postup na žebříčku ATP:
Postup na žebříčku WTA:
Deblový pár roku:
rov),

Tým roku:
Talent roku – chlapci:
Talent roku – dívky:
Nejlepší tenista na vozíčku:
Ceny prezidenta ČTS:

Fedcupový tým ČR
Tomáš Berdych (TK Agrofert Prostějov)
Petra Kvitová (TK Agrofert Prostějov)
Lukáš Rosol (TK Sparta Praha)
Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)
Barbora Krejčíková (TK Precheza Pře-

Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)
Fed Cup (kapitán Petr Pála)
Dalibor Svrčina (TK Agrofert Prostějov)
Linda Nosková (TK Precheza Přerov)
Tomáš Svášek (TK Brandýs nad Labem)
Igor Moška, Jan Stočes
a in memoriam Jiří Vojzola

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ SI ZAHRAJE

POSLEDNÍHO DEBLA SE STRÝCOVOU

PROSTĚJOV S letitou kamarádkou Barborou Strýcovou ukončí
Lucie Šafářová svoji profesionální
kariéru na Australian Open. Společně toho prožily hodně na okruhu
WTA i ve čtyřhře, kde například na
olympiádě v Riu de Janeiru získaly
bronzové medaile. V deblu se pokusí uspět i v lednu v Melbourne.
„Některé věci člověk nevymyslí. Na

poslední turnaj své kariéry nakonec
nastoupím vedle holky, se kterou nás
pojí kamarádství od dětství a krásné
úspěchy jako z Ria. Moc se těším, že
si můj poslední turnaj užijeme spolu.
Děkuji, Andy, za propůjčení parťačky
a brzo se uzdrav, ať máte úspěšný zbytek sezóny,“ potvrdila složení páru Šafářová prostřednictvím sociálních sítí.
Strýcová odehrála druhou polovinu této

sezóny v životní formě a v deblovém
žebříčku je pátá na světě. Její spoluhráčka Andrea Sestini Hlaváčková má však
poraněné zápěstí, proto vytvoří dvojici
se Šafářovou. „Šafi, moc se těším, že tvůj
poslední turnaj kariéry zažiju vedle tebe.
Doufám, že to bude jízda,“ nechala se slyšet Strýcová, která pro další část sezóny
počítá ve spolupráci s obvyklou parťačkou. „Andy, dej se do kupy.“
(lv)
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Prostějovský TK Agrofert nevyhrál po jedenácti
letech extraligu smíšených družstev

ŘÍČANY Poprvé od roku 2007 se tenisté a tenistky TK Agrofert
Prostějov na konci sezóny neradovali z domácího titulu v soutěži týmů. Neuvěřitelnou šňůru přetrhl výběr I. ČLTK Praha, který jako jediný v extralize smíšených družstev nepoznal v tomto ročníku porážku.„Titul jsme pochopitelně chtěli. Nedá se nic
dělat, soupeř prostě udělal pět bodů a my jen čtyři. Každá série zranil Mischa Zverev, německý univerjednou končí,“ konstatoval ve středečním podvečeru Jaroslav zál, se kterým se počítalo do dvouhry
Navrátil,kapitán prostějovského souboru.
i čtyřhry. „Měl to být náš nejlepší deblista

porážce s Přerovem ale dokázal zmobilizovat své síly, porazil Říčany a díky
lepšímu skóre si vybojoval postup do
pro Večerník
závěrečného utkání. „Už to vypadalo
špatně. Po druhém zápase jsem si
přesto myslel, že titul uděláme,“ poznamenal Navrátil.
Sestava Prostějova byla silná, postupPotíže obhájce titulu naznačily již ně z ní ale některé velké osobnosti
výsledky v semifinálové skupině. Po vypadly. Ještě před startem extraligy se

PŮVODNÍ
zpravodajství

Ladislav
VALNÝ

a hráč, kterému se v hale daří i ve dvouhře.
Jednoznačně to pro nás byla ztráta,“ uvedl prostějovský kapitán.
Po prvním utkání navíc tým kvůli
nemoci opustila Barbora Strýcová,
ženská jednička. Její kvalita pak ve finálovém střetnutí chyběla. „Nebyla možnost nasadit optimální sestavu. Soupeř
toho dokázal využít, je třeba mu pogratulovat,“ uznal Navrátil.

(QVQKPVGTPGV
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Hráčům Prostějova unikl jedenáctý titul v řadě Drama do posledního zápasu a finálová úleva

měla v první sadě za stavu 6:5 setbol,
v tiebreaku pak neuhrála ani bod.
Dlouho se snažila výsledek otočit, ve
dvanácté hře druhého setu ale neudržela servis.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Naprosto vyrovnané utkání. Na to,
že tenistky nastoupily bezprostředně
iCH¾ąQX¾
po kondiční přípravě, se hrál atraktivní
\CJT¾NCMCP¾TC
tenis. Jen ten výsledek měl dopadnout
Obhájce dostala do vedení při svém opačně...“
loučení s extraligou Lucie Šafářová.
2CXN¾UGMURNPKN
S Martincovou měla problémy pouze
TQNKHCXQTKVC
v prvním setu, pak se rozehrála k parádnímu výkonu a soupeřku na kurtu Dva staří známí proti sobě nastoupili ve druhé mužské dvouhře. Adam
jednoznačně přehrála.
Pavlásek v utkání s Janem Šátralem
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Lucka byla vždy skvělou týmovou potvrdil své žebříčkové postavení
hráčkou a to opět potvrdila. Každou a vyhrál čtvrtý vzájemný duel ve dvou
minutou šel její výkon nahoru. Vlast- setech.
ně jsem to očekával. Bylo vidět, že si Pohled Jaroslava Navrátila:
„Hlavně první set byl jednoznačnou
zápas pěkně užívala.“
záležitostí. V tom druhém Adam troš)QODQwQXK
ku vypadl z rytmu, to však dokázal
GZVTCNKICPGX[wNC
nahradit bojovností, se kterou si šel za
Ani ve svém druhém vystoupení vítězstvím.“
v singlu v průběhu extraligy nedokázal
8GUGNÆJQ
bodovat Norbert Gomboš. Proti StaňT[EJNÚMXCRÊM
kovi prohrál první set, přestože vedl
5:2 ve zkrácené hře. Utkání pak ne- Pouze šest her ztratil v zápase s Andredokázal prodloužit, i když ve druhém jem Martinem Jiří Veselý. Prostějovský
hráč slovenského soupeře téměř k nidějství vedl už 4:2.
čemu nepustil a kontroloval průběh
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Tohoto bodu byla velká škoda. utkání, v němž Martin udělal hodně
V obou setech se náš hráč dostal do nevynucených chyb.
slibného vedení. Nedokázal ovšem Pohled Jaroslava Navrátila:
přizpůsobit hru průběhu utkání. Při- „Jeden z nejsnadnějších našich bodů.
tom stačilo jen trochu zvolnit a dohrát Jirka hrál dobře, měl dostatek sebevědomí. Sám končil výměny, současně
sety do konce.“
uměl potrestat téměř každou chybu
8GNM¾DKVXC
slovenského soupeře.“

hraniční akvizice obou týmů. Michail
Kukuškin šel do vedení, nadějný Američan Michael Mmoh se ale dokázal
zlepšit a nedovolil Prostějovu získat
mistrovský mečbol.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Další klíčový okamžik finálového
střetnutí. Dlouho to vypadalo, že si vytvoříme náskok dvou bodů. Američan
ale ukázal, že patří mezi velké naděje
světového tenistu a zápas otočil.“

5WRGTVKGDTGCM
RąKPGUN\MNCO¾PÊ
První ze tří deblů, které musely rozhodnout o držitelích extraligového
titulu, lépe zvládly ženy pražského
týmu. Lucie Hradecká s Michaelou
Krajicekovou v dramatické bitvě, kterou ukončil až super tiebreak, přehrály
Lucii Šafářovou a Kristýnu Plíškovou.
Pohled Jaroslava Navrátila: „Těsnější
porážka asi ani neexistuje. Holky daly
do zápasu maximum. V takových případech potřebujete mít i kousek štěstí.
To se přiklonilo na druhou stranu.“

Ladislav VALNÝ
iCH¾ąQX¾PGUVCéKNC
PC#NGZCPFTQXQXQW

Cenné vítězství zaznamenala v extraligovém souboji česky hovořící Ruska. Lucie Šafářová se snažila na soupeřku přitlačit a získala pět brejkbolů
při podání Alexanrovové, ani v jednom případě však úspěšná nebyla.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Lucčina soupeřka je v hale opravdu
1VKVWNWTQ\JQFNC
nebezpečná. Pod střechou má výborRTXPÊOWåUM¾éV[ąJTC
né výsledky a její hra byla účinná. Nepomohly ani snahy o změnu herního
Do závěrečných deblů šli zástupci Pro- rytmu, klíčové míčky zvládla.“
stějova s vědomím, že nesmí zaváhat.
-QN¾ąWUR÷N
Své utkání ale nezvládl Roman Jebavý
XUQWDQLKéV[ąGM
s Adamem Pavláskem a za rozhodnutého stavu se poslední čtyřhra ani První prostějovský bod zaznamenal
nedohrála, když po vyhraném setu Zdeněk Kolář, jenž porazil krajana
Pražané prostějovskému páru Veselý – Marka Gengela. Kolář ztratil v zápaKukuškin již nicneřešící utkání vzdali. se jen jediné podání, protivníka pak
Pohled Jaroslava Navrátila: „Náš pár o servis připravil celkem třikrát, když
vypadal papírově dobře, protivník se v důležitých okamžicích dokázal na
soupeře přitlačit.
však překonával. Nepodařilo se nám
Pohled Jaroslava Navrátila:
dvojici na druhé straně zastavit. Byli „V prvním utkání semifinálové skuRTQ/CMK
nehecovaní, bodovali ve výměnách, piny jsme úvodní mužskou dvouhru
-WMWwPKP
Markéta Vondroušová přehrála
které by běžně prohráli.“
(lv) prohráli a právě tam se začala rodit
\VTCVKNPCF÷LPÆXGFGPÊ
v atraktivním extraligovém souboVýsledky jednotlivých naše porážka s Přerovem. Rozhodli
ji krajanku Kristýnu Plíškovou. Ta Duel nejvýše nasazených obstaraly zautkání najdete na straně 23 jsme se sáhnout do sestavy a Zdeněk
se odvděčil kvalitním výkonem.“

„Byly to krásné dny,“ užívala si poslední extraligu
ŘÍČANY, PROSTĚJOV Svoji poslední týmovou soutěž v prostějovském dresu si Lucie Šafářová užila naplno. Na kurt šla hned
v šesti případech.V singlu vyhrála dva ze tří zápasů, stejnou bilanci
měla také ve čtyřhře. K absolutní spokojenosti chyběla pouze zlatá medaile.„Chtěla jsem vítězné loučení, což nevyšlo. Ale stejně to
byly krásné dny, které jsem si užila,“ popsala své pocity z Tenisové
extraligy smíšených družstev 2018 Lucie Šafářová.

Ladislav VALNÝ
yyJak moc mrzí finálová porážka?
„Z žádné nemám radost... Ale i když se
nezadaří, člověk to musí akceptovat. Je to
sport. Navíc je třeba přiznat, že jsme měli
namále už v semifinálové skupině. Chybělo málo a o titul jsme vůbec nehráli.“
yy Odehrála jste šest zápasů. Jste
spokojená s výkony?
„Pauza byla dlouhá. Chvíli to trvá, než
se dostanete do herního rytmu. Proto
jsem chtěla odehrát co nejvíc zápasů.
Nebylo to špatné, výkon šel postupně
nahoru a cítila jsem se na kurtu dobře.“

yy Užívala jste si poslední zápasy
v prostějovské sestavě?
„Týmových soutěží je v tenisu málo
a já je mám strašně ráda. To platilo
vždy, letošní extraliga v tom nebyla
výjimečná. Odehrála jsem za Prostějov spoustu utkání a bavilo mě to.“
yy Uvědomovala jste si, že hrajete
v týmu naposledy?
(úsměv) „Uvidíme, třeba mi to bude
chybět a ještě si nějaké zápasy zahraji. Ale máte trošku pravdu, bylo to
jiné, výjimečné. Největší emoce ale
zřejmě přijdou až v Austrálii na mém
posledním grandslamu.“

Lucie Šafářová

Pohled Jaroslava Navrátila:
„Michaila jsme přivedli do týmu právě
kvůli jeho zkušenostem. Udržel nervy na
Jedenáctá hráčka světa Anastasija Sevas- uzdě v extrémně důležitém okamžiku.
tovová přiblížila Říčany k senzaci a získa- Navíc potvrdil, že je týmovým hráčem.
la pro tým druhý bod, když přehrála ve Chtěl pomoci.“
dvou setech Kristýnu Plíškovou. Sevas5MX÷NÚFGDN
tovová v duelu ztratila jen jedno podání,
QVQéKNUMÐTG
na získala čtyři servisy soupeřky.
Pohled Jaroslava Navrátila:
Vynikající výkon podala dvojice Lucie
„Hlavně první set byl jednoznačný. Kris- Šafářová-Kristýna Plíšková v duelu proti
týna se nemohla dostat do hry. Rychle silnému páru Sevastovová-Sestini-Hlaprohrávala, ve druhém setu se zlepšila, váčková. Výborným deblistkám domácí
soupeřka ale byla klidnější a uhrála si, co hráčky nedovolily ani set, samy naopak
bodovaly na síti i při delších výměnách.
potřebovala.“
Pohled Jaroslava Navrátila:
2CXN¾UMčXQDTCV
„Jeden z nejlepších zápasů probíhající exRąKPGUNX[TQXP¾PÊ
traligy. Holky se parádně doplňovaly, přiDomácí tenista ztratil první sadu, zvý- tom stály proti velice silným soupeřkám.
šení říčanského vedení však nepřipustil. Chtěly ale více vyhrát, což rozhodlo.“
Prostějovský hráč ukázal v utkání velkou
2QVÊåG
bojovnost a právě ta slavila v konečném
RCRÊTQXÆJQHCXQTKVC
účtování úspěch, i když hostující tenista
vzdoroval ze všech sil.
První mužský debl ukázal, že týmová
soutěž má svoje zákonitosti a přináší přePohled Jaroslava Navrátila:
„Tento zápas ukázal, jak je důležitá soudrž- kvapivé výsledky. Prostějovská dvojice
nost týmu. Adamovi se herně příliš ne- neměla mít s párem Lustig - Gengel větší
dařilo, nesmírně ale toužil přinést bod do problémy, o bod však musela bojovat až
do posledního míče.
kabiny a ten na kurtu doslova urval.“
Pohled Jaroslava Navrátila:
8CPPKWFTåGN
„Tohoto vítězství si cením. Soupeř hrál
UMX÷NQWHQTOW
naprosto uvolněně, naše dvojice naoVe výborné herní pohodě zastihla extra- pak byla nervózní a scházela jí pohoda.
liga italského tenistu Lucu Vanniho. Až Nahradila ji urputností a vůlí a přineslo
162. hráč žebříčku ATP ve dvouhře vyhrál nám to úspěch.“
všechny své zápasy a jeho tažení nezastavil
8ÊV÷\P¾
ani daviscupový reprezentant Jiří Veselý.
RQUVWRQX¾VGéMC
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Zápas byl hodně vyrovnaný. Vanni Závěrečný zápas, ve kterém oba týmy
udělal minimum chyb, Jirka se na kaž- musely vyhrát, a jejich vítězství by znadý bod nadřel. Škoda že mu utekl začá- menalo postup do finále, se stal rovněž
tek zkrácené hry druhého setu. Utkání kořistí favorita. Roman Jebavý a Adam
Pavlásek dokázali přehrát maďarskomohlo nabrat jiný směr.“
-italský pár Martona Fucsovicse a Lucu
-WMWwMKP
Vanniho bez ztráty setu.
\CXGNGNMQDTCPW
Pohled Jaroslava Navrátila:
Ve složité situaci potvrdil oprávněnost „Klíčový byl tie-break v první sadě. Klusvého angažmá Michail Kukuškin. ci to zvládli a ve druhém setu byli jistější
V utkání týmových jedniček působil než soupeř, který se dostal pod velký tlak
jistějším dojmem a Maďara Fucsovicse a dělal více chyb než na začátku střetnutí.“
dokázal zatlačit do defenzivy a zkušeně
Výsledky jednotlivých
utkání najdete na straně 23
udržel Prostějov ve hře o finále.

8GFGPÊXT¾VKNC
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ŘÍČANY Po deseti letech tenisté
TK Agrofert Prostějov nedosáhli
na titul v extralize smíšených družstev. Jejich přemožiteli se stali tenisté I. ČLTK, kteří získali premiérový
titul v samostatné historii České
republiky.

PROSTĚJOV V nesmírně obtížné
situaci se ukázala síla družstva prostějovských tenistů. TK Agrofert byl
v extralize na hraně vyřazení. K postupu do finále soutěže potřeboval
porazit Říčany minimálně 6:3, po
pátém utkání však těsně prohrával
a soupeři stačilo získat jediný bod.
Sestava, v níž kvůli zdravotním
problémům chyběli Mischa Zverev
a Barbora Strýcová, ale v pravý čas
zabrala a proklouzla do rozhodujícího utkání. „Tento tým hodně
chtěl uspět. Je to dobrá parta, táhne
za jeden provaz a jsem šťastný, že se
to ukázalo,“ radoval se z výhry kapitán prostějovského družstva Jaroslav Navrátil.

pf 2019

Po celý rok jsme pravidelně a v hojném počtu přinášeli informace
o úspěších i těch méně vydařených vystoupeních sportovních oddílů z Prostějova i zbytku regionu.
A že bylo co sledovat, i z čeho se radovat. Prostějovské volejbalistky, basketbalisté BK Olomoucko, tenisté a tenistky, boxeři, kušisté, korfbalisté – ti všichni nás reprezentovali v nejvyšší kolektivní soutěži. Z návratu do druhé ligy se radovali fotbalisté 1.SK
Prostějov, kde dlouhodobě úspěšně působí hokejisté. A dařilo se
i dalším z výkonnoastních sportů jako například basketbalistkám
či lukostřelcům. Z republikových titulů se mohli těšit nohejbalisté, cyklisté a raftaři, ale také mnoho individuálních sportovců
a sportovkyň.
S konceM kalendářního roku nyní nastává čas, kdy sportovci děkují svým fanouškům i sponzorům za přetrvávající podporu a přejí
vše nejlepší do roku 2019. Ke všem se děkovačkám se přidává i ta
ze sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Každý sportovec - ať už profesionální či amatérský - zaslouží potlesk.
Pravidelné zpravodajství ze všech sportovišť vám během
končícího roku 2018 pod vedením šéfredaktora Petra Kozáka
přinášeli Marek Sonnevend, Tomáš Kaláb, Ladislav Valný, Jiří
Možný, Petr Komárek, Josef Popelka či Jakub Čermák.

VŠE NEJ DO ROKU 2019...
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Raftaøi Tomi - Remont Prostìjov
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PODROBNÉ INFORMACE O SOUTĚŽI
NAJDETE NA STRANĚ 17

předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

10 000 Kč a na tři z vás čeká i celoroční

ZKUSTE VYMYSLET NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ PRO VEČERNÍK
a hrajte o hodnotné ceny.
Vyhrát můžete skipasy v celkové hodnotě

skipas v hodnotě 5 000 Kč
do PARKU SPORTU Hrubá
Voda a celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

1. CENA:
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STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ KONTAKTY
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Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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rozhovor večerníku
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Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

„VOLEJBAL MÁME MOC RÁDY, ALE ŠKOLA JE TAKY DŮLEŽITÁ“
Veselé dvojinterview s mladými odchovankyněmi VK Prostějov
Anetou Weidenthalerovou a Terezou Balákovou na závěr roku

Po Novém roce
+:D¶Ā:?J:é?C@:Bę9CCxD¤@=@ 
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PROSTĚJOV Nová filozofie, kterou začal od léta razit prostějovský volejbalový oddíl, dala šanci
být součástí elitního „A“-týmu VK
hned několika mladým hráčkám.
Včetně dvou klubových odchovankyň, jež sice dostávají nejméně zápasového prostoru z celého
kádru, ale přesto si působení na
nejvyšší ženské scéně užívají. Současně přitom pilně studují a Večerníku u příležitosti vánočních
svátků a silvestrovského zakončení roku ochotně věnovaly tento
obsáhlý dvojrozhovor.

yy Anet, vy jste zpočátku bývala po
zmíněných střídáních na podání
viditelně nervózní. Jak se dařilo to
překonávat?
AW: „Ruce se mi vždycky hrozně
klepaly a nohy ztuhly, nervozita
byla ze začátku sezóny fakt šílená.
(úsměv) Postupně se to ale časem
lepšilo, nějak jsem se s tím vždycky
porvala. A určitě mi pomohlo, že
občas po nějakém servisu se nám
povedlo dát bod, výjimečně spadlo
třeba i eso. Přesto musím nervozitu
po příchodu na hřiště překonávat
doteď, byť naštěstí už nebývá tak velká. Je potřeba hlavně bojovat.“
yy Terko, jak berete svou úlohu
třinácté hráčky v podstatě mimo
sestavu?

úplně naplno, jako ve vékáčku. Což
já chápu. Stejně jako fakt, že se někdy
i na zápasy scházíme horko těžko,
abychom vůbec daly dohromady
sestavu. Po téhle stránce je to náročnější, ale já jsem každopádně ráda, že
si hodně zahraju. Snažím se mančaftu
pomoct pokud možno dobrými výkony, holky povzbuzovat i motivovat.
A těší mě, že se postupně zlepšujeme.
I když jsou někdy ve hře pořád základní chyby.“
yy Rovněž vy naskakujete za TJ
OP, byť pouze do některých duelů.
Co vaše dojmy?
AW: „Taky jsem moc ráda, že si
můžu zahrát celé zápasy. Od mého
přechodu z juniorek jsem si vlastně
musela zvyknout, že v utkáních jen

Zrovna nedávno jsme si s Anet a Slavčou říkaly,
jaký je to pro nás zážitek být v jednom týmu
s takovými hráčkami, kterým jsme před lety
jako žákyně podávaly balóny při utkáních....
v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Jak byste charakterizovaly svou
roli v družstvu?
Tereza Baláková (TB): „U mě je
hlavně tréninková, protože často jezdím do Brna do školy. A do zápasů
za áčko zatím nenaskakuju. Jinak střídám posty podle toho, jak je zrovna
potřeba. Někdy jdu na účko, jindy
jsem přihrávající smečařka nebo libero.“
Aneta Weidenthalerová (AW): „Já
chodím na všechny tréninky a skoro
všechny zápasy, protože školu mám
jen o víkendech jednou za tři týdny.
Snažím se na sobě co nejvíc pracovat, abych se zlepšovala, což se zatím
daří asi na podání. Proto mě trenéři
během utkání někdy posílají právě na
servis, tím se snažím týmu pomáhat.
A určitě na sobě budu makat dál s tím,
že třeba jednou v budoucnu to vyjde
do základu.“

TB: „My jsme se na takovém režimu
s vedením dohodli už před sezónou
právě vzhledem k tomu, že třikrát
týdně jezdím do školy. Navíc hostuju
za TJ OP Prostějov ve druhé lize žen,
kde hrávám úplně všechna
utkání a mám tak pravidelné zápasové vytížení.“
yy Jaké to je
v ópéčku?
TB: „Něco jiného
než s áčkem v extralize. Některé
holky v OP nejsou
zvyklé trénovat natolik intenzivně, jiné
už mají třeba rodiny
a celkově ta příprava neprobíhá samozřejmě tak

vizitka
ANETA WEIDENTHALEROVÁ

na chvilku naskakuju z lavičky. A přitom cítím, že potřebuju hrát nejen na
trénincích, což mi působení v ópéčku splňuje. Spoustu holek tam znám
z dřívějška, je to pro mě radost s nimi
nastupovat a ve druhé lize hraju víc
uvolněně, bez takového stresu jako
na extraligové úrovni. Někdy je sice
namáhavější přeskakovat ze zápasů
OP ve stejný den do VK, ale přesto
jsem určitě za tohle hostování ráda.“
yy Co vám dává možnost připravovat se společně se špičkovými
volejbalistkami, například s Helenou Horkou?
AW: „Právě Hela Horká je pro mě
vzor. Často při zápasech žasnu, co
všechno je schopná bodově dát,
opravdu výborná hráčka. A musím
říct, že je mi ctí s ní být v jednom
týmu. Samozřejmě i s dalšíma holkama, všechny jsou to kvalitní volejbalistky. A navíc tvoříme skvělý
kolektiv, já jsem z možnosti být jeho
součástí nadšená. Snažím se sbírat
zkušenosti, něco odkoukat a jak už
jsem řekla, maximálně na sobě pracovat.“
TB: „Zrovna nedávno jsme si s Anet
a Slavčou (parťačkou Terezou Slavíkovou – pozn.red.) říkaly, jaký je to pro nás
zážitek být v jednom týmu s takovými
hráčkami, kterým jsme před lety jako

ten jsme vždycky zdobili s taťkou.
Tentokrát hrajeme ještě dvaadvacátého večer, takže nic. Jinak se ale
na Vánoce vždycky strašně těším,
protože je to uprostřed sezóny výjimečná možnost času stráveného
s rodinou, která se každý rok vidí
v našem případě během svátků úplně celá. My máme ve VK volno od
23. do 27. prosince, takže na tohle
budu mít čas, snad i klid.“ (úsměv)
TB: „Po pravdě mám toho se školou
a volejbalem tolik, že jsem si zatím
vůbec nestihla uvědomit, že Vánoce
už brzy budou. (rozhovor vznikal týden před Štědrým dnem – pozn.red.).
V minulých letech jsem mamce vždy
aspoň pomáhala s přípravami svátků, péct cukroví a podobně. Teď ale
přijdu večer domů, zeptám se, jestli
můžu s něčím pomoct, a mamka
řekne, že už má všechno hotové. Za
což se nezlobím. (se smíchem) Fakt
nestíhám, učení je hodně, třeba teď
jsme měli zápočty. K tomu pak hraní
a únava se taky projeví. Stromeček asi
nazdobíme až třiadvacátého večer.“
yy Jaké máte plány na Silvestra?
AW: „Většinou jsem Silvestra slavila
ve Znojmě, až letos asi udělám poprvé změnu a zůstanu v Prostějově.
Něco plánujeme s Terkou Slavíkovou, tak uvidíme, co se podaří vymys-

Dala jsem si za život už tolik předsevzetí
a snad žádné ještě nesplnila. Třeba nejíst
sladké, to vždycky poruším hrozně brzo...
let i potom uskutečnit. Snad to bude
fajn a ve zdraví přežijeme.“ (smích)
TB: „Já Silvestra tradičně trávím s rodinou, i tentokrát u toho nejspíš zůstanu. Nic extra nechystám, my míváme poslední den v roce spíš klidnější.
Já povahou zrovna nejsem na žádné
velké oslavy a party, dřív jsme celá rodina jezdili silvestrovsky na chalupu.
Letos asi doma, v klidu.“

TB: „Já po pravdě moc nevím, jak
na tuhle otázku odpovědět. (smích)
V Prostějově jsem se totiž narodila
a prožila tady zatím celý svůj život,
tím pádem je ten vztah nejvíc intenzivní, jak může být. Prostě jsem zde
doma, moje vazba na Prostějov je
silná.“
yy Jak intenzivně prožíváte
Vánoce?
AW: „Stromeček postavit
letos bohužel nestihnu,
6GTG\C $CN¾MQX¾ LG \CUG XÚDQTP¾ RąK
QDTCP÷XRQNK Foto: Marek Sonnevend

✓ volejbalistka VK Prostějov, smečařka
✓ narodila se 22. ledna 1999 ve Znojmě
* je svobodná
✓ měří 182 centimetrů a váží 66 kilogramů
✓ přezdívka Anet
✓ volejbalově vyrostla v rodném Znojmě–Příměticích,
odkud v roce 2013 přestoupila do Prostějova
✓ má několik republikových medailí z mládeže, v minulé sezóně
už začala občas naskakovat za ženy vékáčka a dostala tedy zlato
za triumf v Českém poháru i mistrovský titul 2018
✓ v některých mládežnických kategoriích reprezentovala
Českou republiku
✓ studuje Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého Olomouc,
obor trenérství a sport
zajímavost: jejím poznávacím znamením jsou dlouhé blond vlasy
stažené do ohonu

žákyně podávaly balóny při utkáních.
Zatímco teď už s nimi samy trénujeme, hrajeme zápasy. Člověk si řekne,
že ty dlouhé roky ve volejbalu opravdu
k něčemu byly.“ (úsměv)
yy Nakolik důležitý je pro vás volejbal v porovnání se školou?
AW: „U mě to tak možná nevypadá, ale na prvním místě mám školu.
Vždycky totiž může přijít vážné zranění nebo něco jiného, kvůli čemu
volejbal úplně nevyjde. A já chci mít
pořádnou perspektivu na celý život,
špičkově hrát se nedá věčně. Teď se
sportu samozřejmě snažím dávat
maximum a někam to ve volejbalu
dotáhnout, což mi umožňuje forma
dálkového studia. Přesto školu beru
hodně vážně.“
TB: „U mě to tak bylo vlastně vždycky, že jsem školu vnímala jako ze všeho nejdůležitější a volejbal měla jako
zábavu, odreagování. Hlavně mě moc
baví, proto v něm pokračuju a pořád
hraju.“
yy Co vy a vztah k Prostějovu?
AW: „Já jsem Znojmačka, takže tohle
město je pro mě jako rodné prostě
srdcovka. Ale Prostějov mám hodně
ráda, za pět let jsem si tady na všechno
zvykla, chodila jsem tady na střední
školu, našla si tu spoustu kamarádek
i kamarádů. Takový druhý domov.“

yy Dáváte si novoroční předsevzetí?
AW: „Dala jsem si jich za život už
tolik a snad žádné ještě nesplnila. Třeba nejíst sladké, to vždycky poruším
hrozně brzo. Proto moje předsevzetí
do příštího roku asi bude, že si žádné
nebudu dávat.“ (opět se směje)
TB: „Já na předsevzetí do nového
roku moc nevěřím, nedávám si je.
A myslím, že ze všeho nejdůležitější je celkově zdraví. Proto bych si
přála, ať jsme všichni zdraví a v pořádku.“

vizitka
TEREZA BALÁKOVÁ
✓ volejbalistka VK Prostějov, univerzálka
✓ narodila se 4. března 1999 v Prostějově
✓ je svobodná
✓ měří 175 centimetrů a váží 62 kilogramů

5KNPQWUVT¾PMQW#PGV[9GKFGPVJCNGTQXÆLGRQF¾PÊ
Foto: Marek Sonnevend

✓ přezdívka Balča
✓ od dětství je odchovankyní vékáčka, nikdy nepůsobil
a v jiném oddílu (kromě současného hostování v TJ OP Prostějov)
✓ má několik republikových medailí z mládeže
včetně mistrovských titulů z kategorií žákyň a kadetek
✓ prošla mládežnickými reprezentacemi České republiky
✓ studuje Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně
zajímavost: coby žákyně a kadetky zářily s kamarádkou
Terezou Slavíkovou i na písku v beachvolejbalu
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KRÁLOVÉ STØEDNÍ MORAVY!
Ročník 2009 ovládl turnaj v Šumperku

ŠUMPERK, PROSTĚJOV O dva dny rychlejší dárek od
Ježíška dostali hokejisté SK Prostějov 1913 z ročníku 2009.
Na šumperském turnaji s názvem „Král střední Moravy“
v celkovém souhrnu nenašli přemožitele, soupeře z řad
domácích Mladých Draků a Kohoutů z Olomouce se jim
dařilo zdolávat v minihokeji i ve fotbale. Moravský trůn
je tak po zásluze jejich.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

noval poměrem 6:0. Z první ze čtyř disciplín tak vytěžil plný počet čtyř bodů. V klasickém minihokeji se představil se dvěma
týmy, první nesl označení „A“, druhý „B“.
Dohromady zvítězil v šesti z osmi utkání,
a jelikož se za každý triumf uděloval bod,
navýšily prostějovské konto na deset bodů.

Petr
KOMÁREK
V sobotu 22. prosince čekal Prostějovany ze
čtvrté třídy multiturnaj. Na zimním stadionu v Šumperku se s hostitelským klubem
a hanáckým rivalem z Olomouce kromě tří
druhů minihokejových utkání střetli ještě
ve fotbale. Svěřencům trenérů Filipa Smejkala a Marka Černoška tato kombinace pasovala náramně.

Povedený fotbal
i minihokej
S fotbalovým míčem se hrálo pět na pět
v tělocvičně. Šumperské Prostějov přestřílel 7:5, duel s Olomoucí skončil podstatně
jednoznačnějším výsledkem – SK ho opa-

Brankáři: Šimon Dvorník, Jan
Marek.
Hráči do pole: Lukáš Holub, David
Voráč, Aneta Florýková, Jakub Kumstát, Nicolas Bross, Jiří Matoušek,
Adam Danko, Dominik Kovář, Miroslav Ožvoldík, Jakub Procházka,
Tomáš Mouka, Vojtěch Frelich,
Jakub Dvořák, Max Černošek, Radoslav Mudrla, Daniel Čep.

4QéPÊMJQMGLQXÆJQ2TQUV÷LQXCUKRąKwGNPCMT¾NQXUMÚVKVWNMVGTÆJQ
FQU¾JNXiWORGTMW0CUPÊOMWUJT¾éKVTGPÆąK/CTGMèGTPQwGM PCJQąG
XÊEGXNGXQ C(KNKR5OGLMCN
(QVQUMRTQUVGLQXE\

<XN¾FPWVÆ\¾RCU[
PCEGNÆJąKwV÷
Nejméně vyšel červeno-bílým Hanákům
s orlem na dresech minihokej na podélné
hřiště. Ze čtyř případů se z dvoubodového
zisku radovali jen jednou. To když „A“-tým
porazil svého protějška z Olomouce. Chuť
si však Prostějovští spravili v soubojích na
celé hřiště, Kohouty z hanácké metropole
přemohli 3:1, Mladé Draky zase skolili
5:2. V konečném součtu si Smejkalovi
a Černoškovi svěřenci přišli na 18 bodů,
což jim na zisk pomyslného titulu „Krále
střední Moravy“ bohatě stačilo. Oba své
soky předčili o téměř deset bodů.

3ŐHGVWDYXMHPH VSRQ]RU\ HVNiÿ
ND6WDWXWiUQtPĚVWR3URVWĚMRY
PROSTĚJOV Statutární město Prostějov se řadí
k nejvýznamnějším partnerům SK Prostějov 1913.
Nepodporuje však pouze mládežnický hokej, ale i
celou řadu dalších sportů, respektive sportovních
klubů a oddílů. V tomto představuje unikát a za jeho
otevřený a štědrý postoj ke sportování mu patří velké poděkování.
Statutární město Prostějov se nachází v oblasti úrodné Hané. Zaujmout dokáže turisticky atraktivními památkami, jako je například
Nová radnice, kostel Povýšení sv.
Kříže, kostel sv. Jana Nepomuckého či Národní dům. Ve Smetanových sadech stojí nejvýraznější

sestava Prostìjova
na turnaji v Šumperku:

pozůstatek někdejších městských
hradeb, opodál se hrdě tyčí zámek
postavený v 16. století mocným
moravským rodem Pernštejnů,
kterým město v minulosti patřilo.
Prostějov také nabízí řadu možností sportovního vyžití, a to nejen pro
vrcholové sportovce, ale i pro širo-

/QOGPVMC \G UVąÊFCéM[ D÷JGO \¾RCUW UG wWORGT
UMÚOK/NCFÚOK&TCM[
(QVQUMRTQUVGLQXE\

4CFQUV RTQUV÷LQXUMÚEJ éVXTċ¾Mč RQVÆ EQ RQTC\KNK 1NQ
OQWE
(QVQUMRTQUVGLQXE\

Hodnocení trenéra Filipa Smejkala
„Jednalo se o miniturnaj tří týmů – Šumperka, Olomouce a nás. Před měsícem mi zavolal trenér Čížek, zda bychom se této akce nezúčastnili, a nastínil mi, v jakém režimu se vše odehraje. Šlo o souboje ve fotbale, minihokeji,
v „délkovém“ minihokeji a klasické hře 5 na 5 na celé hřiště. Ze strany Šumperka je vždy vše parádní a trenér Čížek
hokejem žije. Takže jsem si řekl, že pro naše kluky to bude super akce, což se do puntíku také potvrdilo. Všechny
týmy si senzačně zahrály. Trenéři se domluvili obdivuhodně na všem a pomyslné vítězství je už jen třešnička. Ukázalo se, že tyto akce mají smysl a ještě jednou chci poděkovat Čížovi (trenéru Radomíru Čížkovi – pozn. red.) za
skvělou organizaci a pozvání.“

kou veřejnost. Ta si může zaběhat
v lesoparku u říčky Hloučely, zaposilovat na některém z venkovních
workoutových hřišť (jedno z nich
funguje v Kolářových sadech poblíž známé hvězdárny) nebo si
třeba po pronájmu zahrát v uzpůsobených prostorách badminton či
squash.
Na výrazný sportovní zážitek se
dá zajít na hokej do Víceúčelové
haly-zimní stadion v ulici U Stadionu, na fotbal do areálu SCM Za
Místním nádražím či mimo další
do Sportcentra-DDM na okraji
města v Olympijské ulici, kde hrají
své domácí zápasy basketbalisté a
volejbalistky. Špičkovou podívanou slibuje i tenisový areál, kde se
každoročně koná prestižní Czech
Open.
(kom)

-QUVGNUX,CPC0GRQOWEMÆJQXWNKEK5XCVQRNWMQXCLGFPC\XÚ\PCOPÚEJRTQUV÷
LQXUMÚEJRCO¾VGM
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

2ąGFUVCXWLGOGQUQDPQUVKdGUM¾éMCq

=HâLYRWD
NOXEX
Rok 2018 byl pro celý prostějovský
hokej poměrně dost důležitý. Kromě
jeho 105. výročí to platilo i přímo pro
SK Prostějov 1913, který vůbec poprvé přihlásil do soutěží kromě nižších a mladších také dorosteneckou
a juniorskou kategorii. Konečně tak
začal na sportovní scéně působit jako
klub se všemi hokejisty – a to od těch
nejmenších až po ty největší, kteří
budou posléze usilovat o mnohdy
nelehký přechod na seniorskou úroveň. Přejme si, ať to co největšímu
počtu Prostějovanů vyjde. Když se
to povede, bude to dobře pro celé
město i jeho hokejovou, potažmo
fanouškovskou obec.
Jak ukazuje eskáčko v mistrovských
zápasech i na turnajích, na jeho budoucnost není vůbec důvod dívat
se pesimisticky. Z konkrétních úspěchů si dovolím zmínit alespoň jeden
z nejčerstvějších – vítězství čtvrťáků
na šumperském turnaji zvaném
„O krále střední Moravy“.
A co popřát do roku 2019? Především hodně, opravdu hodně zdraví.
Potřebují ho sportovci, hokejisty
nevyjímaje, ale také všichni ostatní
lidé, kteří sport vnímají pasivně nebo
nevnímají vůbec, protože mu nijak
neholdují. Ať se vám tedy vyhnou
všechny možné nemoci a užíváte
si život plnými doušky! Stejně jako
celý SK Prostějov 1913 i já osobně
věřím, že příznivců prostějovského
hokeje – především toho mládežnického – bude přibývat. I díky tomu,
jak současná mládež funguje.
Ať se vám všem co nejvíce daří!
(kom)
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PROSTĚJOV Je hodný, poctivý
a upřímný. Co má na srdci, to má
i na jazyku. Trenér Martin Kužílek
má v SK Prostějov 1913 na starost
zejména nejmenší hokejisty z přípravky. Ve své bohaté kariéře si ale
prošel různými mládežnickými
kategoriemi. Přitom vedl i tváře,
které dnes široká hokejová veřejnost dobře zná.
Martin Kužílek vstoupil do SK
Prostějov 1913 těsně před sezónou
2017/18. Na trenérský můstek se
vrátil po dvouleté odmlce a zároveň
začal opětovně působit v prostějovském prostředí. Do čtrnácti let se po
ledové ploše proháněl jako hokejista, pak se však rozhodl ubírat trochu
jiným směrem. Vybudoval si vztah
k trénování. Ve stejné branži se pohyboval také jeho starší sourozenec
Radomír, líbila se mu.
Čas mezi mantinely trávil Martin
Kužílek i jako rozhodčí. „Pak jsem si
ale musel vybrat, buď jsem se mohl
stát profesionálním trenérem, nebo
zůstat rozhodčím. Zvolil jsem to
první a věnoval se různým kategori-

ím od přípravky po dorost,“ objasnil.
Jako mládežnický kouč se setkal
i s hráči nastupujícími v současné
době na profesionální úrovni. Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák, David Škůrek nebo Jan Lukáš. Tak zní
jména některých z jeho známých
svěřenců.
Podle nich lze rovněž odtušit, kde se
trénování věnoval. V Olomouci. Největší město střední Moravy nicméně
po téměř dvaceti letech vzájemného
spojení vyměnil za Prostějov. „Pět let
jsem pracoval pro Jestřáby, trénoval
starší i mladší dorost, juniory nebo
dělal asistenta u mužů. Jenže potom
v organizaci vedené panem Tomigou
nebylo vše úplně dle mých představ.
Zareagoval jsem tím, že jsem si dal
dvouletou přestávku,“ uvedl Kužílek.
V roce 2017 se však do Prostějova
vrátil. Se členem výkonného výboru
SK Prostějov 1913 Radkem Mudrlou
se dohodli rychle. „Podali jsme si ruce
a od té doby se v klubu angažuji.“
Na eskáčku si zkušený kormidelník
pochvaluje jeho férovost. „Ve vedení
působí velmi vstřícní lidé, kteří si na

nic nehrají. Záruky nemusejí být zakotvené ve
smlouvě, aby vůbec platily, a takový přístup velmi oceňuji,“ netajil se.
V loňském ročníku pracoval jako asistent u ročníků 2009 a 2010, letos má na povel ty nejmenší – ročník 2011, přípravku.

1VTÆPQX¾PÊRąÊRTCXM[
„V prvé řadě chceme, aby děti hokej bavil.
Pracujeme s nimi nejen na ledě, ale také v tělocvičně. Jezdíme po turnajích, domlouváme
přátelská utkání a budujeme základy, které si
s sebou ponesou celou svou kariérou. Napří-

/CTVKP-WåÊNGMRąKRT¾EKUONCFÚOK2TQUV÷LQXCP[

(QVQCTEJÊX5-2TQUVGLQX

klad správná volba výstroje a výzbroje, správné
návyky, a to nejen tréninkové, a mnoho dalších věcí, které nejsou na první pohled vidět.
Mohu upřímně říct, že z nich rostou borci. Už
nyní jezdí po turnajích a tam ukazují, co v nich
je. Spolupracuji se všemi kluky asistenty, jsou
mezi nimi i mí bývalí svěřenci, tedy Kuba a David Krampolové, Patrik Liška, Simon Hejduk,
Vojta Němec a také Lukáš Duba. Nesmím ale
zapomenout také na Otu Kováře, Jirku Brančíka a Radima Zbránka. Mám opravdu skvělý tým, na který jsem hrdý! Pokud je potřeba
a někdo nemůže, tak nám pomocnou ruku nabídnou ostatní kolegové. Vzájemně si vlastně
pomáháme skoro se všemi trenéry.“

6TGPÆT/CTVKP-WåÊNGMWFÊNÊRQM[P[UXÚOUX÷ąGPEčOPCRTQUV÷LQXUMÆO\KOPÊOUVCFKQPW
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basketbal

HRÁČ VEČERNÍKU DVA KROKY K PRVNÍMU VELKÉMU ÚSPĚCHU
PROSTĚJOV Na začátku listopadu loňského roku odehrál BK
Olomoucko svůj první mistrovský zápas. Po třinácti měsících
je na dobré cestě ke svému premiérovému klubovému úspěchu. Výhrou v Ostravě 84:79 postoupil do čtvrtfinále Českého
poháru. Už pouze jediný úspěch tak Hanáky dělí od účasti ve
finálovém turnaji, dvě výhry zbývají k zisku minimálně bronzové medaile ve druhé nejvýznamnější domácí soutěži.

JURE PELKO
Patnáct asistencí a dvacet bodů nasbíral v posledních
dvou zápasech rozehrávač Olomoucka. Tyto statistiky
ovšem pouze částečně vypovídají o výkonech Pelka
v závěru roku. Velké penzum práce opět odvedl
na vlastní polovině, kde bránil nejlepší střelce
soupeřů. „Ta jeho černá práce týmu hodně pomáhá. Nemusí zářit v zakončení, jeho přínos
je v něčem jiném. Svoji práci dělá výborně,“
chválí hráče kouč Predrag Benáček.

MAREK
SEHNAL

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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OSTRAVA Až v poslední čtvrtině
si basketbalisté BK Olomoucko vybojovali postup z osmifinále Českého poháru.
V Ostravě po slušném poločase ve třetí
čtvrtině ztratili nadějný náskok, když poslední čtyři minuty prohráli o sedm bodů
a do poslední periody vstupovali za stavu
59:62. Na začátku závěrečné desetiminutovky zaznamenali sedm bodů v řadě
a nakonec po výsledku 84:78 postoupili
mezi nejlepší osmičku soutěže.
Klíčovým hráčem Hanáků byl Lukáš
Palyza, autor 29 bodů. Přes hranici deseti bodů se dostal ještě Dunans a Váňa.
„Nová huť nás pořádně potrápila. Podobně jako v lize jsme ale měli v závěru
více sil a to rozhodlo,“ oddechl si po výhře kouč Predrag Benáček.
(lv)

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Orli slaví Silvestra
Prostějov (lv) - Na prvním místě
východní tabulky první ligy se vyhřívají hráči BCM Orli Prostějov. Soutěž
vedou díky lepšímu skóre před Zlínem
s bilancí deseti výher a pouhých tří porážek. Doma drží mladý výběr neporazitelnost, venku nestačil pouze na Šlapanice, jihlavskou Vysočinu a Basketbal
Olomouc. „Byly to zápasy, ve kterých
jsme nebyli kompletní. Bilance mohla
být ještě lepší. Ale přesto jsme s dosavadním průběhem sezóny maximálně
spokojení,“ říká předseda spolku BCM
Orli Prostějov Michal Műller. „Prvoligový tým nám dělá radost hned ze dvou
důvodů. Kromě kvalitních výsledků nás
těší, že se do dospělého basketbalu zapojují naši odchovanci,“ dodává Műller.

2VWUÙVWDUWQRYÅKRURNX
YH6OH]VNX
Prostějov (lv) - Zápasem 17. kola
vstoupí do nového roku basketbalisté Olomoucka a představí se na půdě
Opavy. Ve Slezsku odehrají svůj duel
tuto sobotu 5. ledna od 18:00 hodin.
Posledního ligového finalistu v první
části sezóny dokázali porazit a počítají
s tím, že Opava se jim bude snažit porážku oplatit. „Prohráli u nás vyhraný
zápas v neuvěřitelné koncovce. Budou
mít snahu nám to vrátit. Ale stejně se
pokusíme vyhrát," tvrdí kouč Olomoucka Predrag Benáček. „Síla Opavy
je v kolektivním výkonu. Mají za sebou
náročný program, ale to nic neznamená.
Půjdou po nás, očekávám od soupeře
agresivní výkon a častou střelbu z dálky.
Zkusíme je zastavit,“ plánuje Benáček.

„Pohárovou soutěž bereme naprosto vážně. Zápasy nebereme jako
nějaké přípravné duely. Jsme mladý
klub, pro který by bylo medailové
umístnění úspěchem. Chceme se
o něj poprat a všichni věříme, že
se nám to podaří,“ potvrdil ambice Olomoucka sportovní manažer
klubu Michal Pekárek.
O tom, že to nebude jednoduché,
se tým přesvědčil v ostravském
Tatranu v osmifinále. Po slušném
poločase ve třetí čtvrtině ztratil nadějný náskok, když poslední čtyři

minuty prohrál o sedm bodů a do
poslední periody vstupoval za stavu 59:62. Na začátku závěrečné
desetiminutovky však zaznamenal
sedm bodů v řadě a nakonec mírný náskok udržel. „Bylo to hodně
těsné. V těžkých okamžicích nás
podržely opory. Kluci ukázali, že
o úspěch v poháru opravdu stojí,“
poznamenal trenér Olomoucka
Predrag Benáček.
Los rozhodl o tom, že o další postup si to Hanáci rozdají s Pardubicemi a hrát se bude 16. ledna
v hale Sportcentra DDM. Co
ostatní zápasy? Nymburk narazí
na Kolín, Děčín na Svitavy a soupeř
Hradce Králové, který překvapivě
přešel přes Ústí nad Labem, vzejde

Po postupu přes Ostravu se
čtvrtfinálovým sokem BK Olomoucko
v Českém poháru staly Pardubice

(QVQYYYDMQNQOQWEMQE\

ze souboje Snakes Ostrava - BK
Opava, který se hraje 3. ledna. „Čeká
nás těžký soupeř, ale ve čtvrtfinále
si už nevyberete. Alespoň hrajeme
doma. O úspěchu rozhodne jeden
zápas, nábojem to bude připomínat play-off. Uvidíme, jak si s tím

hráči poradí,“ zauvažoval Benáček.
Finálový turnaj se hraje v Novém
Jičíně 9. a 10. února. „Z Prostějova
to není daleko, určitě by nás přijeli
povzbudit naši skvělí fanoušci. Už
kvůli tomu bychom se mezi nejlepší
týmy rádi dostali,“ burcuje Pekárek.

ƔƔvíce informací
ƔƔvíce fotoJUD¿tYLGHí
www.vecernikpv.cz

Povedené začátky poločasů zaskočily vysokoškoláky
USK PRH
BK OL

89:99

PRAHA, PROSTĚJOV Vítěznou
sérii dokázali basketbalisté BK Olomoucko prodloužit i v utkání proti
USK Praha, které se odehrálo dva
dny před Štědrým dnem. Především
v první a třetí čtvrtině byli výrazně
lepším celkem a to jim stačilo k vítězství 99:89, přestože druhou a čtvrtou desetiminutovku prohráli.
Na Folimance tradičně domácí celek
využívá výhodu netradičně prostorově
situované haly, v níž většina zahraničních
hráčů Olomoucka hrála poprvé. Vysokoškoláci i díky tomu byli v utkání °15.

kola Kooperativy NBL ještě v 6. minutě
ve vedení. Až pak se nastartovali hráči hanáckého výběru. Druhou pětiminutovku vyhráli po kvalitně sehrané koncovce
17:8 a po deseti minutách měli na své
straně vedení 30:22.
Dobře seřízená mířidla z úvodní pasáže
se po krátké pauze vychýlila. Olomoucko
dalo v rozmezí 11. a 17. minuty pouze
sedm bodů, čehož univerzitní celek využil k postupnému snižování svého manka. Dvě minuty před koncem poločasu
zakončil brejk Appelby a domácí byli
najednou ve vedení. Další obrat přinesla
zlepšená obrana hostů, kteří přece jen po
dvaceti minutách vedli – 44:43.
Dobrý vstup do třetí desetiminutovky

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

přinesl náskok devíti bodů v průběhu 24.
minuty - 58:49. Pomohly k němu přesné
trojky a také kvalitně provedené trestné
hody. Domácí se snažili kontrovat, přesto
Dino REPEŠA t2TGFTCI$'0è'-
po další povedené pasáži v podání žluto- „Olomoucko hraje lépe a lépe. Má velký talent a skvělé vedení. My jsme věděli, že ho
-modrých prohrávali již 51:64. Basketba- nemůžemepřestřílet,alezastavitahrátdobrouobranu.Vedruhéaposledníčtvrtině
listé USK se snažili kontrovat, nebyli však se nám do dařilo. Začátky obou poločasů nám z tohoto pohledu nevyšly. V závěru
schopni propracovat se k větší bodové jsme měli dokonce otevřenou střelu na vyrovnání, ale nedali jsme a basket je férový
šňůře a před poslední periodou prohrá- sport a vyhrál lepší.“
vali 63:78.
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
Pod dojmem vysokého vedení Olo- „Vyhráli jsme na USK, což je cenná výhra. Na Folimance se běžně nevyhrává, ale
moucko polevilo především pod vlast- nám se to přesto podařilo. Kluci bojovali do poslední vteřiny, bojovali i ve chvílích,
ním košem a to se jim málem vymstilo. kdy se jim až tak moc nedařilo. Měli jsme výborné procento střelby za dva i tři body
Vysokoškoláci se dostali do náporu a také z trestných hodů. Byli jsme lepší v doskoku a to nakonec z mého pohledu
a dvě a půl minuty před koncem Vu- rozhodlo zápas. O těch pár bodů jsme prostě byli lepší.“
kosavjlevič snížil z trestných hodů na jící čtyři body Palyzy, který po slabším ločase sedmnácti body.
(lv)
89:92. Uklidnění přinesly až následu- začátku pomohl týmu ve druhém po- Statistiky z utkání najdete na straně 22

Další kvalitní výkon v obraně přinesl pardubický skalp
BK OL
BK PAR

99
76

PROSTĚJOV Dalšího nesmírně těžkého soupeře přivítali na
své palubovce basketbalisté BK
Olomoucko uplynulou sobotu. Tentokrát to byly Pardubice
a podobně jako předtím v Děčíně
také v tomto případě se z úspěchu radovali domácí. Východočechy porazili v zápase 16. kola
nejvyšší soutěže vysoko 99:76
a na své konto si připsali jubilejní desáté vítězství v probíhajícím
ročníku Kooperativa NBL.

Ladislav VALNÝ

První koš sice zaznamenali domácí,
vzápětí ale Pardubice ukázaly, že se
budou snažit bodovat po akcích za
tři body. V několika případech se jim
to povedlo. Buď proměnili střelu
z dálky, nebo byli úspěšní při zakončení přes faul soupeřova hráče. Ani
to ale Hanáky nevykolejilo. Pohledné útoky dokázali často úspěšně zakončit a odskočili až na rozdíl devíti
bodů. Po první čtvrtině vedli 24:19.
Ve druhé části střetnutí výběr Olomoucka dominoval na obou polovinách prostějovské palubovky. Kvalitní obrana opět udržela protivníka
pod dvaceti body. V ofenzivě měli

Hanáci výraznou převahu. Po trojce Váni ve 12. minutě poprvé vedli
dvouciferným rozdílem (29:19)
a svůj náskok ještě navýšili. Nesportovní chybu McGaugheye potrestali
pěti body a bylo to rázem 46:30.
Kvalitní hře odpovídal i poločasový
výsledek 56:38.
První body druhé půle zaznamenal
Mikulič a natáhl náskok na dvacet
bodů, Východočeši přesto ani za
tohoto stavu nepřestali bojovat. Při
střeleckém výpadku Olomoucka
v rozmezí 26. a 30. minuty šňůrou
deseti bodů snížili až na 59:69. Bodové sucho ukončil až Sehnal. Jeho
čtyři body upravily skóre na 73:59
před závěrečnou pasáží utkání.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Z úspěchu mám pochopitelně radost. Konečný výsledek je příjemný, neodpovídá
ovšem reálné kvalitě Pardubic. Soupeři chyběli dva klíčoví hráči. S nimi by to byl
jiný zápas. Citelných absencí se nám podařilo využít. Všichni hráči splnili úkoly, se
kterými šli do hry. Dokázali jsme se vyrovnat i s některými zdravotními problémy.
Pár hráčů nastoupilo bez předchozího tréninkového vytížení, přesto obstáli.“

.GXGNN5#0&'45t$-,+22CTFWDKEG
„V utkání jsme prakticky všechno udělali tak, jak jsme nechtěli... Rychle jsme dovolili soupeři získat náskok. Olomoucko se dostalo do pohody. S velkou úspěšností
trefovali střely z dálky. Nepodařilo se nám zastavit Palyzu a Douglase. Právě oni táhli svůj tým za vítězstvím. Soupeři musím pogratulovat, protože vyhrál zaslouženě.
Nás po krátké pauze čeká v tréninku hodně práce.“
Myšlenky na problémy v závěreč- dvacet bodů soupeři dokonale oplaných minutách domácí rychle zapu- tili dvanáctibodovou porážku z prvdili hned v úvodu poslední čtvrtiny. ního vzájemného zápasu.
Ve 35. minutě už měli zase na své Statistiky z utkání, ostatní výsledky
straně pohodlný náskok (82:64) a průběžnou tabulku Kooperativa
a v klidu duel dohráli. Výhrou o třia- NBL najdete na straně 22

['@I?îGµH >JPHÁH hNHîE@N@!JPBG<N
PROSTĚJOV Další excelentní výkon předvedl Javonte Douglas
(na snímku) proti Pardubicím. Jeden z nejlépe hodnocených hráčů
Kooperativa NBL zaznamenal osmadvacet bodů a přidal šestnáct
doskoků. V obou případech šlo o sezónní maxima šikovného pivota.„Jen dělám, co umím,“ usmíval se po důležitém vítězství Douglas.
„Asi ne, ale prostě se to tak sešlo. Pardubice mají velmi dobrý tým, ale tenpro Večerník tokrát se nám dařilo na obou polovinách. Měli jsme dobrý začátek, dostali
Ladislav VALNÝ
jsme se i z jedné nepovedené pasáže
ƔƔ Těžkého soupeře jste porazili ve třetí čtvrtině. Prostě nám to šlo.“
o třiadvacet bodů. Čekal jste tak, (úsměv)
alespoň výsledkově, jednoznačný ƔƔ V posledních týdnech se týmu
zápas?
daří. Čím si to vysvětlujete?

EXKLUZIVNÍ rozhovor

„Za úspěchy z poslední doby může jednoznačně naše obrana. Pod vlastním
košem odvádíme dobrou práci. Obrana a také týmový výkon. To jsou dvě
cesty k úspěchu. Prosincové zápasy to
jen potvrzují.“
ƔƔ Daří se také vám osobně. Co říkáte na své statistky?
„Nějak to neprožívám... Důležitý je
pouze týmový výkon. Snažím se dělat
co nejlépe svoji práci. Pochopitelně
mám radost, že moje body pomáhají
k úspěchu. Je to ale všechno týmová
záležitost.“
ƔƔ Vyhráli jste pátý zápas v řadě.

Jak vnímáte úspěšnou sérii?
„Výsledky jsou důležité pro pohodu
v kabině. Momentálně jsme v dobře
rozjetém vlaku, nálada v týmu je
skvělá. Basketbalem se bavíme. Budeme se snažit, aby nám ta série vydržela co nejdéle.“

„Kde jsi strávil
posledního Silvestra?“
„Ani nevím. Byla tma.“
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

pf 2019

Pondělí 31. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Zlatá brána 2018, to byl druhý ročník florbalového turnaje na ledě pro týmy základních škol, který
stejně jako před necelým rokem hostilo veřejné venkovní
kluziště na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Vítězství
vybojovala ve čtvrtek 20. prosince - s ohledem na svůj
název tak trochu symbolicky - Masarykova ZŠ Nezamyslice.

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Stejně jako při lednové premiéře originální akce hráli školáci čtvrtých a pátých
tříd florbal podle upravených pravidel
přizpůsobených ledové ploše. To znamená na bruslích a v helmách, ale na
malé branky s florbalovými hokejkami
i míčkem. A znovu šlo o super zábavu
jak pro více než padesátku sportujících
dětí – chlapců, žádné dívky tentokrát
nenastoupily, tak pro desítky přihlížejících i fandících diváků.
Slavnostnímu zahájení byl osobně
přítomen náměstek primátora statutárního města Prostějov Jan Kr-

chňavý. „Ví se o mně, že jsem velkým
příznivcem sportu a aktivního pohybu obecně. Proto mám radost, v jak
hojném počtu jste se zde sešli, abyste
sportováním strávili většinu tohoto
dne. Ať se vám všem daří, výborně
si zahrajte,“ popřál Krchňavý natěšeným plejerům.
Při sedmi zúčastněných družstvech
nejprve proběhly boje ve dvou základních skupinách (jedna se čtyřmi
týmy, druhá se třemi). Poté následovaly zápasy o konečné umístění:
grupa o pátou až sedmou příčku, obě
semifinále, duel o bronz a na úplný
závěr finále. Odhodlání i odolnost
všech aktérů přitom prověřila citelná
zima, neboť rtuť teploměru zůstala
celou dobu pod nulou, navíc nepříjemně pofukovalo a chvílemi trochu
sněžilo.

Mladé nadšence však nic z toho evidentně netrápilo, naopak se plně ponořili do turnajových bitev. Hlavně
závěrečné mače přinesly velká dramata. Například ve druhém semifinále
výběr RG a ZŠ města Prostějova zlomil
až těsně před koncem bezgólový stav
na svou stranu, leč bojovníci ZŠ Nezamyslice ještě stihli v poslední sekundě
vyrovnat! A následně vyhráli trestná
střílení z půlky hřiště do prázdné klece.
Kluci z „reálky“ si poté spravili náladu
těsným úspěchem ve střetnutí o třetí
pozici nad ZŠ E. Valenty, byť soupeř dokázal snížit z 3:0 na 3:2, a ještě sahal po
srovnání stavu. Velice zajímavý byl také
finálový zápas, v němž mančaft ZŠ Dr.
Horáka neudržel vedení a z rozhodujícího triumfu se tudíž po obratu na 4:2
radovali vyslanci nezamyslické základní
školy. Jejich radost byla obrovská, navíc
fandové z řad učitelského sboru i rodičů vystřihli bouřlivé oslavy s vlajkami,
trumpetkami a dokonce malým ohňostrojem!
„Doufejme, že za pyrotechniku v hledišti neudělí disciplinární komise příliš
vysokou pokutu,“ vtipně okomentoval
tento vrcholný moment klání jeden

ze dvou moderátorů Štěpán Adámek.
Glosování celého průběhu Zlaté brány 2018 se ujal společně s parťákem
Martinem Kapkem, oba jsou studenty
Střední školy podnikání a obchodu
v Prostějově. Jejich humorně zasvěcené
komentáře turnaji opět dodaly příjemnou nadstavbu.
Samozřejmě by nešlo hrát bez rozhodčích, kterými byli Tomáš Veselý, Adam
Hurdálek a Marek Pařenica. O nadšeně
bojující školáky se navzdory mrazu svědomitě starali jejich učitelé a učitelky,
kvalitní organizaci zajistilo hned několik
spolupořádajících subjektů. Právě jejich
zástupci na závěr předávali hodnotné
ceny v rámci slavnostního vyhlášení
výsledků. Kdo gratuloval? Za Sportovní
komisi města Prostějova i Sportcentrum DDM Jan Zatloukal, za prostějovské obchodní centrum Zlatá brána
coby titulárního partnera manažerka
Karolína Pořízková, za Domovní správu Prostějov ředitel Vladimír Průša a za
florbalový oddíl SK K2 Prostějov trenér
mládeže Radek Pařenica.
„Ústřední myšlenkou tohoto turnaje
je přivést k pokud možno pravidelnému sportování klubově dosud

BYLI JSME
U TOHO

/QOGPVMC\HKP¾NQXÆJQWVM¾PÊ/CUCT[MQXC<i0G\CO[UNKEGXU<i&T*QT¾MC
X2TQUV÷LQX÷MVGTÆUMQPéKNQRQO÷TGO
Foto: Marek Sonnevend

(CPQWwEKXÊV÷\PÆPG\CO[UNKEMÆwMQN[QFR¾NKNKPCQUNCXWVTKWOHWOCNÚQJÿQUVTQL
Foto: Marek Sonnevend

neregistrovanou mládež. Myslím, že
druhý ročník Zlaté brány se v rámci možností vydařil, hrající chlapci
i přihlížející okolo kluziště si florbal
na ledě viditelně užívali. Proto chci
moc poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a zdárném

chodu celé akce či všem zúčastněným věnovali krásné ceny. Za rok
jsme zpátky se třetím ročníkem,“
zhodnotil čtvrteční boje ředitel klání
Zlatá brána 2018 Jan Zatloukal.
Výsledkový servis turnaje najdete na
straně 23

UNIKÁTNÍ EXHIBICE VYZNĚLA TĚSNĚ PRO JESTŘÁBY Vzestup volejbalistek
Hokejisté LHK na závěr turnaje Zlatá brána 2018 udolali
TJ OP je na dobré cestě
na venkovním kluzišti florbalisty SK K2 Prostějov
PROSTĚJOV Součástí druhého ročníku florbalového turnaje školáků na ledě Zlatá brána 2018 byl exhibiční zápas, v němž se na veřejném venkovním kluzišti u prostějovského muzea střetli hokejisté LHK Jestřábi Prostějov a florbalisté SK K2 Prostějov. Unikátní
přátelský mač skončil nejtěsnějším vítězstvím ptačích dravců 7:6.
u slavnostního vyhlášení výsledMarek SONNEVEND dvojky
ků Zlaté brány 2018. Nemohly chybět
V podstatě šlo o divácky atraktivní společné fotografie s jednotlivými družvyvrcholení celé akce na její úplný zá- stvy malých sportovních nadšenců, navěr. Výprava hokejových prvoligistů čež přišla na řadu krátce před patnáctou
dorazila k ledové ploše na náměstí hodinou svlastní exhibice.
T.G.Masaryka okolo čtrnácté hodiny Hrála se čtyři na čtyři dvakrát deset mia okamžitě se stala středem zájmu pří- nut hrubého času podle upravených
tomných lidí. Šestičlenný tým tvořili florbalových pravidel. A kdo očekával
brankáři Jakub Neužil a Kryštof Rochla, jasnou dominanci profesionálních
obránce Daniel Kolář a útočníci Voj- hokejistů, či naopak pohodovou a přetěch Krejčiřík s Ondřejem Matýsem dem domluvenou remízu, musel být
i Filipem Hantákem, jestřábí suitu vedl překvapen. Oba kolektivy totiž od zatrenér gólmanů a marketingový mana- čátku nasadily hodně vysoké tempo,
žer Štefan Žigárdy.
rychlé bruslení včetně působivých
Borci nejprve rozdali nějaké autogramy, kliček i kombinačních akcí doplňovapoté zhlédli přímo u mantinelu rozho- ly technické finesy s umělohmotnými
dující duely chlapeckého klání a také hokejkami a míčkem, občas trošku
asistovali spolu s plejery florbalové ká- tvrdší souboje.

,GUVą¾D&CPKGN-QN¾ąUGUPCåÊRąGMQPCVQDTCPWHNQTDCNKUVč

Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV První polovina
2. ligy žen ČR 2018/2019 už je
minulostí. Co ukázala volejbalistkám TJ OP Prostějov? Že po
loňském propadáku v podobě
jasně posledního místa v soutěži
se podařilo zdárně načít plánovaně postupný vzestup po kouscích
nahoru. V desetičlenné skupině
C jsou průběžně osmé s výrazným náskokem na nejnižší příčky
i s maximálním odhodláním dohnat družstva v klidném středu
tabulky.
8ÊV÷\P¾TCFQUVRTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVč\XÚUNGFMW Foto: Marek Sonnevend

Prostějovská florbalová parta mužů
působících v divizi, tedy čtvrté nejvyšší
soutěži ČR, dokonce obrátila průběh
zápasu z 0:1 na 2:1. Pak šli sice do vedení znovu Jestřábi, ale jejich náskok zůstával v dalším průběhu pouze minimální,
až ekipa K2 vyrovnala pár minut před
koncem na 6:6. Vzápětí se strhl nefalšovaný boj o rozhodující trefu, kterou
vstřelil benjamínek Kryštof Rochla. Po
boku Vojty Krejčiříka jakožto nejlepšího hráče utkání i svých dalších parťáků
však museli k vítězství 7:6 zapnout
opravdu pořádné otáčky.
„Myslím, že jsme si to s klukama všichni užili, byla to zajímavá zkušenost.
A určitě jsme nechtěli prohrát, i když
se jednalo jen o exhibici, kde výsledek není tolik důležitý,“ usmíval se
bek elhákáčka Daniel Kolář. „Hlavně
máme radost, že jsme mohli tímhle

způsobem podpořit turnaj mládeže
a povzbudit děti k aktivnímu sportování,“ zdůraznil.
Exhibiční partii s Jestřáby domluvil
Radek Pařenica, trenér mládeže florbalového oddílu SK K2 Prostějov.
„Chtěli jsme, aby turnaj Zlatá brána
měl ještě nějakou nadstavbu, pověstnou třešničku na dortu. A věřím, že
tenhle přátelák jí skutečně byl. Hokejisté měli výhodu samozřejmě v lepším
bruslení, naši kluci jsou zase víc zvyklí
na práci s florbalovou holí i míčkem.
Vznikl z toho dost vyrovnaný a určitě
zajímavý zápas, který rozhodně stál za
to. A borci ká dva neudělali žádnou
ostudu,“ spokojeně konstatoval Pařenica s poděkováním LHK za ochotu
absolvovat unikátní duel.
Uvidíme, jestli za rok při Zlaté bráně
2019 dojde na odvetu.

Marek SONNEVEND
Dosavadní zápasová bilance hovoří
o tom, že z osmnácti střetnutí Hanačky šest vyhrály a ve dvanácti podlehly, včetně dvou těsných porážek 2:3.
„Těch byla velká škoda, protože hned
na úvod doma proti béčku Ostravy
jsme měli na vítězství. Ale tehdy se
mančaft ještě dával dohromady, což
se projevilo,“ zavzpomínal dlouholetý
trenér ópéčka Ladislav Sypko. Jeho
svěřenkyně pak dokázaly v klíčových duelech dvakrát přehrát desáté
Odry i deváté Šlapanice, po jednom
cenném triumfu přidaly nad třetími
Kylešovicemi a druhým Novým Jičínem. „Doma jsme zvládli soupeřky ze
spodku tabulky, dobře se nám dařilo
někdy hrát i proti papírově silnějším
celkům,“ pochválil Sypko velice slušnou bilanci z vlastní palubovky Letní
haly u velodromu.

Mnohem horší to však bylo venku,
odkud výběr OP nepřivezl ani bodík. „Většinou jsme nastoupili v dost
okleštěné sestavě, to se samozřejmě
projevilo. Přesto mrzí, že se třeba
v Juliánově nebo v Bílovci nepovedlo vůbec zabodovat. V opačném
případě bychom teď neztráceli na
sedmé místo šest bodů, vyšší pozice
by byly mnohem blíž,“ uvažoval prostějovský kouč.
Kolektivu TJ každopádně pomáhá
hostování dvou mladých plejerek VK
Prostějov: univerzálky Terezy Balákové (absolvovala všechna utkání)
a smečařky Anety Weidenthalerové
(nastoupila několikrát). „Anet i Terka
přinesly extraligovou kvalitu, navíc
jsou to bezva holky a bez problémů
se daly dohromady se všemi dalšími
děvčaty. Trochu bojujeme se sehraností, ale každopádně jsme moc rádi
za tohle posílení, které bylo potřeba,“
zdůraznil Sypko.
Pevně věří, že současná osmá příčka
nemusí být zdaleka definitivní. „Dá
se říct, že jsme se během podzimu
zlepšovali. A pokud půjdeme herně nahoru i ve druhé půlce soutěže,
klidně můžeme na nějaké páté až
sedmé místo zaútočit. Hlavní je jak
trénovat, tak především hrát zápasy s co nejvíc hráčkami stávajícího
kádru,“ zná Ladislav Sypko stěžejní
podmínku případného dílčího úspěchu včetně bezpečné záchrany bez
sestupových starostí.
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Hala RG a ZŠ hostí v neděli extraligové zápasy
SK RG vs. České Budějovice i Brno vs. Znojmo
PROSTĚJOV Zdá se to velmi nepravděpodobné, neboť na Moravě žádný
curlingový klub neexistuje, přesto jako
Prostějované nyní máme možnost si
tento olympijský sport zahrát. Pořadatelé ze Sportcentra - DDM, Domovní
správy Prostějov a obchodního centra
Zlatá brána naplánovali pod patronací
Sportovní komise Rady města Prostějova na pátek 4. ledna od 15:00 hodin
otevřený curlingový turnaj. A zvou na
něj všechny zájemce!

Marek SONNEVEND

Ještě předtím – v sobotu 5. ledna od 16.30
hodin – odehrají korfbalisté SK RG Prostějov
jiné extraligové střetnutí venku ve Znojmě.
O jeho velké důležitosti se netřeba vůbec bavit, neboť bude přímou bitvou čtvrtého družstva tabulky se třetím v rámci 7. kola soutěže
z celkového počtu dvanácti v základní části.
„Znojemáci se po horším vstupu do sezóny
už zvedají, naposledy porazili vysoko Budějice. My jsme však s nimi ve dvou vzájemných zápasech tohoto ročníku ještě neztratili ani bod a věříme, že to vyjde i do třetice.
V boji o extraligový bronz každopádně půjde o hodně důležité, ale nikoliv rozhodující

utkání, které chceme vyhrát. A tím znovu
zvýšit svůj bodový náskok před Modrými
Slony,“ řekl Večerníku trenér ergéčka David
Konečný.
V neděli 6. ledna od 17:00 hodin přivítá jeho
tým v domovské hale „reálky“ průběžně druhé České Budějovice. „Jak už jsem řekl dříve,
tak pevně věřím, že i Budějky jsou natolik
hratelné, abychom je v aktuální sezóně aspoň
jednou zdolali. Pokud by se nám to podařilo,
tak by navíc ještě teoreticky ožila šance zabojovat dokonce o druhé místo po dlouhodobé
fázi a tím o historický postup do finále. Motivaci máme tedy velkou,“ zdůraznil Konečný.

Kromě toho vystupují do popředí také výše
zmíněné oslavy třicátého výročí korfbalu
v ČR, což je důvod, že i druhý mač 8. dějství
extraligy mezi Brnem a Znojmem se uskuteční nejbližší neděli v hale RG a ZŠ města Prostějova (již od 15:00 hodin). „Celý projekt má
ve své režii Český korfbalový svaz. Uvidíme,
co pro diváky nachystá, v každém případě
jsou fandové sportu na oba zápasy šestého
ledna srdečně zváni. Vstup je tradičně zdarma,“ připojil kouč SK David Konečný.
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