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PROSTĚJOV Zoufalí lidé dělají zoufalé věci... Ale tohle je opravdu hodně
bizardní záležitost! V Prostějově se najdou slečny, které se nechávají vydržovat movitými pány. Prostitutky? Ale kdepak! Tyhle dámy se totiž se
svými „otroky“ nikdy naživo nesetkali. Jejich výdělky jsou však závislé na
tom, s jakou šikovností, nadřazeností a agresivitou dokáží s bohatými, ale
osamělými muži manipulovat.

Rekordní nezaměstnanost a tím
nedostatek pracovních sil donutily
vedení Prostějova k razantnímu
kroku. Konšelé vyslyšeli přání majitelů firem a připravují narychlo
novou vyhlášku města, která se příliš neliší od té ohledně čipování psů.
Představte si, že od 1. ledna 2020
se budou čipovat také lidé, kteří nemají co na práci!
„Mohu to potvrdit, v těchto dnech
pracujeme na vyhlášce, která přikazuje, že každý nezaměstnaný
člověk v Prostějově si bude muset
nechat vpravit do těla identifikační

čip. Zaměstnavatelům to umožní
získat přesná data o lidech, kteří
nemají práci a zároveň budou přesně vědět, kde se tito nezaměstnaní
právě pohybují,“ potvrdila Alena
Rašáková, náměstkyně primátora
pro verbování pracovních sil.
Je to skutečně tak. Jak Agentura
Hóser zjistila, zhruba patnáct stovek Prostějovanů bude mít v sobě
čip, pomocí kterého bude monitorován i jejich výskyt. „Jsme rádi, že
nám město vyšlo vstříc a my tak budeme moci získat přehled o všech lidech, kteří nemají práci, nebo se jim
pracovat nechce. My je donutíme!
Jakmile podle jejich čipu poznáme,
že se flákají po hospodách nebo

hernách a berou přitom podporu
v nezaměstnanosti, naše lidové
závodní milice je okamžitě zadrží
a pustí je až ve chvíli, kdy s námi
podepíší pracovní smlouvu. Firmy
v Prostějově mají katastrofální nedostatek pracovníků a toto je snad
jediný způsob, jak je naverbovat.
Pokud námi nabídnuté zaměstnání odmítnou nebo přestanou chodit do roboty, budou kvalifikováni
jako příživníci a přijdou o jakoukoliv podporu v nezaměstnanosti
i o sociální dávky. A kromě toho
budou mít v těle neustále onen čip,
takže přesně budeme monitorovat
jejich činnost a zda se někde neflákají,“ uvedl Anatolij Dráb, předse-

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Není bez zajímavosti, že
vůbec nešlo o české koruny,
nýbrž americké a tchajwanské dolary, britské libry,
čínské jüany, srílanské rupie
a tanzanské šilinky. Pokud
se strážcům zákona podaří přijít na to, kdo majitele
domu oloupil o zahraniční
měnu, hrozí mu za krádež
a porušování domovní svobody až tříletý kriminál.

23 000

Doslova a do písmene jako
do směnárny si přišel do rodinného domu na Prostějovsku zatím neznámý pachatel. Zřejmě neuzamčenými
dveřmi vnikl naprosto bez
problémů dovnitř a ukradl
bankovky v různých nominálních hodnotách celkem
za třiadvacet tisíc korun.

Ü½NGJ

se narodila 19. února 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27.
listopadu 2019. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 22 do 23 let, měří okolo
148 centimetrů, má hubenou postavu,
zelené oči a hnědé vlasy.

PETRA ZLÁMALOVÁ

se narodil 14. února 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. listopadu
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 25 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

DANIEL ŠČUKA

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.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Foto: internet

Zdroj: meteocentrum.cz
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POÈASÍ v regionu

První náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil si od výtek
opozice musel dát během zastupitelstva nejednu „rauchpauzu“

„JDU SI
ZAKOUŘIT,
TO SE NEDÁ
POSLOUCHAT!“

ZASLECHLI JSME…

Fenomenální zpěvák, herec a tanečník se ve čtvrtek představil se
svým Melody Makers prostějovským fanouškům na prknech divadla. A jak jinak než především
swingovou hudbou z třicátých let.

aneb, co se
kde děje…

ONDŘEJ HAVELKA

ZAUJAL NÁS...

Výtěžek z prodeje vlastnoručně
vyrobených pamlsků při nedávném Restaurant Day věnoval
PROSTĚJOVSKÝ Večerník psímu útulku Voříšek v Čechách
pod Kosířem. Odměnou byl ve
čtvrtek veselý psí štěkot.
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ZACHYTILI JSME

I tak se dá vydělávat! Nová móda
se rozšiřuje mezi prostějovskými dívkami, které hodlají využívat nejen své přirozené krásy, ale
i tvrdé povahy. Jak jinak než přes
internet si našly přivýdělek, který
je hodně za hranou mravního chování, nicméně nese to. A tak mladé
holky poroučí mužům a inkasují
„lehce“ vydělané peníze...

CO NÁS UDIVILO…

Máme rozpočet i vyhlášky. Důležité úterní jednání prostějovského
zastupitelstva se nijak neprodlužovalo. Komunální politici celkem
racionálně projednali a schválili
nejdůležitější dokument města.
Na světě je tak nejen rozpočet
města Prostějov na rok 2020, ale
i nové vyhlášky o hazardu, odpadu
či psech.
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•• Pondělí ••
Krása v mraze. „I kráse a pravdivosti skladby nevěříme, dokud ‚po zádech
mráz nejde‘, napsal hudební skladatel Leoš Janáček. Právě z jeho díla na pomezí vážné a lidové hudby vycházelo vystoupení seskupení FolkloreClassic, jež se představilo v prostějovském divadle.
•• Úterý ••
Ucho se utrhlo. „Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda
zákonů, nikoli lidí,“ napsal řecký filosof Aristoteles. Dušan Dvořák byl natolik přesvědčen o tom, že pěstováním konopí nedělá nic špatného, že to
vypadalo, že na jeho velkopěstírnu současné zákony neplatí. Zatímco jiní
kvůli pěstování a prodeji konopí končili ve vězení, on sám mu dlouho unikal. Hájil se přitom, že konopí prý využíval výhradně pro léčebné účely.
Tomu ovšem soud po bezmála deseti letech nejrůznějších tahanic neuvěřil
a svérázného „velekněze“ poslal na tři roky do vězení.
•• Středa ••
Miloš Forman by se bavil. „Plyn byste si měli nechat... na sebevraždu.“
Že ze setkání vlastníků družstevních bytových jednotek lze udělat zábavnou podívanou hodnou filmového plátna, aktuálně dokazuje skvělý
film Vlastníci. Snímek, který ze všeho nejvíce připomíná komedie, jež
v šedesátých letech minulého století natáčel Miloš Forman, byl k vidění
v kině Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Mistr Swing. „Swing, to mě baví, swing, to je zdraví,“ zpívala svého času
Eva Pilarová. Málokdo skutečně žije tato slova tak intenzivně jako Ondřej
Havelka. Skvělý a všestranný umělec vystoupil se svými Melody Makers
v prostějovském divadle.
•• Pátek ••
Zlobivci zůstali doma. Některé z dětí si zaslouží najít od Mikuláše za
oknem maximálně roletu… V Kostelci na Hané zřejmě žijí samé hodné
děti. Svědčí o tom fakt, že všechny, které vyrazily na oblíbené Rozsvěcení
vánoční stromu spojené s Mikulášskou nadílkou, něco dobrého dostaly.
•• Sobota ••
Bílovice, nebo Čertovice? Děti, zapamatujte si, žádní skuteční čerti nejsou. A jestli jo, tak bydlí v Bílovicích! Dokonalé peklo s čerty a vším, co
k tomu patří, umí vytvořit v Bílovicích-Lutotíně tamní hasiči. Tradiční čertovská jízda opět vehnala nejedno dítko do úzkých.
•• Neděle ••
Dobroděj čaruje. „Čaroděj Dobroděj, má čarovnou hůl. Mávne holí, holub letí, mávne dvakrát, druhý, třetí, úsměv dětí čaroděj má rád,“ zpíval svého času Václav Neckář. Potkat podobného čaroděje, který bavil děti i dospělé, bylo možné na loutkářském představení v prostějovské sokolovně.
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Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

da sdružení prostějovských firem
a podnikatelů.
Jak se Agentura Hóser ještě dozvěděla, čip z těla osob bude vyoperován až poté, co si odpracují
minimálně dva roky v novém zaměstnání. „Do té doby budou sledováni na každém kroku. V práci
i doma,“ uzavřel toto téma Dráb.
Za Agenturu Hóser Majkl

Agentura 93URVWĚMRYĚVHEXGRXÿLSRYDWLQH]DPĚVWQDQt
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Martin ZAORAL
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Prostějov (mik) – Minulé úterý
v ranních hodinách naměřili meteorologové prostějovské hvězdárny 4,1
stupně Celsia pod nulou. Je to zatím
nejnižší teplota letošní zimy v našem
městě. Těžko říct, zda alespoň letos
po dlouhých letech zažijeme bílé Vánoce, ale jak se zdá, další mráz a hlavně
sníh se v Prostějově očekávat nedají.
Během tohoto týdne má být totiž
nad nulou a jen tu a tam smíšené
přeháňky.

0U½]MHRSDWUQÙ=DWÉP

Prostějov (mik) – Předloni zrevitalizovaný park na Husově náměstí se
už nyní stává terčem kritiky. Jeden
z místních občanů vznesl dotaz směřovaný na radnici, kdy město hodlá
něco udělat s blátivými cestičkami
křižujícími parčík. V současných
podzimních plískanicích se totiž
skutečně nedá chodit! „Zpevnění
cestiček štěrkem v parku na Husově náměstí je již objednáno a bude
provedeno při vhodných klimatických podmínkách,“ zareagovala
na stížnost mluvčí prostějovského
magistrátu Jana Gáborová. Proč se
však neudělaly pořádné cesty hned
při nedávné revitalizaci parku, o tom
nepadla ani zmínka...

Bláto na „Husáku“

Prostějov (mik) – Přestávku během
úterního jednání prostějovského
zastupitelstva využil nejen Večerník
k procházce či občerstvení u stánků
vánočního jarmarku na náměstí T. G.
Masaryka. „Á, páni konšelé se radí,“
pronesl u stánku s punčem jeden
již trošičku podnapilý pán, sotva na
náměstí zahlédl několik zastupitelů.
„To jsem zvědav, co zas vymyslí pro
naše blaho. Místo toho furt jen kecají
o blbostech,“ pronesl muž žoviálním
způsobem svým dvěma kamarádům,
kteří si místo jakékoliv reakce na mužovy průpovídky objednali další punč.

Nadával u punèe

ku

milujeme vecerník
á
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Foto: Martin Zaoral
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Vánoční hvězdy Orionu

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamujeme všem klientům,
že poradenské pracoviště v Prostějově
má změněnou provozní dobu: úterý
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty. 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).

RÙZNÉ...

Husovo nám.67, Prostějov
* zimní pobyt ježků a dalších zvířat v Záchranné stanici v Němčicích nad Hanou
lze přispět, když se zapojíte do MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY, a to každé úterý a čtvrtek
od 13:00 do 16:00 hodin, dárky pro zvířátka
vybíráne až do 17. prosince

Ekocentrum Iris

Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 10. prosince od 17:00 hodin
bude probíhat seminář „ABY ZÁDA
NEBOLELA“
* ve čtvrtek 12. prosince se od 17:00 hodin
uskuteční tvořivá dílna „ORIGINÁLNÍ
ŠPERKOVNICE“

<<< www.vecernikpv.cz

Akademie seniorů pořádá v úterý 10.
prosince od 14.00 hodin DECHOVÁ
CVIČENÍ S PAVLÍNKOU, která se
uskuteční v budově Lipka (Tetín 1, Prostějov). Přijďte si zacvičit a správně se
nadechnout.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí vstupenky do
měst. Divadla Prostějov. Ve středu 11. prosince 2019 v 19:00 hod. Radka Fišárková
zpívá árie z muzikálu Evita. Cena pro člena
40 Kč a pro nečlena 140 Kč. Info na tel.:
588 005 095, 724 706 773

Zdravé město Prostějov pořádá akci
„ZAHŘEJTE SE S JÓGOU“, a to v pátek
13. prosince od 10:00 a 11:00 hod. s lektorkou Monikou Vaňkovou v tělocvičně
SOŠPO.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

KÉHO SBORU PROMĚNY, který přivítá
kostel Povýšení sv.Kříže, Filipcovo nám.4,
Prostějov.

neděli 15. prosince od 17.00 hodin se
Multikulturní centrum Mozaika V
koná VÁNOČNÍ KONCERT PĚVEC-

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

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 , 608 960 042, VECERNIK@PV.CZ

KDE SE CO DÌJE?

Koncert známého písničkáře Pavla Dobeše se bude konat v sobotu 14. prosince od
19:00 hodin v rámci tradičního Adventního večera v místní sokolovně. Od 16:00
budou v přízemí budovy vystaveny obrazy
dětí Akademie Madami, probíhat bude
také tvořivá dílna, jarmark a k mání bude
punč i další občerstvení. Kromě toho se
lidé mohou těšit ještě na medailonek skupiny Monáda a adventní příběh.

Benefiční představení zájmových kroužků SVČ Orion se bude konat v neděli
15. prosince od 15:00 hodin v sokolovně
v Němčicích nad Hanou. Na programu
bude vystoupení tanečních a sportovních
kroužků, výroba krmítek pro ptáčky s přírodovědnými kroužky, pečení cukroví,
zdobení perníčků či výroba vánočních přání se Šikulkami. Zlatým hřebem bude křest
a prodej kapesního plánovacího kalendáře
tzv. Oriondiáře na rok 2020. Výtěžek z jeho
Cimbál v Držovicích
Obec Držovice zve na koncert brněnské prodeje bude předán rodině Kubíka na fikapely Cimbál Classic, která vystoupí tuto nancování jeho náročné léčby.
sobotu 14. prosince od 17.00 hodin v Obecním domě na ul. SNP se svým legendárním Adventní koncert v Muzeu kočárů
adventním programem. Přijďte si oddech- Nadcházející sobotu 14. prosince od 17:00
nout od nákupního shonu a vychutnat si hodin se představí v Muzeu kočárů v Čeopravdový předvánoční prožitek při unikát- chách pod Kosířem zpěvák a muzikotení adventní show, jakou jste ještě nezažili. rapeut Karel Kekeši, který svým zpěvem
Předprodej vstupenek v hodnotě 200 Kč na dokáže nejen zaujmout, ale dle vlastního
obecním úřadě v Držovicích a na tel. čísle: vyjádření dokonce i léčit. Ve vystoupení se
582 333 398. Po koncertě jste všichni zváni zaměřuje na harmonizaci lidské psychiky,
na malé občerstvení, které bude k dispozici odblokování psychických traumat a napětí
v prvním patře obecního domu.
prostřednictvím intuitivního zpěvu.

Pavel Dobeš ve Slatinicích

Vánoční trhy v Konici se již po pětadvcáté budou konat
v sobotu 14. prosince od 9:00 hodin. Celou akci bude
moderovat Petr Polák. Jako první vystoupí skupina Herrgott a vánoční hosté, od
10:30 bude zahájeno Vánoční dopoledne se ZUŠ Konice, v rámci něj se postupně
představí dětský pěvecký sbor Koníček a kapely Oceán a Flames s hosty. Po polední
pauze program opět rozjede ve 13:30 hodin skupina Naostro. V 16:00 hodin to na
pódiu pořádně rozparádí Děda Mládek Illegal band. Oblíbený a všemi očekávaný
ohňostroj přijde na řadu tradičně v 17:30. Po něm bude následovat vánoční tombola
a na závěr od 18:30 hodin zahraje kapela Tamdem. I letos samozřejmě nesmí chybět
vánoční stánky, prodej ryb, zvonička přání a spousta punče.

Vánoční trhy v Konici s ohňostrojem i s Dědou Mládkem

akce v regionu...

vecerník
á
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Pátek
Sobota

13.12.
14.12.

8.45 - 9.45
18.15 - 19.15

Víceúèelová hala
a zimní stadion Prostìjov

VEŘEJNOSTI

BRUSLENÍ

TK Agrofert Prostìjov - RPM Oáza Øíèany
RPM Oáza Øíèany - vítìz pøedkola z Pøerova

Daruj
Kü@?KG<OI½
KJ?NOMJH@à@F

pátek 14.12. 10:00
sobota 15.12. 10:00
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PROSTĚJOV Tradiční adventní
koncert skladatele a zpěváka Richarda Pachmana a muzikálové
herečky a zpěvačky Dity Hořínkové se letos v Prostějově uskuteční v Husově sboru v Demelově
ulici 1 již tuto sobotu 14. prosince
v 17:00 hodin.
Tématem adventního koncertu je
láska, domov, víra, setkání a zazní
v něm vedle Pachmanovy duchovní a písňové tvorby řada adventních melodií i novinek připravených pro letošní turné. Výtěžek
z koncertu bude věnován Dětskému centru ve Strančicích.
„V rámci našeho adventního turné
zazní některé písně z našeho loňského Vánočního alba, koledy i adventní melodie pro předvánoční
pohodu. K turné vychází ve spolupráci s CČSH i DVD se záznamem
představení scénického oratoria

Mistr Jan Hus ze Staroměstského
náměstí, kde jsem vedle Dity Hořínkové, Ilony Csákové, Tomáše
Petříka, Andreje Beneše a dalších
měl tu čest zpívat v den výročí
upálení Jana Husa pro patnáct tisíc
diváků,“ uvedl Richard Pachman.
„Na naše prostějovské publikum
i na krásnou atmosféru Husova
sboru se s Ditou velmi těšíme! Po
skončení adventních koncertů již
tradičně navštívíme Dětské centrum ve Strančicích, kam přivezeme již po devatenácté finanční
výtěžek z koncertů. To je vedle
radosti ze samých koncertů druhé
veliké potěšení,“ dodává.
Předprodej vstupenek probíhá
v prodejní síti Ticket Art (www.ticket-art.cz). Další informace zjistíte
na www.richardpachman.cz, www.
pachman.cz, facebook.com/richardpachman.
(red)

s Ditou Hořínkovou už v sobotu

Adventní koncert Richarda Pachmana

PROSTĚJOV Radka Fišarová zazpívá šanson a muzikál v jihoamerických rytmech ke 100. výročí
narození Evity Perónové. Do Městského divadla v Prostějově zavítá
tuto středu 11. prosince a s kapelou
vystoupí od 19:00 hodin.
Radka Fišarová roli Evity ztvárnila
poprvé ve svých 20 letech a stala se její
nejmladší představitelkou. Protože se
legendární Evita narodila v roce 1919,
tak se kvůli 100. výročí Fišarová po 20
letech vrací k roli s novým koncertním
provedením inspirovaným stejnojmenným muzikálem.
„Těšte se na jihoamerické rytmy, speciální úpravy šansonů a další lahůdky.
Možná bude i step,“ lákají pořadatelé.
Poslední volné vstupenky je možno
zakoupit v pokladně Městského divadla v Prostějově nebo online na jeho
internetových stránkách. Cena vstupného je 320 Kč, 300 Kč a 280 Kč dle
konkrétního umístění křesla. Senioři
mohou uplatnit 50% slevu.
(ans)

za Evitou Perónovou

aneb na cestì

Evita Señora
de Argentina

sobota 14. prosince
10:00 s 14.00 VK Prostějov – Odry
(17. a 18. kolo 2. ligy žen, letní tělocvična za velodromem Prostějov)

VOLEJBAL

pátek 13. prosince
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Lvi
Břeclav (7. kolo ligy juniorů, víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)
sobota 14. prosince
9.00 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (18. kolo ligy starších žáků, víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)
11.00 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (11. kolo ligy starších žáků, víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)

HOKEJ

sobota 14. prosince
18.00 SK K2 Prostějov – Kovo KM
Frýdek-Místek (14. kolo Divize, hala
reálného gymnázia Prostějov)

FLORBAL

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

19120611487

teriéry. Prohlídky na akci trvají až do
15:00 hodin a nezahrnují klasickou
historii. Ve stejný čas, kdy budou
zahájeny prohlídky, otevře i Hanácká ambasáda, ve které můžete až do
16:00 hodin navštívit tvořivé dílničky.
Cena vstupného je 100 Kč, ponížená pak 75 Kč. „Doporučujeme
zajistit si rezervaci míst na telefonním čísle 773 784 110 nebo na
e-mailu rezervacecpk@seznam.cz,“
radí pořadatelé.

19120611486

Kino METRO 70

Školní 4, Prostějov
pondělí 9. prosince
13:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
16:30 BESEDA S ŘIDIČI
lektor Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP
čtvrtek 12. prosince
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějova
(obřadní síň prostějovské radnice)
do 31. prosince
TOULKY PŘÍRODOU
výstava Robert Hlavica – Lukáš Kovár:
fotografické obrazy, zachycující jedinečné
okamžiky divoké přírody z různých koutů
světa, mezi vystavenými pracemi divák
najde i oceněné fotografie z významných
fotografických soutěží a přehlídek

DUHA

Kulturní klub

Školní 4, Prostějov
úterý 10. prosince
9:00 BROUČCI A BYLA ZIMA
pásmo pohádek pro MŠ a veřejnost
středa 11. prosince
14:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
sobota 14. prosince
8:30 a 9:30 VÁNOČNÍ PÁSMO
pásmo pohádek ČR
10:00 MARY POPPINS SE VRACÍ
rodinný muzikál USA

DUHA

Knihovna

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 11. prosince
19:00 EVITA SENORA
DE ARGENTINA aneb
Na cestě za Evitou Perónovou
Radka Fišarová zpívá šanson a muzikál
v jihoamerických rytmech.
(Agentura Andante Praha)
čtvrtek 12. prosince
19:00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
Hrají: Vendula Fialová, Jan Hušek, Tereza
Dočkalová, Robert Mikluš, Erika Stárková
(Divadlo Pod Palmovkou Praha)
neděle 8. prosince
17:00 INSTA X LIFE
náš (váš) život nejen na Instagramu
(TS Free Dance)

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 12. prosince
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace s vámi budou řešit váš konkrétní problém. (učebna)
17:00 KŘEST KNIHY TAŤÁNY
KREJSOVÉ
výbor povídek představuje výběr z celé tvorby prostějovské rodačky od 60. let minulého
století do současnosti
(podkrovní sál)
pátek 13. prosince
10:00 VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Přemýšlíte o tom, čím ještě o Vánocích
potěšit své blízké? Možná by to pravé
mohl být dárkový poukaz na roční regisDivadlo Point
traci do knihovny s vlastnoručně vyrobenou obálkou, originální voňavá ozdoba
Husovo nám. 91, Prostějov
na stromeček ze sušených jablek nebo
středa 11. prosince
jen drobnost pro radost. Zastavte se na
20:00 FINDING AMERIKA
chvilku v předvánočním shonu a přijďte
– DERNIÉRA
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží si třeba ozdobit medový perníček, dát si
po dobrodružství a hledají poklad americké- čaj nebo kávu a vořivě strávit chvilku před
(podkrovní sál)
ho gangstera Lanzy ručky, který zmizel kdesi Vánoci.
v Chicagu, se odehrává v době socialisticSportcentrum
kých spartakiád, modrých košil a rudých šát- Státní
ků. Zavede však diváka i do tajných barů chi- DDM
cagského podsvětí počátku minulého století. okresní archív
Hrají: V. Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová,
Vápenice 9, Prostějov
Třebízského 1, Prostějov
K. Vejmělková a další
pátek 13. prosince
do 20. prosince
14.00 KERAMIKA POD STROMEČEK pátek 13. prosince
MALÍŘSKÁ TVORBA
veřejná vánoční dílna pro děti s rodiči a do- 20:00 VÁNOČNÍ KONCERT
výstava
Stanislava
Sedláčka
zpívá Vojtěch Kůrka
spělé

Školní 1, Prostějov
pondělí 9. prosince
14:30 ADVENTNÍ KREATIVNÍ DÍLNA
Užijte si kreativní relax nebo kreativní
vybouření – dle libosti.
17:00 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
akční komedie USA
19:30 SBOHEM, SYNKU
čínské drama
úterý 10. prosince
14:30 PANSTVÍ DOWNTON
historické drama Velká Británie
17:00 VLASTNÍCI
česko-slovenské drama
19:00 TOMÍK NA CESTÁCH
digitální diashow ČR
středa 11. prosince
15:00 ŠPINDL 2
česká komedie
17:00 LE MANS ´66
akční drama USA
20:00 DOBRÁ SMRT
dokument ČR/Francie/Slovensko
čtvrtek 12. prosince
17:30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
20:00 STÁHNI A ZEMŘEŠ
americký horor
pátek 13. prosince
15:30 SNĚŽNÁ MELA
animovaná komedie USA
17:30 REBELKY
francouzská komedie
sobota 14. prosince
15:30 FANY A PES
animovaný film Německo/ČR/Belgie
17:30 ŠPINDL 2
20:00 ČERNÉ VÁNOCE
americký horor
neděle 15. prosince
10:30 SNĚŽNÁ MELA
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný muzikál USA
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
20:00 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

Kino klub

Kravařova 14, Prostějov
do 31. ledna 2020
VÁNOČNÍ KOLEDY
výstava prací žáků výtvarného oboru
(Galerie Linka)

ZUŠ V. Ambrose

HusÕv sbor

Kostelecká 18, Prostějov
do 18. prosince
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
textilní šité a háčkované výrobky a přírodní
adventní věnečky

Galerie Mánes Club

Komenského 6, Prostějov
sobota 14. prosince
20:00 TŘI SESTRY A HORKÝŽE SLÍŽE
koncert známých skupin

SpoleèenskÙ dÕm

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 15. prosince
14:00 a 16:00 O HASTRMANOVI
loutkové divadlo

Sokolovna

Národní sportovní

10. až 13. prosince
centrum
8:30 a 10:30 VÁNOCE
Za Velodromem 7, Prostějov
NA ZÁMKU PRO DĚTI
prohlídka vyzdobeného zámku s povídáním čtvrtek 12. prosince
o lidových zvycích a tradicích, divadelně 9:30 VÁNOCE PRO SENIORY
společenská akce s vůní punče a cukroví
ztvárněné příběhy a koledy, tvořivá dílnička

Zámek Plumlov

Církev bratrská
sobota 14. prosince
10:00 ZÁMECKÉ VÁNOCE
Šárka 10a, Prostějov
prohlídky zaměřené na vánoční tradice doplněné hranými scénkami, vánočně vyzdo- neděle 15. prosince
16:00 CO VYPRÁVĚL SOB
bené interiéry
divadelní představení pro malé i velké

Zámek Èechy p/K

milujeme

RWHYĜHQR'(11ċ
9.00 – 21.00 hodin
',6&21$/('ċ
ý7957(.
16.30 – 19.00 hodin

(nám. T.G. Masaryka (vedle muzea)

PROSTÌJOVSKÉ KLUZIŠTÌ 2019

středa 11. prosince
18:00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Na stovkách míst v České republice zazní
nejhezčí české koledy, které si společně zazpíváme i my.
(nám. T. G. Masaryka)
pátek 13. prosince
POPOVÉ VÁNOCE
17:00 NĚCO MEZI
18:30 D.U.B.
(nám. T. G. Masaryka)
sobota 14. prosince
VÁNOČNÍ KARNEVALOVÉ
ODPOLEDNE S PAVLEM
NOVÁKEM
13:00 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
pro děti, výroba praktického
sovího věšáčku
15:30 KARNEVAL S PAVLEM
NOVÁKEM
Dětský karneval, na kterém se holky
a kluci v maskách společně s Pavlem Novákem vyřádí, zazpívají si, zahrají si různé
dětské hry, zasoutěží si, vyzkouší si svou
šikovnost a užijí si moře další zábavy.
(Duha – Školní ul. 4)

aneb, co se
kde děje…
do 2. ledna 2020
OBRAZY JOSEFA LADY
vánoční výstava s prodejem pohlednic

Zámek Konice

19120611481

do 30. prosince
Demelova 1, Prostějov
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských i soukromých sobota 14. prosince
17:00 VÁNOČNÍ KONCERT
sbírek a výstava krojů
vánoční program Richarda Pachmana a Dity
Hořínkové

Zámek Prostìjov

Uprkova 18, Prostějov
do 5. ledna
SAMETOVÁ TŘICÍTKA
Výstava přiblíží průběh těchto dnů na
Prostějovsku zasazený do celonárodního
kontextu dějinného vývoje. Připomeňme
si poslední velký dějinný zvrat v naší společnosti, od nějž uplynulo 30 let. Bodem zlomu
v procesu přechodu od totality k demokracii
byly události na Národní třídě v Praze dne
17. 11. 1989.

Špalíèek

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 10. prosince
15:00 HARMONICKÉ VÁNOCE
tvůrčí dílna
čtvrtek 12. prosince
17:00 VÁNOČNÍ POSEZENÍ
za zvuku vánoční hudby v podání dua Zikmund & Soukup se můžete chvíli zastavit
v předvánočním shonu
do 12. ledna
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

),/029§DIVA
),/029§
DIVADEL
DEL1«
1«2.§1.2
2.§1.2
$9»STA
$9»
STAVY
VY

PROSTĚJOV V poslední době jsou velmi populární večírky, schůzky v klubech
či jiných prostorách, na kterých se pořádají kvízy na nejrůznější témata. Prostějovské kino Metro 70 jde s módou a připravilo si První filmový kvíz, který se uskuteční v pátek 13. prosince od 19:00 hodin v prostorách zmíněného kina.
Zájemci a nadšenci kvízů zejména těch filmových si mohou vytvořit vlastní týmy o maximálním počtu pěti lidí. Přihlásit a zaregistrovat svůj tým je možné prostřednictvím e-mailu info@metro70.cz. A na co se těšit? Organizátoři připravili kromě kvízu promítání
tradičního vánočního filmu Sám doma!, ale v originálním znění s českými titulky! Dále
domlouvají pivní doprovod a další občerstvení, protože v zápalu hry vám jistě vyschne
v krku. Přijďte se ponořit do filmového světa a vyhrát netradiční dárky. Vstupné 50 Kč.
(ans)

kvíz v kinu Metro 70

První filmový

přilehlý park jsou ve všech ročních
obdobích výjimečné a zahalené do
kouzelné atmosféry. Přijďte nasát
vůni blížících se Vánoc, odpočinout si
a nabrat sílu do dalších dní.
Po oba dny startuje program v 10:00
hodin. Těšit se můžete na Vánoce
u hraběcí rodiny – prohlídky zaměřené na vánoční tradice doplněné
hranými scénkami. Každou hodinu
(vždy v celou) budete mít možnost
projít se vánočně vyzdobenými in-

19120611482

Zámek a zámecký park v Čechách
pod Kosířem jsou tradičním dějištěm mnoha hojně navštěvovaných
akcí od jara až do zimy. Sváteční čas
se kvapem blíží, tudíž se návštěvníci
mohou těšit na poslední akci v letošním roce, tentokrát avizovanou
jako Zámecké Vánoce.
Předvánočních akcí, ze kterých se dá
vybírat, je na Prostějovsku spousta,
ale návštěvu zámku pod Kosířem
byste neměli vynechat. Zámek a jeho

KDY: SOBOTA 14. A NEDÌLE 15. PROSINCE, 10:00 - 16:00 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM

ZÁMECKÉ VÁNOCE

IP 9HçHUQÈkuku

zveme vás...

T
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Čekání se vyplatilo a náš redakční
kalendář vás bude provázet novým
rokem 2020. „Všichni předplatitelé
obdrží kalendář zdarma, kdo by si
ho chtěl zakoupit, tak může za částku 249 Kč. Zajistili jsme jich dostatek. Jelikož jsou v kalendáři fotky
našich čtenářů, tak očekáváme, že si
jejich autoři budou chtít kalendářů
vzít více a obdarují rodinné příslušníky,“ dodává Straškrabová. Kalendářům hurá hej, do redakce pro ně
pospíchej!
(red)
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RQFNGXwGJQXPGFQJNGFPW
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PROSTĚJOV V polovině října tohoto roku se dva prostějovští náměstci primátora vrátili z jednání s představiteli
Olomouckého kraje s vítězoslavnými úsměvy na tvářích. Jiří
Rozehnal s Alenou Raškovou se s reprezentanty hejtmanství dohodli o výstavbě rondelu na křižovatce ulic Vápenice
a Olomoucká v roce 2020. Kraj tuto potřebnou dopravní
investici slíbil dotovat ze svého rozpočtu částkou pěti milionů korun s tím, že na bedrech města Prostějova zůstane
vypracování projektu a zajištění stavebního
povolení. Maličkost, hlásali tehdy před dvěma měsíci naši konšelé. Nyní je ale všechno
jinak! Večerník má k dispozici písemná sta- PÀ=?ßNíN?
na
noviska tří dotčených orgánů státní správy.
A ta jsou podle radních záporná a nesouhlaMNL;Hí
sící s výstavbou rondelu. Co na to magistrát?
17
Bohužel nic konkrétního. Má nejasno...

Michal KADLEC
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zpravodajství

Rondel Olomoucká
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„Museli jsme nakoupit materiál. Dělali
jsme na tom ve čtyřech celkem sedmnáct pracovních dní. Faktura zněla na
134 tisíc korun. Když se pan Refet Hapro Večerník
limi vymlouval, proč mi nebyl schopen
Martin
zaplatit, tak mimo jiné říkal, že jsem jej
ZAORAL
urazil, když jsem mu dal fakturu,“ svěřil
Pavel Petřík dokončil práci na kavárně se Večerníku řemeslník, jenž nelenil
AIDA v Olomouci už v květnu 2014. a podal na něj žalobu. V lednu 2015

CO, KDY, KDE

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

NA VÁŠ NÁMÌT

2CXGN2GVąÊMKUTQ\UWFMGORTQUV÷LQXUMÆJQUQWFWRQFNGP÷JQåO¾P¾TQMPC
VKUÊEMQTWPRNWUUQWFPÊXÚNQJ[5XÆRGPÊ\GXwCMFQUWFPGXKF÷NCRTCXF÷RQFQDP÷
CPKPGWXKFÊ
Foto: Martin Zaoral

g

➢

(QVQCTEJÊX/èGTPQwMC

Čenetrlenmoanšeemk

Refeta Halimi se Večerníku kontaktovat
nepodařilo. Číslo jeho mobilního telefonu, na němž v minulosti býval k zastižení,
nebylo v minulých dnech již funkční.
Naopak jsme se dovolali na číslo, z něhož
do redakce nedávno telefonoval jeho
syn Samir. Důvodem byl tehdy fakt, že
se mu nelíbily zpravodajské reportáže
z hlavních líčení, kde figuroval jako obžalovaný. Tentokrát „jeho“ telefon pro
změnu zvednul bratr Refeta Mesut Halimi. Když jsme jej požádali o reakci, jak
se jeho nejbližší staví ke vzneseným ná-

Halimi se vymluvil
a zavìsil

Ten kvůli tomu čelil celé řadě žalob.
Soud jej sice naposledy v případu údajného odběru elektřiny tzv. „načerno“
zprostil viny, nicméně v minulosti již
Samira Halimi uznal vinným v několika kauzách a další na něj u prostějovského soudu stále čeká. „Místo omluvy
na mě Refet Halimi pouze na veřejnosti vulgárně pokřikoval. Přitom se v té
době proslýchalo, že peníze utrácí po
kasinech,“ rozčiluje se Petřík.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S MIROSLAVEM ČERNOŠKEM
PŘIPRAVUJE VEČERNÍK DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

ního ocenění se předminulý
pátek dostalo manažerovi Miroslavu Černoškovi.
Jednatel společnosti TK
PLUS a šéf prostějovského tenisu byl v celostátní
soutěži Českých 100 nejlepších zařazen mezi sedmičku mužů Gentleman
Pro! Předání proběhlo ve
Španělském sále Pražského
hradu. „Přiznám se, že mě
to hodně oslovilo a byl to
krásný večer. Stát v jedné
lajně například s nejlepším
českým neurochirurgem
Vladimírem Benešem bylo
moc příjemné. Je to ocenění, které není pro obyčejného kluka z Prostějova
běžné,“ usmál se v reakci pro Večerník Miroslav
Černošek. Soutěž pořádá
společnost Comenius a letos napsala již 24. ročník.
(pk)

sice obdržel rozsudek, podle něhož sedmadvacet a půl tisíce korun, které
mu měl Refet Halimi vyplatit celkem rovněž dosud neuhradil. A to pomíjím
114 tisíc korun a uhradit i soudní vý- úroky z prodlení, jenž mu soud rovněž
lohy, nicméně všech peněz se dodnes vyměřil,“ dodal Pavel Petřík, který se
nedočkal. „Celkem se mi z něj poda- s pravomocným rozsudkem obrátil
řilo dostat asi šedesát tisíc korun, což na exekutory. Ani ti však z Refeta vyšmi zhruba pokrylo náklady na mate- ší částku dostat nedokázali. Někdejší
riál. Zbytek mi dodnes dluží. Navíc provozovatel prostějovské AIDY totiž
k tomu přibyly soudní náklady ve výšiPátek
vše převedl
na svého
13.12.
8.45 syna
- 9.45Samira...
PROSTĚJOV Vysoce prestiž- Sobota 14.12. 18.15 - 19.15

Daruj
Kü@?KG<OI½
KJ?NOMJH@à@F

PROSTĚJOV „Tohle mě opravdu štve! V ruce mám rozsudek,
podle něhož mi Refet Halimi má dát 114 tisíc korun. Dalších 27,5
tisíc korun má uhradit na soudních výlohách. Reálně z něj však
už ovšem asi nedostanu ani korunu! Když jsem se ve Večerníku
nedávno dočetl, že jeho syn byl zproštěn obžaloby, tak mě to
pěkně zvedlo ze židle,“ svěřil se nám Pavel Petřík. Je to už více
jak pět let, co šikovný řemeslník společně s dalšími třemi kolegy
pracoval na výmalbě cukrárny AIDA v Olomouci. Přestože odvedli perfektní práci, dodnes za ni nedostali zaplaceno.

3DYOX3HWÔÉNRYLURGLQD+DOLPLGOXzÉ
minimálnì 74 tisíc korun,
exekutoøi témìø nic nevymohli

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

František JURA,RTKO¾VQT

Minulý týden se Prostějov dostal do
centra pozornosti řady médií, která
o nás běžně nepíší. Často se o našem
městě zmínila vůbec poprvé. Zasloužili jsme se o to instalací solárního systému na střechu Sportcentra DDM.
Panely vyrábějící elektřinu ze slunečního svitu nám pomohou ušetřit asi
šestinu nákladů na elektřinu v této
budově. Celý systém navíc doplňují informační panely, na nichž se návštěvníci dozvědí, kolik energie je možné
tímto způsobem vyrobit, jak se to
projeví v nákladech a jak moc šetříme
životní prostředí. Myslím, že moderní
technologie nám v tomto i řadě dalších
případů pomáhají udělat z Prostějova město, ve kterém se nám všem bude
dobře žít.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

rokům pana Petříka, vymluvil se na to, že
je právě na úřadě a nemůže hovořit. Následně jsme se domluvili na jiný termín,
telefon nám již však nezvedl.
Večerníku se podařilo alespoň spojit
s právní zástupkyní Samira Halimiho.
Podle jejího klienta má článek obsahovat
řadu zavádějících informací, které jej poškozují a jsou jen dalším příkladem dlouhodobé snahy PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku jej očernit. Konkrétnější však
nebyl a ke způsobené škodě se on ani
jeho otec nijak nevyjádřili. „Klient nerozumí tomu, proč je zmiňován, respektive
vůbec dáván do souvislosti s něčím, co se
jej vlastně netýká a ani týkat nemá. Uvedené klient chápe jako součást dlouhodobé snahy redakce vykreslit jej za každou cenu v co nejhorším světle, hlavně
tak, aby byl článek pokud možno čtenářsky přitažlivý. Tomu ostatně odpovídá
celá řada tendenčních, zavádějících a ve
svém důsledku nepravdivých informací,
jež jsou v článku obsaženy, a jež klienta
jednoznačně poškozují,“ napsala nám
olomoucká advokátka Martina Vančurová Borková.

2ąGFR÷VKNGV[X[OCNQXCN#+&7FQFPGUéGM¾PCRGPÊ\G

PROSTĚJOV Konečně jsme se
všichni dočkali. Avizované kalendáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2020 budou od středy 11.
prosince k vyzvednutí v redakci,
kterou už rok najdete na adrese
Vápenice 19.
„Na kalendáře jsem velmi zvědavá, už
se těším, až si jeden v redakci pověsím.
Jelikož je to naše prvotina, dávali jsme
si s přípravou opravdu záležet. Proto
to tak trvalo,“ usmívá se marketingová
manažerka Aneta Straškrabová.

Více na stranách 30-31

Pro kalendáře k vyzvednutí
i k zakoupení do redakce

JE TO TADY!
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Automat

1HSRĆ¿GNXNROHPSRSHOQLFXE\OR
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na hranolky
fungoval
jen týden

SUYQtQiPěVWHNSULPiWRUD
-Lőt3RVStåLO

&ÊM[VQOWåGOCIKUVT¾VQF×PQTCVQJQVQTQMWX[X¾åÊQFRCF\MQPVGLPGTčWå
FXCMT¾VVÚFP÷WD[NQPGRQą¾FMW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

6GPVQCWVQOCVPCJTCPQNM[UGQDLGXKNXRCU¾åKd*NQWéGNCqX2NWO
NQXUMÆWNKEK&NQWJQVCOXwCMPGX[FTåGN Foto: Martin Zaoral

Napsáno
pred
à
7. 12. 2009

ne v Prostějově. „Automat tu stál jen
několik týdnů, ale pořádně fungoval jen asi tři dny. Ze začátku ho dávali
dohromady, když ho pak konečně
spustili, bylo vše bez problémů.
Hranolky jsme vyzkoušeli a byly dobré. Jenže zanedlouho začal automat
dávkovat malé porce, zákazník za své
peníze dostal jen něco málo jídla na

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

PROSTĚJOVJe to už zhruba rok, co
se v pasáži „Hloučela“ v Plumlovské
ulici objevil automat na hranolky.
S odstupem času Večerník zajímalo, jak se pozoruhodná novinka na
daném místě osvědčila.
Někdy by se mohlo zdát, že v automatu můžete koupit téměř vše.
Hranolky to ovšem nejsou. Alespoň

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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pohled zpátky

dně nádoby. Pak byl dokonce opět
mimo provoz. Asi se jim to nepovedlo opravit, protože za nějaký čas ho
odvezli úplně,“ popsala nám jedna
z prodavaček působících v pasáži
„Hloučela“.
Přímo na provozovatele jsme se přes
veškerou snahu v uplynulém týdnu
nedovolali.
(mls)

PROSTĚJOV Během tohoto roku se v Prostějově začal rozmáhat
jeden takový velký nešvar. U popelnic a kontejnerů na komunální i tříděný odpad se ve velkém měřítku začaly rozšiřovat černé
skládky. Jedním z důvodů byly přeplněné nádoby, takže lidé odpad
už neměli kam házet. A jak je našinec zvyklý, vysypal ho prostě na
zem vedle popelnic. U kontejnerů se však začaly ještě v daleko větší míře objevovat vyhozené věci, které do běžných nádob na odpad
vůbec nepatří. Například kusy nábytku, vysloužilá elektrotechnika
a podobně. Město během letních prázdnin vyhrožovalo nasazením
fotopastí a kamer, aby odhalilo strůjce černých skládek...
Prostějovský magistrát se už na začát- února letošního roku. A musím říci,
ku roku pustil do opatření, která mají že se situace opravdu zlepšila. Pro
eliminovat nepořádek na sběrných příští rok připravujeme na několika
místech komunálního i tříděného místech v Prostějově polopodzemní
odpadu. „Ten problém byl dlouho- kontejnery, které mají větší kapacitu,
dobý. Je to tím, že rok od roku vypro- tím by se situace měla také zlepšit,“
dukujeme stále více a více odpadu sdělil Večerníku aktuálně Jiří Pospía někteří lidé jsou, řeknu slušně, ne- šil, první náměstek primátora Prospořádní. Vzhledem k množství odpa- tějova.
du jsme se museli dohodnout na do- Tématem pro naše radní byly i černé
datku smlouvy se svozovou firmou skládky u kontejnerů, nejvíce v okolí
FCC tak, aby se papír a plasty svážely Husova náměstí. Vedení města uvadvakrát týdně. Tento režim platí od žovalo také o instalaci kamer, které

by pomohly odhalit tvůrce černých
skládek. „Kamery jsme vzhledem
k tomu, že svážíme dvakrát za týden,
zatím neinstalovali. Pokud by se černé skládky opět objevovaly, je využití
kamer či fotopastí stále ve hře,“ ujistil
první náměstek primátora, kterého
se Večerník ještě zeptal, zda magistrát registruje i nyní nějaké stížnosti
občanů ohledně „bordelu“ u popelnic či kontejnerů. „Samozřejmě se
občas objeví připomínky, ale je to
jen z toho důvodu, že někteří občané
prostě kontejnery přeplní různými
krabicemi a kartony, které neroztrhají
a doslova jimi ucpou kontejner. Jsou
mezi námi i tací, kteří se neobtěžují
odpad do kontejneru umístit a nechají ho volně pohozený u sběrového
místa. Pak se nemůžeme divit, že některá sběrová hnízda jsou zaplavena
nepořádkem...,“ konstatoval Pospíšil.
(mik)

2QUVTCEJUVCTwÊEJåGPFQRCFGP
Dlouhé týdny žily především starší
ženy v Prostějově ve strachu. Městem
se šířily série krádeží kabelek, kdy si neznámý pachatel i za bílého dne vyhlédl
osamocenou dámu a během několika
vteřin jí strhl kabelku s cennými věcmi
z ramene, přičemž vzápětí se i s lupem
dal na útěk. Tyto případy nebraly konce, ale kriminalisté byli pachateli na stopě. A minulý týden spadla klec, i když
nic jednoduchého to nebylo.
Nejprve byl zatčen mladý muž slovenské
národnosti, kterému policisté prokázali
osm uvedených činů. Ale ouha! Když
tento mladík seděl v policejní cele, došlo
ve městě k dalším dvěma případům! Bylo
jasné, že v Prostějově řádí ještě jeden zlodějský fantom. Tentokrát však mnohem

nebezpečnější, neboť ženám kradl kabelky i přes jejich fyzický odpor. Tyto činy
tak byly policií kvalifikovány jako loupežná přepadení. Tohoto pachatele nakonec
ve čtvrtek večer dopadli strážníci městské
policie v Jezdecké ulici. Zrovna poté, co
povalil starší ženu na zem a přetahoval se
s ní o kabelku. Při tom ji zranil. Strážníci
muže zatkli a předali kriminalistům, kteří
jej usvědčili ze dvou loupežných přepadení. Doufejme tedy, že je už opravdu
konec a ženy nyní budou moci bez hrozby nebezpečí chodit po ulicích! „V úterý
1. prosince 2009 zahájili trestní stíhání
muže ze Slovenska pro trestné činy krádeže a neoprávněného držení platební
karty. Obviněný se dopustil osmi trestných činů a ke krádežím kabelek z jeho

strany došlo v ulicích Dobrovského,
Pražská, Brněnská, Přemyslovka, Tylova,
Kostelní a na Husově náměstí v Prostějově a také na ulici Sebastinniho v Držovicích. Věk poškozených žen se pohybuje
v rozmezí od 46 do 82 let,“ uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR. Ta se
rovněž Večerníku vyjádřila i ke druhému
muži, kterého zadrželi strážníci. „Jedná se
o čtyřiadvacetiletého mladíka, který byl
v květnu tohoto roku propuštěn na podmínku z vězení, kde si odpykával trest za
podobnou trestnou činnost. Teď se mu
tedy „proměnil“ čtyřletý trest za staré krádeže a přepadení, navíc jej čeká obvinění
z nedávných dvou případů loupežného
přepadení s trestní sazbou až do deseti let
odnětí svobody,“ sdělila Eva Čeplová.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Na podzim roku 2009 se v Prostějově nemluvilo snad
o ničem jiném než o sériovém přepadávání starších žen na
ulicích. Dámy nejrůznějšího věku dávaly svůj strach najevo
a kritizovaly policii za údajnou nečinnost. Trvalo dva měsíce, než se na základě svědectví a popisu podařilo zadržet
prvního pachatele a vzápětí strážníci těsně po loupežném
přepadení stařenky v Jezdecké ulici chytili i druhého násilníka. Od té doby byl v prostějovských ulicích jakžtakž klid,
ovšem krádeže kabelek jsou pro všechny zloděje vyhlášenou „pochoutkou“. Nebylo proto divu, že i v následujících
letech policie tyto případy řešila a tato trestná činnost zcela nevymizela. Příkladem je případ z nedávné doby, kdy
v Netušilově ulici přepadl mladý bezdomovec starší ženu
a pral se s ní o její tašku. Dáma se mu ubránila a mladíka
bez domova nyní čeká soud.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: U Kalicha
Daruj
předplatné
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Policisté jej vykázali z domu a hrozí mu jen pokuta

S bratry byly problémy

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Pomoc přišla včas
Krátce před devátou ranní minulého úterý 3. prosince se na linku
112 obrátila žena z Olomouce
a vyslovila obavu o svoji kamarádku z Prostějova, která jí nezvedá telefon. Událost operátoři evropské
tísňové linky předali strážníkům.
Na místo byla vyslána hlídka a během zjišťování skutečného stavu
věci se k bytu dostavil rodinný příslušník i s klíči od dveří. Uvnitř se
nacházela jeho pětaosmdesátiletá
matka. Její stav vyžadoval přivolání
záchranky. Seniorka byla převezena do nemocnice na vyšetření.

Dveře zabouchli
a fertig!
Všímavý občan upozornil ve čtvrtek 5. prosince na nezajištěné
vozidlo. Vpodvečer bylo přijato
telefonické oznámení o nezabezpečeném vozidle na parkovišti
mezi obchodními domy v Plumlovské ulici. K prověření události
byla vyslána hlídka. Na parkovišti
strážníci nalezli osobní vozidlo
s otevřenými zadními dveřmi.
Z evidence byl zjištěn majitel
bydlící mimo Prostějov. Hlídce se
nepodařilo muže dohledat, proto
strážníci dveře zabouchli a tím bylo
vozidlo zajištěno.

PROSTĚJOVSKO Kvůli takové maličkosti tolik křiku
i násilí! Nevybíravým způsobem se pustil hned do čtyř
dospělých žen, včetně matky
a vlastní družky, třicetiletý
muž z Prostějovska. Místo
incidentu policisté nesdělili,
známe jen to, že k němu došlo
ve společně obývaném rodinném domě a že napadení byly
přítomny i malé děti! Muž je
podle policie závislým narkomanem a jeho násilné činy již
byly v minulosti řešeny. O to
více překvapuje sdělení, že za
nedělní incident byl obviněn
pouze z přestupku.

Michal KADLEC
„Kvůli sporu o palivové dříví došlo
v neděli prvního prosince dopoledne k ostré hádce mezi třicetiletým
mužem a jeho devětapadesátiletou

8NCUVPÊOCVMWFTWåMWCLGLÊFX÷UGUVT[PCRCFNXFQO¾EPQUVKFTQIQX÷\¾XKUNÚOWå2QNKEKGKPEKFGPVX[ąGwKNCX[M¾\¾
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matkou. Během sporu agresivní muž
verbálně vulgárními výrazy napadl
i svou družku a dvě sestry, a to v přítomnosti jejich dětí. Z obavy z další
eskalace konfliktu poškozené věc
oznámily na linku 158,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak vzápětí potvrdil, nejednalo se

o první případ násilí ze strany tohoto
chlapíka. „Muž byl v minulosti pro své
agresivní jednání již opakovaně vykázán, naposledy dvanáct dní před tímto
incidentem. Jedná se prokazatelně o násilnou osobu a uživatele drog. K násilí
dochází v soukromí a jsou jasné i nezpochybnitelné role. Proto přivolaní policisté po provedeném šetření a s ohledem
na předchozí incidenty v zájmu ochra-

ny ohrožených osob rozhodli o jeho vykázání ze společné domácnosti na dobu
deseti dní. Jeho protiprávní jednání je
vedeno jako přestupek proti občanskému soužití. Za ten mu hrozí pokuta až
do výše třiceti tisíc korun,“ vyjádřil se
i k možnému postihu Kořínek.
Zda to pro notorického násilníka
a narkomana bude dostačující trest,
to ukáže až budoucnost.

ơƣŌ  ÿ ơƣƣąń ƣ 
PROSTĚJOV Další násilný incident řešili tentokrát strážníci
Městské policie Prostějov. Předminulou sobotu 30. listopadu
hlídky spěchaly do jednoho z barů
v centru města, kde doslova a do
písmene létaly židle! A nejen to.
Hlavně došlo k napadení hostů
provozovny dvěma mladými bratry. Paradoxně právě oni pak skončili v nemocnici.

„Ve večerních hodinách bylo přijato
prostřednictvím linky 156 anonymní oznámení o napadání hostů baru
dvojicí mužů. Ještě před příjezdem
hlídek se situace na místě uklidnila.
Strážníci zkontaktovali obsluhu baru.
Při zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že dva muži ve věku čtyřiadvacet a jedenadvacet let nejprve
slovně útočili na hosty a poté jednoho z nich i fyzicky napadli. Při tom

došlo k poškození barové židle, kterou ve vzteku jeden z agresorů vhodil
do vedlejší místnosti. Ostatní hosté
napadeného bránili,“ popsala incident Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Podle informací Večerníku byli agresoři sourozenci. „Ano, šlo o bratry,
kteří si po příjezdu strážníků stěžovali na bolest hlavy. Na místo byla
z tohoto důvodu přivolána záchran-

ná služba, která oba převezla do nemocnice na vyšetření. U ostatních
aktérů sporu nebylo lékařské ošetření zapotřebí,“ potvrdila Greplová.
Jak ještě mluvčí prostějovských
strážníků dodala, oba mladí pánové
jsou nyní podezřelí z přestupku proti
občanskému soužití a proti majetku.
Záležitost tak byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
(mik)
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Do kriminálu za zákusky
Minulé úterý 3. prosince v ranních hodinách byl v jednom
z prostějovských supermarketů
v Plumlovské ulici přistižen devětadvacetiletý muž, který s vybraným zbožím prošel bez zaplacení přes pokladní zónu. Zboží
v souhrnné hodnotě 226 korun
částečně uschoval ve svém batohu
a částečně pod bundou. Drogistické zboží a balené potraviny byly
vráceny do prodeje, ale dva zákusky při uschování znehodnotil.
Protože se jednalo o muže, který
byl v minulosti již za majetkovou
trestnou činnost potrestán, šetří
policisté tento skutek jako podezření z přečinu krádeže. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Jménem manžela.
Mrtvého...
Z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podezírají
policisté třiašedesátiletou ženu
z Prostějova. Tohoto skutku se
měla podezřelá dopustit počátkem října tohoto roku tím, že
k výběru hotovosti z bankomatu
použila úvěrovou kartu svého již
několik týdnů zesnulého manžela. Takto nabytou částku 10 tisíc
korun pak použila pro svoje účely, ale řádně ji od té doby splácí.
V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé ženě za uvedené jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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Jeho sympatizanti
„v zeleném“ zcela zaplnili místnost...
PROSTĚJOV Pro jedny konopný Jan Hus trpící za svoji pravdu
a šiřitel osvěty v oblasti léčby „zakázanou“ rostlinou, pro druhé excentrický milovník konopí, jehož pravidelné užívání se
podepsalo na jeho psychice. A nebo také invalidní důchodce,
který si z prodeje lehkých drog udělal výnosný byznys. Názory
na Dušana Dvořáka se různí, prostějovský soud uplynulé úterý musel rozhodovat na základě faktů. A ty zněly následovně:
navzdory předchozímu podmíněnému odsouzení pokračoval
sedmapadesátiletý muž i nadále v nezákonném pěstování velkého množství konopí s vysokým obsahem psychotropního
THC. Za to byl odsouzen k tříletému nepodmíněnému trestu
vězení. Dvořák se proti rozsudku na místě odvolal.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Už to vypadalo, že zájem o Dušana
Dvořáka a jeho problémy s policií
a soudy po letech upadá. Přesto se
uplynulé úterý sešla u Okresního
soudu v Prostějově početná skupina
jeho zastánců, kteří se ani nevešli do
jednací místnosti. Zhruba třicítka
míst tak musela být obsazena pouze
lidmi s předem vydanými lístky. Kdo
se nevešel, musel zůstat venku. Nešlo
si nevšimnout, že mnozí z přítomných Dvořákových sympatizantů
na sobě měli něco zeleného, ať už
to byly kalhoty, košile, či vlasy...
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V průběhu soboty 30. listopadu
strážníky zaměstnávala dvojice
bratrů. První událost byla nahlášena dvě hodiny po poledni. Dle
oznamovatele se měli oba pánové
nevhodně chovat k obsluze občerstvení. Při odchodu dvojice z provozovny bylo městskou kamerou
zaznamenáno, že jeden z nich odhodil plechovku od nápoje na zem.
Oba pánové byli v podnapilém stavu. Devětadvacetiletý muž se k odhození plechovky přiznal a uvedl,
že ji chtěl vhodit do odpadkového
koše, což se mu nepovedlo. Tím,
že znečistil veřejné prostranství,
je důvodně podezřelý z přestupku
proti veřejnému pořádku. Dále se
dopustil přestupku proti zákonu
o občanských průkazech, jelikož
v průběhu řešení celé situace nasedl do taxíku a nechal se z místa
odvézt. Přitom ponechal svůj průkaz totožnosti strážníkovi. Tím
porušil povinnost chránit občanský průkaz proti ztrátě, odcizení,
poškození, zničení nebo zneužití.
V podvečer téhož dne se strážníci
s povedenou dvojicí setkali znovu.
Tentokrát bylo oznámeno vzájemné napadání mezi dvojicí opilých mužů v prostorách hlavního
nádraží. Devětadvacetiletý muž
nadýchal 2,22 promile a u jeho
o dva roky mladšího bratra přístroj
zaznamenal 2,46 promile alkoholu
v dechu. K fyzické potyčce se přiznali. Sedmadvacetiletý muž hlídce uvedl, že takové jednání je mezi
nimi normální a v žádném případě
se ani jeden z nich necítí být poškozeným. Veškeré protiprávní jednání sourozenců bylo postoupeno
příslušnému správnímu orgánu.

krimi

Sám velekněz konopné církve, který
hlásal, že „studiem na jeho Cannabis Universitě mohou lidé v sobě
vypěstovat lásku a dobré zdraví“, při
příchodu do soudní síně příliš zdravě
nepůsobil. S sebou si přinesl igelitovou tašku plnou nejrůznějších listin,
kterými v průběhu své obsáhlé výpovědi snažil podpořit vlastní obhajobu. Při ní už nepůsobil tak agresivně
a sebestředně jako v minulosti, přesto
jej soudkyně musela opakovaně důrazně upomínat, aby neodbočoval od
daného tématu.

'HYiWiVNOL]HĖ
Dvořák byl obžalován poté, co u něj
v Ospělově loni policisté zabavili 133
rostoucích a dalších 111 sušených
rostlin konopí. Ty v sobě obsahovaly

vysoké množství psychoaktivního
THC, který dle odborníků neumožňuje normální fungování mozku. To
je jeden z celé řady důvodů, proč je
volné pěstování konopí v České republice v současnosti zakázáno.
Dušan Dvořák přitom konopí
pěstoval v době, kdy už byl odsouzen k podmíněnému trestu 36 měsíců s odkladem na čtyři roky. Celkem u něj ovšem policisté zasahovali
devětkrát a zabavili více než tři tisíce
rostlin. V minulosti vězení unikl jen
díky tomu, že byl shledán nesvéprávným. Po letech nejrůznějších kliček
soudní znalec prohlásil, že sice má
duševní problémy, nicméně za své
jednání je zcela zodpovědný.

Ä0LQLVWU\QČPL
zakázala pracovat“
Ve své obsáhlé výpovědi Dušan
Dvořák několikrát zopakoval, že
měření množství THC v jeho rostlinách bylo nezákonné, obžaloba
je v rozporu s právem EU a proces
s ním je pouze výsledkem spiknutí
celého zástupu policistů, státních
zástupců a soudců. Zároveň trval
na tom, že konopí pěstoval pouze pro
léčebné účely. „Léčivé konopí je prý
lidem dostupné. Já tvrdím, že tomu
tak není, a proto jsem je v Ospělově
pěstoval, abych léčil lidi. Nikdy mi
nikdo nedokázal, že mé konopí bylo
toxikomanicky zneužité. Naopak navrhuji svědky, kteří mohou doložit, že
jim mé konopí prokazatelně pomohlo při léčbě jejich nemoci. Proto jsem

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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i založil náboženský spolek, abych je
ochránil před státem. Neexistuje totiž
důkaz o škodlivosti konopí,“ vyjádřil
se ve své obhajobě Dušen Dvořák,
který je ve svých příjmech oficiálně
odkázán na invalidní důchod. „Paní
ministryně mi zakázala pracovat,“
reagoval na dotaz soudkyně, proč si
aktuálně nehledá práci. Dvořákova
právní zástupkyně upozorňovala na
to, že společenská škodlivost chování
jejího klienta není tak vysoká, aby za
ni byl trestán.

Ä=iNRQ\PXVt
platit pro všechny“
Při nutnosti respektovat současné
zákony ČR ovšem prostějovský
soud neměl jinou možnost než Dušana Dvořáka uznat vinným. Vzhledem k tomu, že se trestného činu
dopustil v době, kdy byl v podmínce,
bylo zcela logické, že musel následovat nepodmíněný trest. Konkrétně
zněl na tři roky. „Zákony musí platit

pro každého. Stát omezuje pěstování
konopí způsobem, který musí všichni
respektovat. Pokud to někdo nedělá,
pak je přirozené, že za to ponese odpovědnost. Obhajoba Dušana Dvořáka byla založena zejména na jeho
vlastních názorech, některé jsou ovšem v současné době v rozporu se
zákony České republiky. To ostatně
dosvědčily soudy všech stupňů. Nikdo
obžalovanému nebrání, aby léčebné
účinky konopí veřejně propagoval,
nicméně pěstovat konopí v takovém
množství a takovým způsobem, jak
to činil on, je v tuto chvíli prostě nezákonné,“ odůvodnila rozhodnutí senátu
soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek dosud není pravomocný, Dušan Dvořák se proti němu
na místě odvolal. Pro něj to ovšem
nemusí být poslední trest, další může
přijít v souvislosti s tím, že v minulosti
nevybíravým způsobem vyhrožoval
prostějovské soudkyni s cílem působit na její rozhodování.
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Vítejte na svìtì

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

Michaela GREPLOVÁ
30. 11. 2019 50 cm 3,40 kg
Prostějov

galerie miminek na
www.
vecernikpv.
cz

Matyáš POPELKA
3. 12. 2019 50 cm 3,10 kg
Pěnčín

Evelin Anna BEŇOVÁ
2. 12. 2019 47 cm 2,95 kg
Želeč

Aneta VEJMOLOVÁ
3. 12. 2019 49 cm 3,65 kg
Prostějov

Antonín HRDÝ
30. 11. 2019 47 cm 3,60 kg
Otonovice

Štěpán POPELKA
3. 12. 2019 52 cm 4,00 kg
Křemenec

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

miminka@vecernikpv.cz.

19120611478

19120511472

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

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

KYRY

LGVąÊCåéV[ąNGVÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW8čéKPQXÚONKFGO
LG\FTåGPNKXÚRQ\ÊUM¾PÊFčX÷T[LGVQRą¾VGNUMÚRGLUGMMVGTÚ
DWFGUXÆOWR¾PGéMQXKVÊOPGLQFFCP÷LwÊORCTċ¾MGO8JQF
PÚMFQOGéMWUG\CJTCFQW5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPG
UGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

SPIRIT

LGOKNQWéMÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWLGFPQJQTQMW
,GONCFÚVGORGTCOGPVPÊRGLUGMMVGTÚO¾GPGTIKGPCTQ\
F¾X¾PÊ,GVQPGMQPGéPÚOC\GN8wGOWUÊLGwV÷RQ\P¾XCVC
XwGOWUGWéKV5HGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆOWPCXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷8JQFPÚMF÷VGO

'0ä+

LG FGUGVKNGVÚ MąÊåGPGE XGNMÆJQ X\TčUVW MNKFP¾ RUÊ DCDKéMC
MVGT¾D[NCRčXQFP÷QUVT¾WP¾UUG\MNKFPKNC8čéKP¾XwV÷X¾O
LGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾5RQMQLGP¾DWFGPC\CJT¾FEGLGFQDTÚ
JNÊFCé2ąÊRCFPÚ\¾LGOEGD[O÷NP÷LCMQWFQDW\CPÊFQEJ¾
\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

BOZI

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWwGUVKNGV,G
VQX[UO¾VÆUNWPÊéMQMVGTÆTQ\F¾X¾N¾UMWCTCFQUVPCMCå
FÆOMTQMW,GVQwKMQXPÚCX[EJQXCPÚMNWéÊMLGéKUVQVPÚC
RQUNWwPÚ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾5XÆRUÊMCOCT¾
F[UKX[DÊT¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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Protestují, ale
gUa]\cdciŢ÷jU^÷
Protesty proti městem používaným
chemickým prostředkům při ničení
plevele neberou konce. Pořád si kladu
otázku, proč se tyto protesty objevily až
letos, když nejen Roundup je využíván
technickými službami v nejrůznějších
lokalitách Prostějova už desítky let,
a až do podzimu tohoto roku nikdo
proti tomu nehnul ani brvou...
Možná se až za nějaký čas dozvíme,
kdo lidi hromadně sepisující petice
popichuje proti postupům, které jsou
v boji s plevelem nejúčinnější. Nikdo
z nás si jistě nepřeje trávit se nějakými
jedy a stejně tak tomuto nebezpečí nechceme vystavovat děti nebo čtyřnohé
členy rodiny. O tom diskuse není. Diskuse je o tom, proč lidé v Prostějově

publicistika

protestují proti něčemu, co je povolené všude v Evropě a notabene proti
tomu, co sami používají?
„Já Roundup taky používám na své zahradě, nic účinnějšího proti plevelu neexistuje,“ šokoval mě nedávno kamarád,
který rovněž podepsal petici proti využívání chemických prostředků v ulicích
Prostějova. Když jsem se jej ptal, proč
kritizuje něco, co sám používá, bezelstně mi odpověděl, že podpořil svého
známého, který je členem politického
hnutí v Prostějově, a ten podpis pod petici dostal befelem.
Takže co stojí za peticí? Opravdový
strach z chemie, nebo zase nějaké politické hrátky některé skupiny, která si z plezíru stěžuje na všechno a na všechny?

Všechny to známe. Když máme před
sebou přípravu důležité večeře či oběda,
chceme si dát záležet, aby bylo vše dokonalé jak po chuťové stránce, tak na
pohled. A zrovna v takový moment se
objeví partner. Je zvědavý, co se to pod
pokličkami skrývá, chce všechno ochutnat. Nebo se prostě jen nudí a hledá
rozptýlení. My jako správné partnerky
nechceme opět připomínat, ať jde opravit poličku, co se už nějaký ten pátek drží
jen silou vůle, nebo vyvenčit psa, který si
na sobě pomalu udělal suk, jen aby se
nepočůral. Přesně do takové situace jsem
se dostala i já, když jsem pekla na akci
Restaurant Day.
Na přípravy jsem si vyčlenila celou sobotu, ráno jsem si jela nakoupit chybějící suroviny a pustila se do díla. Partner
měl pracovní den a já z toho plynoucí
volné pole působnosti. Společnost mi
dělalo pouze naše štěněčí mimino, které
se kromě občasného podrbání a vyvenčení postaralo o sebe samo. Vše se dařilo
podle plánu, muffiny se ‚nezdrcly‘, koláč
nevytekl z formy a ztuhl, jak měl, vaječ-

ný likér se vešel přesně do připravených
sklenic a kolegyně dovezly své výrobky
dle domluvy. Na druhou stranu čas rychle utíkal, špinavého nádobí postupně
přibývalo, nohy mě začínaly bolet. A do
toho SMS zpráva oznámila partnerův
brzký návrat domů.
Po svém příchodu začal sáhodlouze líčit, jaký měl den. Ale protože ucítil vůni
dopékaných dezertů, povídání ukončil
otázkou, co bude k večeři? Nakukoval
pod utěrky s hotovými výrobky – jeho
hladový žaludek se demonstrativně
hlásil o slovo. Řekla jsem si, že takto
bezprizorně jej rozhodně nemůžu nechat pobíhat, že to nedopadne dobře.
A tak jsem jej pokyny – nastrouhej sýr,
očisti pět stroužků česneku, zamíchej to
s pomazánkovým máslem a dalšími ingrediencemi – zaměstnala. Jeho mozek
se rozjel na plné obrátky, co že to vlastně
připravuje. V domnění, že mi pomáhá
připravovat nějakou mňamku na akci,
vehementně míchal, pečlivě strouhal
a samozřejmě nezapomněl ochutnávat.
Poté, co zjistil, že se jedná o večeři pro něj,

si začal divoce představovat, že míchá
nádivku do kuřete nebo něco ještě pracnějšího či exotičtějšího. Když pochopil, že
si připravil „jen“ česnekovou pomazánku, s neskrývaným zklamáním ochutnal
svůj hotový výrobek a s vytřeštěnýma očima poznamenal, že má „grády“. Místo
pěti stroužků si jich totiž namačkal asi
deset, jelikož mu přišly moc malé. Mně
se během jeho rozptylování podařilo pokazit cheesecake. Do náplně jsem dala
dvojnásobné množství Salka, v důsledku toho neztuhl, ale zůstal tekutý. Partner viděl mé zklamání a rozčilení, tak se
mě pokusil rozveselit přesvědčováním, že
alespoň budeme mít něco dobrého pro
sebe a hned se do cheesecaku lžící pustil.
Po rychlé večeři jsem chtěla zlikvidovat
kupící se horu nádobí, ale partner mě
předběhl, ať si odpočinu, že nádobí umyje. Samozřejmě jsem s nadšením souhlasila, jelikož jsem si potřebovala nachystat
podnosy, na kterých budou naše dezerty
na Restaurant Day vystavené k prodeji.
Vytáhla jsem značně zaprášený třípatrový etažér po babičce, dala ho mému

umývači k očištění a šla pokračovat
v přípravách. Po chvíli jsem zaslechla
z kuchyně salvu nadávek. Rychle jsem
přispěchala v domnění, že se mu něco
stalo. Partner byl v pořádku, ale z mého
po generace děděného klenotu byly dva.
S těžko potlačovaným pocitem viny zračícím se v očích se mi omlouval, že měli
doma šroubovací, tudíž chtěl rozšroubovat i ten můj. Okamžitě přislíbil, že stojan slepí. Nový kupovat nechci, protože
ho moc často nepoužívám.
Od příprav na Restaurant Day uběhl už
nějaký ten den, nepovedený dort stále
leží v lednici, aniž by z něj kdokoli sebemenší kousek ujedl a i rozbitý stojan
stále čeká na slepení na kuchyňském
stole. Zřejmě dokud sama nekoupím
vteřinové lepidlo, nenachystám rozbitý
stojan ke slepení a neposadím partnera
ke stolu, aby dílo dokončil, tak se nedočkám. Moje osobní rada pro příště zní,
ať si raději pustí v televizi fotbal, namaže
si chleba koupenou pomazánkou a před
spaním mi povykládá, jak jsou ti kluci
sešívaní šikovní...
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si také znáte ono hezké české pořekadlo o Martinovi
a bílém koni. Mimo jiné naznačuje,
že v polovině listopadu už nazrál
čas, aby začalo sněžit. Jenže kdy
k něčemu takovému došlo naposledy? Letos určitě ne. Loni taky ne.
A předloni? Tak to už vůbec ne! Kdo
z nás v posledních letech čekal v listopadu setrvalé teploty pod nulou
a sníh, ten se nedočkal. Potvrzuje
to jen fakt, že v našich končinách
už prakticky nemáme čtvero ročních období. Jaro a zima fakticky
zmizely a zůstaly nám jen dvě: léto
a podzim. Prodloužené léto se dělí
na teplé, které nahradilo jaro, a tropické, zatímco podzim rozlišujeme
na suchý a blátivý. Právě druhý jmenovaný nastává v období, kdy dříve
bývala zima. Samozřejmě že pár
veskrze jarních i zimních dní nám
v průběhu roku stále zůstává, nicméně rozhodně se nedá hovořit o tom,
že by se rozprostřely do tří měsíců.

S

amozřejmě že existují výkyvy, nicméně zpochybňovat
v dnešní době oteplování planety
může opravdu jen... Václav Klaus. Přitom je více než zřejmé, že nikdo, ale
opravdu nikdo, netuší, jak to změnit.
Lidstvo obrazně řečeno nastoupilo
do letadla letícího přes oceán, který nemá konce. Tohle letadlo nelze
zastavit, nedá se s ním přistát a už
vůbec neexistuje varianta, že bychom
se s ním vrátili zpět. Jenže kam tímto
způsobem doletíme? A co se stane, až
nám začne docházet palivo? To jsou
otázky, na které nikdo nezná přesnou
odpověď.
ktivistka Greta Thunbegová je
jen jednou z mnoha, kteří na
palubě tohoto letadla začali nahlas
ječet, že to celé může špatně dopadnout. Její role je vzhledem k věku
i vědomostem zhruba stejná jako ta,
kterou měly děti doprovázející ve
středověku křížové výpravy. Jejich
nevinnost měla přispět k vítězství

A

nad muslimy a pomoci k osvobození
Božího hrobu v Jeruzalémě. Greta zas
má svým řevem dopomoci k zastavení globálního oteplování. Vyjde to?
rčitě ne, nicméně přesto se
tato dívka stala určitým symbolem. Skvěle zvládnutý marketing
z ní udělal novodobou Johankou
z Arku, pod jejíž prapor se uchýlili
studenti celého světa, kteří vyšli do
ulic a začali za klima demonstrovat.
Jejich cílem přitom ani tolik není
změnit vlastní život, tedy přestat jezdit autem, létat letadlem, nakupovat
nové oblečení či používat mobilní
telefony a počítače, ale donutit politiky, aby podnikli kroky vedoucí
k omezení skleníkových plynů. Na
první pohled snad chvályhodná
snaha, přesto se dá předpokládat, že jejich idealismus spojený
se záškoláctvím toho změní jen
velmi málo a napáchá přitom více
škody než užitku. Pravděpodobně
bude mít jistý efekt ve vyspělých zemích, jen těžko však povede k tak výrazné změně, aby se nastolený trend
podařilo zastavit.
ude to znít hodně „nekorektně“, nicméně změnou, která by
klimatické změny dokázala zastavit,
by vlastně mohla být jedna jediná
věc: razantní úbytek lidí na planetě
spojený se zásadním omezením prakticky všech moderních technologií.
Něco podobného by mohl spolehlivě

U

B

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
zajistit pouze globální válečný konflikt spojený se ztrátami na životech
mnohonásobně převyšujícími počet
obětí druhé světové války. Doufejme,
že tak vysokou cenu za trvalou stabilizaci klimatu však lidstvo nezaplatí.
a těchto okolností nám nezbývá než se smířit s faktem, že
Martina na bílém koni se dočkáme
jen velmi zřídka, jestli vůbec ještě někdy. Samozřejmě že by na tomtéž
zvířeti k nám mohla dorazit třeba
i sama Greta. Ale to už by opravdu
bylo zřejmě spojeno s koncem lidstva. Greta totiž u nás slaví svátek
10. června...
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Prostor ke korupci
Èekají zase na tragédii?
Mám to štěstí, že disponuji vlastním bytem a nikdy jsem tak nemusel žádat Pozoruji, že už zcela utichly diskuse ohledně možnosti znovuotevření
o byt městský. Zrušení pořadníku na městské byty považuji za zcela nesmy- Kravařovy ulice v Prostějově pro dopravní provoz a zejména o obnovení
slné a skandální. Proč se opustilo něco, co v Prostějově fungovalo desítky let možnosti výjezdu z této ulice směrem na Plumlovskou. Opravdu se už nad
bez problémů a v jiných městech funguje stále? V pořadnících byl pořádek, vším zavřela voda? Nebydlím v této ulici, takže by mi to mohlo být jedno.
každý tak věděl, jak na tom s možností získání bytu je a kdy na něj může Ale nedávno jsem tady stál asi půl hodiny a pozoroval jsem, jak se tu složitě
přijít řada. Nový systém teď zavdává příčinu k různým spekulacím a podle otáčejí nákladní vozidla, která zásobují zdejší obchůdky. A co jsem viděl, mi
mého názoru je v něm prostor i ke korupci. Že se budou vybírat noví ná- stačilo. Třikrát nebo čtyřikrát auta při couvání vrazila do dopravních značek,
jemníci podle jejich přihlášek k aktuálně nabízeným městským bytům? No v jednom případě dokonce řidič při couvání ohrozil maminku s kočárkem na
prosím, takže se bude chodit na domovní správu či na radnici opět s napě- chodníku. Copak to naši radní nevidí, nebo dokonce nechtějí vidět? Přitom
chovanými obálkami jako se všimným pro ty, kteří budou byty přidělovat? by stačilo tak málo – otevřít Kravařovu ulici směrem na křižovatku u hudebPetr Lánský, Prostějov
ky. Nebo zase všichni čekají na nějakou tragédii?
Jiří Vlach, Prostějov
5RQGHOQHEH]SHÄQÙV½PRVREÈ
Ráda bych se vyjádřila k nehodě na malém rondelu v Jezdecké ulici na křižovatce s ulicí Šárka. Srážku zatím nedopadeného řidiče vozidla s cyklistkou
jsem sice neviděla, ale nejen já mám spoustu výhrad právě k onomu rondelu. Tato kruhová křižovatka je totiž tak malá a nepřehledná, že je nebezpečná
sama o sobě. Řidiči zde mají jen zlomek vteřiny na to, aby se rozhodli, kdy na rondel vjet, pokud mají volno a nehrozí jim žádné nebezpečí. To samé
cyklisté. Přitom není tajemstvím, že hlavně z ulice Šárka na něj řidiči vjíždějí při značné rychlosti a pokud je už někdo jiný na rondelu, reálně a velice
často zde hrozí srážka. Takže osobně bych radila nejdříve se podívat na naprosto nevyhovující parametry tohoto rondelu a teprve až poté řešit následky.
Jitka Otáhalová, Prostějov
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Letos o prázdninách vyplula na jachtě švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová přes Atlantik do Ameriky. Tam se
zúčastnila konference OSN o klimatických změnách. Na faktu,
že šestnáctiletá holka začala radit světu, kam se dál ubírat, není nic zas tak výjimečného. Kdo z nás nechtěl v šestnácti spasit
svět? Mnohem pozoruhodnější ovšem je, že Gretě podstatná část světa naslouchá. A snad ještě zajímavější je, že druhá
podstatná část světa ji má potřebu shazovat. Můžeme si totiž
o této dívce se sklony k hysterii myslet cokoliv, oteplování naší
planety to nezastaví. Jak se k němu tedy postavit?

Ahoj všichni,
dnešní příspěvek bude jen o jednom
člověku, ale než odhalím jeho jméno,
budu trochu tajemný. Poznal jsem jej
zhruba v jeho sedmnácti letech, když
začal studovat na jedné z místních
soukromých škol. Měl pravda individuální plán, i tak ale musel projít
i znalostmi historie, dostal tudíž i písemný test z dějepisu. Musím říct, že
byl slušný a že to nebylo jen přítomností jeho otce, protože když jsme se
potkávali i v letech pozdějších, ať už
to bylo na jeho pracovišti, či jen tak
ve městě, byl to vždy on, kdo slušně pozdravil. Dodám jen, že tehdy
z onoho testu získal dvojku, ale připraven byl lépe než někteří studenti
denního běžného studia.
Pak se naše cesty rozešly, jelikož on
vzhledem ke svému povolání cestoval
hodně po světě a já jej mohl sledovat v televizi a jednou za rok potkat
v Prostějově na tamní jisté významné sportovní akci. Znovu opakuji,
vždy slušně pozdravil. Nebyl jsem
sám, kdo se radoval z jeho úspěchů,
fandil mu u televize. Hrdě reprezentoval nejen naši společnou vlast, ale
pozdvihl i Prostějov, i když on se tady
nenarodil, ale naše město mu de facto
umožnilo nastoupit cestu slávy. Je třeba dodat, že on vždy městu uměl poděkovat. A já věřím, že ve svém oboru
mu i v budoucnosti pomůže.
Bohužel zdraví má člověk jen jedno
a to jeho nakonec rozhodlo o tom,
že onen dotyčný musel teď ukončit
kariéru. Je mi to líto, protože věřím,
že v absolutní zdravotní formě by dokázal ještě velké věci. Teď ale chci na
tomto místě poděkovat za všechno, co
pro náš stát udělal a popřát mu štěstí
v novém životě. Takže, pane Tomáši
Berdychu, děkuji za reprezentaci
města a státu a třeba se ještě v tom
našem městě potkáme. Mejlépe asi
v tenisovém areálu, kde budete předávat zkušenosti svým nástupcům.
Marty
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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

č.p.

Ulice

Telefon

PSČ

Město

Jméno a příjmení (firma)

1040 Kč
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obsáhlé zpravodajství z mìsta i regionu
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aktuální výsledky z právì uplynulého víkendu
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aktuální témata, pravidelné speciály, rozhovory se zajímavými lidmi
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PRO DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ
ČÍSLA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU. FINÁLNÍ ETAPA
PŘEDPLATNÉHO BUDE ZAHÁJENA PO NOVÉM ROCE.

V OSUDÍ BUDE PADESÁTKA HODNOTNÝCH
CEN – ZÁJEZDY, WELLNESS POBYTY,
POUKAZY NA JÍDLO A MNOHÉ DALŠÍ!
ABONENTI Z ROKU 2019 BUDOU V OSUDÍ
HNED DVAKRÁT!

920 Kč

DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU
ZAPLATÍ STÁVAJÍCÍ I NOVÍ
PŘEDPLATITELÉ
QHLQYHVWLÄQÉSÔÉVSÈYN\PÈVWDPDWHÔVNÙPD]½NODGQÉPvNRO½PYURFH
ZVÝHODNĚNOU
ČÁSTKU
Darujte svým blízkým roční porci aktuálních informací,
nadělte jim nejčtenější regionální periodikum! V redakci
na adrese Vápenice 19, Prostějov jsou k dispozici speciálně
připravené vánoční dárkové poukazy.

Jsme tam, kde se nìco dìje!

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ ODSTARTUJE
V BŘEZNU 2020
V
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BUDE DRÁŽ...

Zajistěte si právě teď roční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2020
ještě za poníženou cenu. Získáte navíc redakční
kalendář a dárek zdarma od ﬁrmy Proﬁtex!
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„S dalšími penězi pamatujeme v rozpočtu i na investice do škol,“
ujišťuje náměstek prostějovského primátora Jan Krchňavý
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milionů korun s tím, že pokud bychom
tuto částku nebyli schopni akceptovat,
muselo by dojít k veřejné dražbě. Na základě nařízení ministerstva totiž nesmí
SŽDC prodávat své nemovitosti pod
odhadní cenou, tudíž zmíněná suma
peněz je závazná. Ředitel podle našich
informací navrhuje nadále budovu
místního nádraží zbourat a místo ní postavit pouze technologické zařízení tak,
aby nádraží mohlo být provozováno.
Druhou variantou je zachování hlavní
budovy s tím, že v úvahu by připadalo
pouze zbourání její části, kde se nachází pošta. Ta by se pak mohla přemístit
do druhé části budovy. My v tuto chvíli
zcela jasně deklarujeme názor, že nechceme bourání budovy jako celku.
Na stole jsou tyto dvě varianty, které
jsem popisoval. I nadále tak hledáme
možnosti, jak celý problém řešit dál,“

otázce, zda je město ochotno odkoupit
celou výpravní budovu místního nádraží za deset milionů korun a hledat
pro ni vlastní využití.
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vysvětlil zastupitelům současný stav
okolo místního nádraží primátor František Jura (ANO 2011).
Nikterak se však nevyjádřil k přímé

ní schopni zabezpečit přípravu stavby
rondelu tak, aby se mohlo začít stavět.
Přitom vyhovět požadavkům policejních
dopravních inženýrů a také zajistit odborný bezpečnostní audit nemůže být přece
tak složité. Podle informací Večerníku
projektová dokumentace respektující požadavky Dopravního inspektorátu je již
zpracovaná, bohužel nebyla inspektorátu
oficiálně předložena.
Zcela jiná káva je však vyjádření
Oddělení památkové péče prostějovského magistrátu. To vydalo
dokonce Usnesení o zastavení řízení! Z osmistránkového elaborátu je
zřejmé, že pokud by záleželo jen na
památkářích, tolik potřebná kruhová křižovatka Vápenice - Olomoucká
by zřejmě nikdy nevznikla. Některé
výroky bychom mohli hodnotit jako
velice úsměvné, pokud by ovšem nešlo o vážnou věc...
„Podle žádosti budou plochy chodníků
okolo rondelu provedeny z betonové
dlažby, stejně tak obrubníky. Takové
řešení je nevhodné do historického prostoru a narušuje charakter uličního interiéru zóny. Betonová dlažba představuje
v prostředí památkově chráněného území neadekvátní novodobý a materiálově

cizorodý prvek. Za ideální považujeme
užití tradiční historické dlažby,“ píše
o jednom z mnoha důvodů nesouhlasu se stavbou rondelu Marek Perůtka,
vedoucí Oddělení památkové péče Magistrátu statutárního města Prostějov.
Naši památkáři zřejmě nezavnímali
skutečnost, že celé centrum Prostějova i jeho okolí jsou řešeny právě z této
betonové dlažby!
Památkářům však v projektu vadí i další
věci, nad kterými by běžný smrtelník
mávl rukou. „Za problematickou považujeme rovněž volnou ozeleněnou
plochu nepravidelně zvonovitého tvaru,
která má vzniknout uprostřed kruhové
křižovatky. Navrhovaný rondel navíc
neodpovídá historickému půdorysu
a jemu odpovídající prostorové a hmotové struktuře. Navrhovaným řešením
dochází také ke změně půdorysu po
kácení stromů i ke koncepci Vojáčkova
náměstí bez toho, že by byla v návaznosti
na tento okolní prostor řešena eliminace
takového negativního zásahu. V případě
realizace kruhové křižovatky by došlo ke
zhoršení současného nevhodného stavu
předmětné lokality a k nemožnosti její
kultivace v souladu s historickým urbanismem,“ vyjímá Večerník z dalšího

prohlášení prostějovských památkářů,
pod kterým je podepsán jejich vedoucí
Marek Perůtka.
Mohli bychom v dnešním vydání ještě
pokračovat ve sděleních, co všechno památkářům na projektu výstavby rondelu
Vápenice – Olomoucká vadí. To bychom
ale potřebovali desetinásobek prostoru.
Co je ale nejpodstatnější, je fakt, že
Usnesení o zastavení řízení ze strany
památkářů je již pravomocné! Jak je
to možné? Jednoduše, ve stanovené
lhůtě patnácti dní se totiž proti němu
nikdo z magistrátu neodvolal a také
radní toto usnesení zcela ignorovali!
Večerník se tedy důvodně domnívá, že se
snahou magistrátu udělat něco pro zklidnění a plynulost dopravy v samém centru
Prostějova to nebude až tak horké. Byť
řešení dopravních problémů bylo a stále
je prioritou současných prostějovských
konšelů nejen v předvolebních prohlášeních. Aniž bychom chtěli předjímat, město tak přijde o dalších pět milionů korun
od Olomouckého kraje a výstavba tolik
potřebného rondelu bude podle všeho
uložena k ledu. Na jak dlouho?
Večerník se touto kauzou bude i nadále
zabývat a hledat další odpovědi k danému tématu.
(mik)

PROSTĚJOV Vše již bylo předjednané s vedením Olomouckého
kraje, který je ochoten ze svého
rozpočtu příští rok uvolnit pět
milionů korun na výstavbu rondelu na křižovatce ulic Olomoucká
a Vápenice. Ale jak se po zjištění
Večerníku zdá, tou hlavní překážkou, a hodně překvapivou, je vágní
přístup k této potřebné dopravní
investici ze strany magistrátu¨.
Prostějovská radnice má za úkol
podílet se na investici vypracováním projektu a získáním stavebního povolení. A v tom je onen
zakopaný pes. Magistrát totiž zcela
ignoroval stanoviska dotčených
orgánů státní správy, které vydaly
zamítavá stanoviska k celému pro-

yy Je pravda, že stavba rondelu na křižovatce ulic Vápenice a Olomoucká je
vážně ohrožena? Zastavilo magistrát
přípravu projektu?
„Máme k dispozici zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení od
společnosti Alfaprojekt Olomouc. K této
dokumentaci jsme obdrželi tři záporná
stanoviska dotčených orgánů nejen státní
správy, která shodně konstatují, že by realizací okružní křižovatky mohlo dojít ke
zhoršení současné dopravní či esteticko-

MICHAL KADLEC

jektu. Na toto téma se tedy Večerník zeptal Jiřího Rozehnala (ANO
2011), náměstka primátora Prostějova, v jehož gesci jsou stavební
investice v Prostějově.

Jiří Rozehnal současnou
nečinnost radnice

-urbanistické situace a její výstavba
není žádoucí. Považuji za nezbytné
uvést, že křižovatka je ve vlastnictví Olomouckého kraje, se kterým
jsme o této záležitosti jako budoucím investorem jednali.“
yy ráva silnic Olomouckého
kraje požaduje doplnit projekt
bezpečnostním auditem, proč se tak
dosud nestalo?
„V této fázi a aktuálním stavu přípravy
akce považujeme pořízení bezpečnostního auditu za neúměrné vynakládání
finančních prostředků města s nejistým
výsledkem s přihlédnutím ke stanoviskům dotčených orgánů státní správy.“
yy Krajské ředitelství Policie ČR,
které již v prosinci 2018 nesouhlasilo
s vybudováním této kruhové křižovatky, nyní poslalo dopis, že mu doposud nebyla doručena žádná či nová
pozměněná projektová dokumentace
tak, aby město vysvětlilo potřebnost
této dopravní stavby. Proč za celý rok
nebyl magistrát schopný novou dokumentaci policii poslat?

„Dopravní inspektorát Policie ČR
reagoval právě na
základě zaslané
projektové dokumentace z října letošního roku! Tato otázka je tedy velmi zavádějící. V projektu ale
skutečně k úpravám nedošlo, jednoduše
proto, že žádné ze strany dotčených orgánů státní správy požadovány nebyly.“
yy Památkáři dokonce městu dne
12. listopadu 2019 poslali Usnesení
o zastavení správního řízení o vydání
závazného stanoviska ve věci okružní
křižovatky Olomoucká – Vápenice.
Své rozhodnutí zdůvodňují několika
aspekty. Důležité je ovšem to, že toto
rozhodnutí je již pravomocné, protože se ve lhůtě 15 dní proti němu nikdo
z radnice neodvolal! Proč?
„Zastavením správního řízení došlo formálně pouze k potvrzení předchozího záporného stanoviska. Samozřejmě to neznamená,
že by na tomto místě již nikdy okružní křižovatka nemohla v budoucnu vzniknout.“
yy Jaké kroky ve snaze o vybudování rondelu dále vyvinete? A vidíte vy
osobně jeho stavbu reálně?
„Ve vedení města, ani v komisi pro dopravu není jednoznačná shoda na potřebě křižovatku realizovat. Pro mne,

z hlediska mojí pozice, jsou rozhodující
stanoviska dotyčných orgánů, zejména
Dopravního inspektorátu Policie ČR
a velmi důležité jsou pro nás samozřejmě názory veřejnosti. Proto je příprava
projektu odložena do doby dokončení
severního obchvatu. Potřebujeme vyhodnotit vliv zprovoznění obchvatu na
dopravu v centru města, provést měření
intenzity dopravy, následně tomu přizpůsobit projekt a případně zpracovat
také zmiňovaný bezpečnostní audit. Nezbytnou prioritou je přestavba okružní
křižovatky ulic Olomoucká – Konečná,
která je již v současné době přetížena
a po dokončení severního obchvatu by
se bez akutního řešení situace ještě výrazně zhoršila.“
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„Ve vedení města nepanuje shoda
nad
potřebou
rondelu,“
vysvětluje náměstek primátora

PROSTĚJOV Již naplánovaná výstavba rondelu na křižovatce Vápenice – Olomoucká se touto novinkou
opětovně dostává do velkého ohrožení. Přitom potřebné dopravní investice byly přímo hlásnou troubou předvolebních slibů jak u představitelů
hnutí ANO 2011, tak u ČSSD.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník získal během uplynulého týdne všechna tři stanoviska dotčených orgánů státní správy,
která jsou podle současných radních negativní. Večerník ale po jejich pečlivém
rozboru zjistil, že negativní je velice silné
slovo. Kategorické „NE“ k výstavbě uvedené kruhové křižovatky řekli pouze památkáři. Dopravní inspektorát Policie ČR
i Správa silnic Olomouckého kraje pak
spíše upozorňují statutární město Prostějov na záležitosti, které radní zanedbali,
protože nedodali potřebné dokumenty
související s projektem stavby rondelu.
„V případě trvání požadavku města Prostějova na výstavbu okružní křižovatky
požaduje Správa silnic Olomouckého
kraje předložit řádnou projektovou dokumentaci včetně bezpečnostního audi-

tu pro pozemní komunikace, který bude
proveden akreditovaným auditorem,“
píše se doslova ve vyjádření SSOK, pod
kterým je podepsán vedoucí Střediska
údržby Jih Radomír Všetička. Jak v dopise dále podotýká, Správa silnic Olomouckého kraje již 7. ledna obdržela od
prostějovského magistrátu žádost o závazné stanovisko k projektu rondelu,
ovšem do současné doby radnice nebyla
schopna doložit požadovaný bezpečnostní audit!
Dopravní inspektorát Policie ČR zase
ve svém stanovisku ze 4. listopadu upozorňuje odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu, že ani on nesplnil
požadavek DI Policie ČR, a to už ze 7.
prosince 2018. „Jelikož nebyla doručena
žádná nová či pozměněná projektová
dokumentace, zůstává v platnosti naše
vyjádření z prosince loňského roku,
ve kterém nesouhlasíme s výstavbou
rondelu Vápenice – Olomoucká,“ dal
na vědomí Vítězslav Matyáš, vedoucí
Dopravního inspektorátu Policie ČR
v Prostějově.
Obě tato stanoviska dotčených orgánů státní správy naznačují, že během
celého letošního roku nebyli kompetentní úředníci města a potažmo i rad-
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Na aktuální stav se radních zeptal jeden
z opozičních zastupitelů. „Se SŽDC
jsme neustále v kontaktu a jednáme
s jejími představiteli o možnostech
odkupu výpravní budovy. Správa železniční dopravní cesty si nechala vypracovat odhadní cenu ve výši deset

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jednomu by se mohlo zdát, že nad jednáním mezi prostějovským magistrátem a Správou
železniční dopravní cesty ohledně
osudu výpravní budovy místního
nádraží se zavřela voda. Už před rokem SŽDC vyhrožovala demolicí
celého objektu, vedení radnice se
však zavázalo, že objekt padnout nenechá. Dlouho se o tomto problému
nehovořilo, řeč na toto téma padla až
při úterním zasedání zastupitelstva.
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* „Já pro rozpočet hlasovat budu,
přestože z tisíce jeho položek
nesouhlasím jenom s deseti z nich!“
Lídr Změny pro Prostějov Jan Navrátil měl jasno hned na začátku diskuse
o nejdůležitějším dokumentu města.
* „Řekl jsem to poprvé, teď to
opakuji podruhé. A když bude
potřeba, tak to řeknu potřetí!“
Primátor František Jura (ANO
2011) opakovaně vysvětloval
Františku Frömlovi (Změna pro
Prostějov) názor města na využití
pozemku po jezdeckých kasárnách.
Marně...
* „Pane primátore, ujišťuji vás,
že když to tady budete vysvětlovat
pětkrát nebo desetkrát, tak to
lidé z části tohoto sálu nepochopí
nikdy!“
Václav Šmíd (KSČM) se řídícího
schůze zastal a obrátil se tak proti
části opozice v zastupitelstvu.
* „Já tam taky nechodím,
jezdím do Olomouce!“
Petr Kapounek (Na rovinu!) řekl
svůj vlastní názor na problém věčně
přeplněných městských lázní.
* „Dobře, nebudu z předsedů
klubů dělat poštovní holuby!“
Takto primátor František Jura odpověděl na kritiku, že důležité body
předjednává pouze s předsedy zastupitelských klubů a ti je teprve musí
tlumočit ostatním zastupitelům.
* „Nikdy v životě bych neřekl, že
budu souhlasit se soudruhem
Šmídem!“
Petr Kapounek (Na rovinu!)
na chvíli rozesmál všechny přítomné zastupitele, když si shodně notoval s komunistickým zastupitelem
ohledně strategie využití prostoru
po zbouraných kasárnách.
* „Rada města má právo disponovat 40 miliony korun. Bude to
panu Černoškovi stačit?“
Hodně jízlivou otázku položil
radním Petr Kapounek (Na rovinu!).
* „Vaše otázka, pane kolego,
je k breku!“
Následná odpověď primátora Františka Jury na sebe nenechala dlouho
čekat.
* „Pane Matl, nepořvávejte na nás
prosím z balkónu!“
Primátor František Jura vyzval
věčného stěžovatele z řad občanů
ke slušnosti.
* „Když jsme jako děti měli
s bráchou blechy, maminka nás
namazala DDT!“
Korunu všem perličkám nasadil Aleš
Matyášek (Na rovinu!) v diskusi
o nebezpečnosti chemických látek
při hubení plevele ve městě.
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Velice důležité zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov spojené hlavně se schválením rozpočtu města
na rok 2020 bylo tu a tam prošpikováno vtipnými hláškami z úst
komunálních politiků. A Večerník
tradiční perličky pro své čtenáře
opět „vychytal“.

ze zastupitelstva

ZAŘÍZENÍ Budova místního nádraží PERLIÈKY

vecerník
á

zpravodajství

Letos předposlední jednání nejvyššího politického orgánu města zaregistrovalo některé omluvenky komunálních politiků. Z různých důvodů se
ho nemohli zúčastnit Petr Lysek (Na
rovinu!), Petr Kousal (KDU-ČSL)
a Jaroslav Šlambor (KSČM). Zuzana

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov bylo minulé úterý přímo
veledůležité. Schvaloval se totiž
rozpočet města na rok 2020, s jehož jednotlivými položkami seznámil Večerník své čtenáře již
v minulém vydání. Zastupitelé
a zstupitelky po dvouhodinové
diskusi tento nejdůležitější dokument pro chod města schválili
drtivou většinou hlasů napříč politickým spektrem. Z jednatřiceti
přítomných zastupitelů zvedlo
ruku pro schodkový rozpočet
osmadvacet z nich, pouze tři se
zdrželi hlasování.

Prostějov (mik) - Magistrát nově
spustil oficiální instagramový účet
města. Statutární město Prostějov
nyní najdete i na Instagramu na
profilu s názvem @prostejov_mesto. „K webovým stránkám a facebookovému profilu města tak
přibyla další možnost jak sledovat
zajímavosti a dění ve městě, tentokrát s důrazem na vizuální dojem.
Instagram města nabídne fotografie z významných událostí, sportovních a kulturně společenských
akcí, snímky památek nebo detailů
z našeho města a okolí,“ uvedla Jana
Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Mìsto spustilo
LQVWDJUDPRYÙÖÄHW

Prostějov (mik) – Už více než čtyři roky je naplánovaná a dodnes se
stále odkládá. Řeč je o rekonstrukci
Sídliště Svornosti ve Vrahovicích.
Na nedávném setkání radních
s místními obyvateli se k tomuto
tématu vrátil i náměstek primátora
Prostějova pro stavební investice
Jiří Rozehnal (ANO 2011). „V říjnu
tohoto roku jsme měli další z řady
jednání s celkem sedmi bytovými
družstvy či společenstvími vlastníků ze sedmi bloků domů na sídlišti
Svornosti. Šest z nich se vyjádřilo
kladně k připravenému projektu,
pouze jediný byl proti. A ten celou
rekonstrukci brzdí. Nemůžeme ji tak
zahájit, to bychom se dostali do rozporu se zákonem. Budeme ale i nadále jednat a snad se v příštích letech
obyvatelé sídliště konečně dočkají,“
uvedl Rozehnal.

Brzdí rekonstrukci
sídlištì

Prostěov (mik) - Pokud nedojde
k nějaké nepředpokládané situaci
a mimořádnému svolání zasedání
Rady statutárního města Prostějov,
sejdou se prostějovští konšelé v úterý 10. prosince letos naposledy. Na
programu mají opět desítky bodů
jednání a chybět nebude ani schválení zadávacího řízení na stavbu
hokejových šaten. „Zadávací řízení
veřejné zakázky na výstavbu hokejových šaten pro mládež na zimním
stadionu v Prostějově projednáme
společně s návrhem žádosti o státní dotaci pro tuto stavební investici
města. Stejně tak budeme schvalovat
přípravy na další investice, například
výstavbu polopodzemních kontejnerů na odpad. Zabývat se budeme také smlouvami na propagaci
města ze strany sportovních klubů,
školskými záležitostmi, efektivním
hospodařením se srážkovou vodou
a v neposlední řadě i přípravami na
tradiční městský ples,“ zmínil primátor Prostějova František Jura.

Poslední jednání rady
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materiál, služby, odpisy, drobný dlouhodobý majetek, cestovné a podobně,“
vysvětlil Večerníku velice podrobně Jan
Krchňavý (PéVéčko), náměstek primátora statutárního města Prostějov pro
školství. Jak hned vzápětí dodal, schválené provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele pokrývají potřeby zřizovaných
organizací.
Večerník zajímalo, z čeho vlastně
magistrát vychází při výpočtu těchto
finančních prostředků, které jednotlivé subjekty potřebují ročně pro svůj
provoz. „Především jsou vždy konzultovány s řediteli organizací tak, aby provozní prostředky pokrývaly potřeby zřizovaných organizací. Každá organizace je
specifická, proto jsou potřeby rozdílné.
Například jde o počty spravovaných
budov, zda je součástí právního subjektu, nebo není školní jídelna a vývařovna,
dále rozhoduje výše odpisů nemovitého
majetku, mzdové prostředky, které ze zákona nehradí státní rozpočet a tak dále,“
zareagoval Krchňavý.
Nejvyšší příděl financí obdržel na
rok 2020 Dům dětí a mládeže Sportcentrum, a to 11,5 milionu korun.
„Největší objem finančních prostředků z poskytnutého příspěvku Sportcentru DDM tvoří mzdy a odvody,
což činí okolo šesti milionů korun.
Z části jsou mzdy hrazeny ze státního
rozpočtu jako zaměstnanci školského
zařízení zájmového vzdělávání a část
připadá na rozpočet statutárního města
Prostějova, čímž jsou myšleny činnosti
spojené s provozem haly v Olympijské
ulici a Dětského dopravního centra,“ objasnil náměstek prostějovského primátora. „Ostatní školy mají hrazeny mzdy
zaměstnanců zcela ze státního rozpočtu,
a tudíž není potřeba je hradit z rozpočtu
města. Další objem finančních prostředpočtu realizují i ve školách. Na kapitole 20
rozpočtu města jsou alokovány i finanční
prostředky určené na opravy objektů zřizovaných příspěvkových organizací ve
výši asi devět a půl milionu korun. Tyto
finanční prostředky jsou na základě potřeb organizací po konzultaci s řediteli
schváleny účelově určeným navýšením
příspěvku organizacím v průběhu roku,“
uzavřel Krchňavý.
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Kromě každoročních neinvestičních příspěvků mohou školy a školky
v Prostějově ještě v průběhu roku
počítat s další finanční pomocí města,
například co se týká některých investičních akcí. „Jsou součástí jiné kapitoly
rozpočtu města a zastupitelstvo s rozpočtem pochopitelně schvaluje nejen provozní, ale i investiční prostředky. Samotné
investiční akce se podle schváleného roz-
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ků z poskytnutého příspěvku Sportcentru tvoří odpisy dlouhodobého majetku,
což je zhruba 2,5 milionu korun, z nichž
nejpodstatnější část tvoří odpisy nemovitého majetku svěřeného organizacím
k hospodaření. Jelikož jsou budovy zřizovacími listinami svěřeny organizacím
k hospodaření, ty mají povinnost účetně
odepisovat majetek,“ objasnil Jan Krchňavý.

Bartošová (KDU-ČSL) pak musela
z pracovních důvodů opustit sál před
vlastním hlasováním o rozpočtu.
Hned po úvodních nezbytných formalitách a zahájení zastupitelstva
udělil primátor města František Jura
(ANO 2011) slovo Radimu Cardovi,
vedoucímu finančního odboru prostějovského magistrátu. Právě na jeho
bedrech ležel konečný návrh rozpočtu Prostějova pro příští rok. Hlavní
ekonom magistrátu pak během třiceti
minut zastupitelům vysvětlil jednotlivé položky plánu hospodaření města
v roce 2020. „Návrh rozpočtu statutárního města Prostějov pro rok 2020
předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu 1
036 259 korun. K těmto příjmům jsou
v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši
1 105 615 korun. Neinvestiční výdaje
bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši
794 323 korun. Ostatní, to znamená
jiné než stavební investice, jsou roz-

počtovány ve výši 39 022 000 korun
a celkové investiční výdaje a náklady
na opravy a údržbu stavební povahy
jsou potom navrhovány v sumě 272
270 000 korun. V návrhu rozpočtu
se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů ve výši 88 293 380
korun. Objem financujících operací,
tedy plánovaný deficit rozpočtu, je
pak v celkové sumě 69 356 380 korun,“ uvedl mimo jiného Radim Carda.
Po prezentaci nového rozpočtu se
rozvinula diskuse napříč politickým
spektrem. Zejména opoziční zastupitelé kritizovali některé položky.
„V rozpočtu mi chybí hodně důležitých investic, které bohužel zůstaly
pod čarou. Například rekonstrukce
sociálního domu na Šárce, kterému
říkáme parlament. Není tam ani koruna na nějakou studii či projekt,
jak řešit prázdný a mnoho let nevyužívaný prostor po zbouraných kasárnách,“ hromoval František Fröml
(Změna pro Prostějov).

Naplánovaná rekonstrukce nechvalně proslulého domu s více
než stovkou sociálních bytů v ulici
Šárka v Prostějově se v příštím roce
konat nebude. „Na tuto zásadní rekonstrukci „parlamentu“ v hodnotě
dvou set milionů korun budeme samozřejmě žádat dotaci, která může
dosáhnout až sedmdesát procent
nákladů. Dotační titul je však vyhlášen až na rok 2021, proto jsme rekonstrukci přesunuli až do tohoto roku,“
vysvětlil na jednání zastupitelstva Jiří
Rozehnal¨ (ANO 2011), náměstek
primátora Prostějova.
„V nedávné minulosti jsme řešili také
výstavbu nového krytého plaveckého
bazénu, ani v tomto ohledu se v rozpočtu nic neobjevuje. A takto bychom
mohli pokračovat dále,“ přidal Fröml,

TGMQPUVTWMEGdRCTNCOGPVWq

k němuž se přidali i další členové opozice. „V rozpočtu je pamatováno na
stavební investice částku přesahující
272 milionů korun, což je opět jedna
z rekordních částek. Vybrat do každého roku ty nejpotřebnější investice je
vždy umění možného,“ zareagoval na
kritiku náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

I přes nějaké výtky opozičních zastupitelů se po dvou hodinách diskuse osmadvacet z nich rozhodlo
nový rozpočet města schválit. Pouze
tři komunální politici se hlasování
zdrželi. „Děkuji vám všem za velmi
konstruktivní diskusi,“ uzavřel jednání o rozpočtu primátor Prostějova
František Jura.
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V rámci rozpočtu města na rok 2020 je
počítáno i s neinvestičními příspěvky
mateřským a základním školám v Prostějově. Co si pod těmito příspěvky
máme vůbec představit a na co jsou
určeny? „V souladu s paragrafem 180
Školského zákona obec zajišťuje výdaje
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu.
Prostředky státního rozpočtu jsou určeny především na platy, náhrady platů,
případně na mzdy a náhrady mezd, na
odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr a odstupné, na výdaje na úhradu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a na úhradu pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění, na příděly do fondu
kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních
pracovněprávních vztahů, výdaje na
nezbytné zvýšení nákladů spojených
s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje
na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice a rovněž výdaje na
další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí
s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.
Všechny ostatní náklady hradí zřizovatel,
což je v našem případě statutární město
Prostějov. Jedná se především o energii,

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Celkový rozpočet města pro rok 2020 byl minulý
týden při úterním zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějov schválen po dvouhodinové diskusi. V rámci prezentace jednotlivých položek se měli všichni možnost seznámit
také s výší neinvestičních příspěvků, které putují pro příští rok
z městské pokladny příspěvkovým organizacím. Jejich nedílnou součástí jsou částky zabezpečující chod mateřských a základních škol a také Sportcentra DDM.

ujišťuje náměstek prostějovského primátora Jan Krchňavý

né druhy kávy. Jako certifikovaní baristé
bez problémů konkurovali prostějovským kavárnám.
U jídla ještě chvíli zůstaneme. Kuchaři
a gastronomové představili zdravější
varianty – hlívovou a dýňovou polévku,
kreativní svačinky a dětské chlebíčky.
Řezníci zůstali u klasiky – bourání masa,
příprava specialit jako škvarky, tlačenka
či guláš.
Kdo se přišel podívat i s malými dětmi,
mohl je po dobu prohlídky „odložit“
u výrobců kožedělného zboží, kde si vyzkoušely třeba výrobu přívěsků, třásní,
náramků. Školní kosmetický salon byl
veřejnosti taktéž k dispozici, k vidění
byla prezentace líčení, úprava obočí či
péče o nehty. A v neposlední řadě se
zájemci dozvěděli něco víc o novém
oboru Ošetřovatel, který škola otevře
v příštím školním roce 2020/2021
a uvede tak na „trh“ učebních oborů jeden z nejpotřebnějších.
V rámci už tradiční spolupráce se ve
školní kuchyňce střídali žáci a žákyně
ZŠ a učili se třeba plést a péct vánočky.
V tělocvičně pak každou celou hodinu vítal své fanoušky divadelní soubor
a jeho etudy ze studentského života.
O patro výš měl hudební vstupy absolvent školy Roman Doležel, který ve
14.30 předal žezlo módní návrhářce
Yvoně Leitnerové, další absolventce,
a půvabné módní přehlídce.
Po celý den se trousili návštěvníci do
speciální místnosti s názvem Kavárna

lačinky už třeba nedostal. Přestože se
nacházely hned na třech místech.
Vybavené třídy ale našli také ti, kteří
se více zajímají o jazyky. Učebny španělštiny, francouzštiny a angličtiny
nabídly hodně z těchto jazyků včetně
učebních pomůcek a zajímavostí z regionů. „Mě nejvíce zaujala angličtina,
protože ji mám moc ráda a mám ji jako
velmi důležitou,“ poznamenala další
z maminek Hana Cetkovská. Společně se synem prošmejdila většinu školy
a odnášela si pozitivní pocity. „Rádi bychom, aby zde studoval, ale necháme
to na něm. My jsme čekali, že v něm
prohlídka školy probudí větší touhu,
ale uvidíme... Mě to teda nadchlo, kéž
bych mohla studovat znovu,“ smála se.
klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

Jako úspěšný pak hodnotí den otevřených dveří i ředitel školy Michal
Šmucr. „Podle mě se povedl, byl velký
zájem. Největším tahákem byly zábav-

né kvízy, které si učitelé a studenti připravili v kabinetech. Myslím, že žáky
základních škol mohly hodně bavit,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník.
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vzpomínek. Sešli se tu učitelé, mistři,
absolventi s dětmi i vnoučaty spolu
s dalšími návštěvníky. Škola si totiž letos
připomíná 50. výročí soustředění všech
učňovských oborů v budově školy.

Až za tmy se rozcházeli poslední návštěvníci, učitelé a žáci, škola potemněla. Jen krátce. Za pár hodin začal
další pracovní den. Obyčejný či neobyčejný? Dá se říct, že neobyčejný. Protože

ZHQVQ51i2TQUV÷LQX

v době, kdy skoro každý chce mít čisté
šaty a ruce bez mozolů, do této budovy
přicházejí mladí lidé, kteří chtějí pracovat nejen hlavou, ale hlavně rukama.
Prostě dělat řemeslo.

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o průběhu
oslav 25. výročí založení Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově, které proběhly v Městském divadle. Dnes se za tímto významným milníkem z pohledu stále
více známnějšího institutu ještě jednou ohlížíme.
Škola byla založena v roce 1994 pod
názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb a první působiště měla v administrativní budově
firmy Intergea ve Vrahovicích. V roce
1995 se přestěhovala na deset let do
budovy v Palackého ulici. V letech
2005 až 2009 sídlila na Husově náměstí a posledních deset let ji najdeme
v Rejskově ulici. „Na základě účinnosti
nového školského zákona došlo v roce
2005 ke změně názvu školy na Střední
odborná škola podnikání a obchodu.
Ve školním roce 2005/2006 u nás
studovalo 225 studentů čtyřletého
denního studia, dvouletého denního
a tříletého dálkového nástavbového
studia. V roce 2006 jsme zprovoznili elektronickou komunikaci s žáky
a rodiči v rámci programu Bakaláři.
O rok později proběhl první adaptační
(stmelovací) kurz,“ ohlíží se do historie
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Marek Moudrý, současný ředitel SOŠPO.
V průběhu školního roku 2008/2009
zpracoval tým pedagogů vlastní vzdělávací programy a od 1. září se podle
nich začalo vyučovat. „V roce 2009
jsme se stali autorizovanou osobou
Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti přípravy a realizace zkoušky profesní kvalifikace Průvodce cestovního
ruchu. K této zkoušce v rámci výuky
marketingu turismu připravujeme
naše žáky. Od roku 2011 jsme také
autorizovanou osobou Ministerstva
pro místní rozvoj profesní kvalifikace Specialista marketingu a zároveň
jsme se zapojili do práce Národní
soustavy kvalifikací. Od školního roku
2014/2015 jsme vzdělávací nabídku
rozšířili o atraktivní Sportovní management. Stali jsme se tak jedinou školou v Olomouckém kraji, která toto
vzdělání nabízí. A od roku 2015 jsme
autorizovaným zkušebním centrem
jazykové školy Lingua Olomouc, abychom tak zkvalitnili přípravu žáků ke
složení jazykových certifikátů. V roce
2017 jsme byli oceněni Olomouckým
krajem jako talentová škola,“ vybral
Moudrý pár významných momentů
z novodobé historie školy.

Zřizovatelem Střední odborné školy
podnikání a obchodu je obchodní
společnost DOMA – MORAVA holding se sídlem v Olomouci, která byla
založena stejně jako škola v roce 1994.
Jde o holdingovou centrálu převážně
maloobchodních a velkoobchodních
společností prodávajících zejména
jízdní kola, kuchyňské a průmyslové
zboží ve větších městech střední a severní Moravy. SOŠPO je v rámci této
skupiny společností jediným subjektem, který je zaměřen na poskytování
vzdělávacích služeb.
Většina soukromých škol vybírá školné, protože na jejich provoz nepřispívají obce a kraje. Stejně tomu tak
je i u SOŠPO. „Základní výše je pro
studenty denního studia 1 500 korun
měsíčně. Studenti s vynikajícím prospěchem přitom platí školné ve snížené výši. Nadaným žákům z rodin
s nízkými příjmy nabízíme takzvané
sociální stipendium. Jsme si vědomi,
že pokud vybíráme školné, očekávají
studenti i jejich zákonní zástupci, že
jim v rámci studia poskytneme na
rozdíl od veřejných středních škol
něco navíc, takzvný nadstandard.
Studentům tedy bezplatně zapůjčujeme některé učebnice, plně hradíme
či přispíváme na vybrané akce školy
jako exkurze, zahraniční zájezdy, průvodcovskou činnost, lyžařský výcvik,
kulturní akce, přednášky či sportovní
vyžití. Žáci nastupující do prvního
ročníku se v rámci zahájení studia
účastní adaptačního (stmelovacího)
kurzu, který je plně hrazen školou.
Studentům, úspěšně reprezentujícím
naši školu poskytujeme odměny ve
formě hmotného ocenění, poukázky
na nákup vybraného zboží nebo prostřednictvím zvýšeného příspěvku na
poznávající zájezd,“ sdělila jednatelka
společnosti Silvie Šteigerlová.
Škola žákům z devátých tříd základ-

ních škol nabízí studium pěti atraktivních a v regionu ojedinělých vzdělávacích programů Mezinárodní obchod
a projektové řízení, Marketing turismu a wellness služby (cestovní ruch),
Marketingové komunikace a žurnalistika, Sportovní management a Animátor volného času. Tyto vzdělávací
programy vychází z RVP Ekonomika
a podnikání. Výhodou je, že student
získává odborné ekonomické vzdělání, například z ekonomiky, účetnictví,
marketingu, managementu a zároveň
profilaci dle studijního zaměření.
„Novinkou je zaměření Animátor
volného času, které připraví studenty v oblasti poskytování služeb
v cestovním ruchu se zaměřením na
animátorskou činnost. Studenti dokáží vytvořit i zrealizovat animátorský
produkt a naučí se chápat animátor-

skou činnost jako způsob aktivního
využití volného času,“ podotkl ředitel
školy.
SOŠPO je také zapojena do řady
zajímavých projektů. „Letos v září
jsme díky druhé etapě podpory škol
formou projektů zjednodušeného
vykazování zahájili realizaci projektu
Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO
II. Od loňského školního roku se
účastníme dvouletého projektu šesti
evropských škol Let‘sbuildbridges
(Postavme mosty) Erasmus+. Studenti, kteří se do něj zapojili, tak měli
možnost zcela zdarma vycestovat do
Německa, Portugalska, Chorvatska,
právě nyní jsou někteří z nich v polské
Varšavě a příští rok na jaře je čeká cesta
do Lotyšska. Žáci studující německý
jazyk mají možnost se podílet na projektu eTwinning, který spoluvytváří-
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me s naší partnerskou školou BHAK
Deutschlandsberg v Rakousku,“ prozradila jednatelka společnosti DOMA
- MORAVA holding Silvie Šteigerlová.
(pk)
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„Jsme si vědomi, že musíme nabízet nadstandard,“ říká jednatelka společnosti Silvie Šteigerlová
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Cukrářky a cukráři provoněli školu vánočním cukrovím a štrúdlem, mladší
„kolegy“ ze ZŠ učili zdobit perníčky.
Trochu podobná vůně byla cítit i celým
dalším patrem. Na odborné učebně číšníci a servírky předváděli přípravu punče a flambovali. Těm, kteří neholdují
chuti skořice a jablek, nabídli nepřeber-

Jitka KŘENKOVÁ

PROSTĚJOV V úterý 3. prosince se
z budovy SOŠ na náměstí E. Husserla v Prostějově linuly podivné vůně
i zvuky. Žáci a učitelé připravili jako
každoročně den otevřených dveří,
vzhledem k zaměření školy by ale
bylo možná příhodnější označení
den řemesel.

Zájemci si během prohlídky mohli
vybrat, co chtějí vidět. Nakouknout
mohli do nedávno rekonstruované
auly, do prostor šaten, ale samozřejmě
hlavně do tříd. V řadě z nich je kantoři a studenti seznámili s obsahem
hodin a předvedli také pokusy. Vděčná v tomhle směru byla učebna fyziky
a biologie. „Nejvíc času jsme nejspíš
trávili tady v učebně biologie. A ta se
nám zatím líbila také nejvíc. Baví nás
příroda, vše o lidském těle, bylo to tu
zajímavé,“ svěřila se Jarmila Círková,
která přišla se dvěma dětmi. V místnosti se lidé mohli seznámit blíže
i s minerály a s dalšími přírodninami.
V jiných naopak nabízeli například
občerstvení. Kdo ale přišel pozdě, pa-

Den řemesel na SOŠ Prostějov

EXKLUZIVNÍ
reportáž

začíná se druhým jazykem a jestli je
i nějaký kroužek. Bylo ale i dost takových, co se jen podívali, neptali se,
odešli,“ prozradila učitelka francouzpro Večerník
štiny Pavla Jiříčková, která měla na
Michal
starost Caffé francaise.
Hlavní lákadla středečního odpoledSOBECKÝ
ne? Hádání významu francouzských
„Bylo zde hodně lidí. Zajímalo je, z ja- slov, určování francouzských herců
kých učebnic se učí, od které třídy se i dobroty.

PROSTĚJOV Informace, dobré jídlo, pohoda. Všechny tři věci
se uplynulou středu podařily skloubit organizátorům dne otevřených dveří na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově. Akce
nebyla letos první, odehrála se také před více než měsícem ve
spojení s oslavami 120. výročí školy. Tentokrát se ovšem konala v jediném odpoledni, a i proto bylo ve škole živo. A Večerník
u toho znovu nechyběl.

ze zastupitelstva

DESÍTKY
MILIONŮ
KORUN
PUTUJÍ
NA
CHOD
ŠKOLSKÝCH
PERLIÈKY
POZNÁVÁNÍ,
KTERÉ BAVÍ...
„S dalšími penězi pamatujeme v rozpočtu i na investice do škol,“
Gymnázium Jiřího Wolkera přivítalo rodiny pokusy i palačinkami

milujeme
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ZVRAT V DOHODĚ MĚSTA SE ŽIDY?
Petiční výbor nesouhlasí s úpravami parku, navrhne své vlastní

PROSTĚJOV Představitelé židovských organizací si už v minulých týdnech mnuli ruce poté, co prostějovským radním předložili vizualizaci jejich návrhu na úpravy parku ve Studentské
ulici, kde se nachází starý židovský hřbitov. Konšelé jim totiž na
jejich návrh předběžně kývli. Nyní se ale do hry vložil petiční
výbor za zachování dosavadního stavu parku, jehož členové
se po setkání s primátorem města Františkem Jurou netají tím,
že s navrženými úpravami nesouhlasí! Večerníku se podařilo
v této věci získat exkluzivní vyjádření jak předsedy petičního
výboru Aleše Michálka, tak i dosud nezveřejněné prohlášení
primátora města.

Michal KADLEC
Jak Večerník informoval již v předchozích vydáních, vedení magistrátu
odprezentovalo dohodu s představiteli židovských organizací ohledně budoucího uspořádání parku ve
Studentské ulici coby pietního místa
na starém židovském hřbitově. Zveřejněná vizualizace úprav se pocho-

pitelně dostala do rukou i petičnímu
výboru, který už před rokem sestavil
petici za zachování stávající podoby
parku. Tu podepsalo přes tři tisíce
Prostějovanů. Zástupci petičního
výboru okamžitě projevili nesouhlas
s novým projektem úprav a předminulý týden to přišli na radnici oznámit primátorovi Prostějova Františku Jurovi.

2ąGFUGFCRGVKéPÊJQXÚDQTW#NGw/KEJ¾NGMRQUM[VN8GéGTPÊMWGZMNW\KXPÊ
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(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Petiční výbor StudentskáPV.cz
a občané podepsaní pod jeho peticí
nesouhlasí s takovým řešením podoby pietního místa, které by kompletně oplotilo stávající park a parkoviště na ulici Studentská a celou
tuto lokalitu by zneprůchodnilo.
Dále jsme vedení města předběžně

informovali, že hodláme předložit
orgánům svůj vlastní návrh řešení
této lokality – vybudování pomníku obětem holocaustu z řad prostějovského občanstva se zakomponováním historie dané lokality,“ sdělil
Aleš Michálek, předseda petičního
výboru.

„Čeká nás ještě kus cesty,
všichni budou muset ustoupit,“

říká primátor František Jura
PROSTĚJOV Statutární město Prostějov usiluje o takové řešení prostoru
ve Studentské ulici, které by bylo přijatelné pro všechny strany. Po nedávném
jednání se členy petičního výboru usilujícího o zachování současné podoby
parku to uvedl primátor František Jura
(na snímku). Společné prohlášení poskytl Večerníku předseda petičního výboru StudentskáPV,cz Aleš Michálek.
V něm se uvádí, že všechny strany budou muset ze svých požadavků slevit.
Petiční výbor má připomínky ke změnám
spojeným se zvýrazněním místa posledního
odpočinku dvou tisíc prostějovských občanů židovského původu. O proměnu v pietní
místo naopak usilují židovské organizace.
Hosté pozvaní primátorem Jurou k jednání
městu také navrhli ustavení pracovní skupiny, kterou by tvořili zástupci magistrátu,
organizací usilujících o úpravu území dnešní
kulturní památky a petičního výboru.
„Cílem práce této komise by bylo předjednat a vypracovat pro vedení města takový
návrh územních či jiných změn, který by
byl přijat všemi uvedenými subjekty. Jedině takový by se mohl stát trvalým řešením

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
všech dnešních sporů,“ uvedl zástupce
petičního výboru Aleš Michálek.
„Jednání ukázalo, že je před námi ještě kus
cesty. Musíme najít takový kompromis,
který bude přijatelný pro všechny. To
v praxi také znamená, že všichni budou
muset ze svých požadavků aspoň trochu
ustoupit,“ připustil primátor Jura.
První muž prostějovské radnice zároveň
členům petičního výboru slíbil, že s nimi
zůstane ve spojení a bude se s nimi nadále
scházet. „Zatím jsme se sešli nad vizualizací, která naznačuje, jak by prostor v budoucnu mohl vypadat. Určitě se znovu
uvidíme, až bude na stole studie naznačující možnost konkrétnějšího řešení.“

2QJNGFFQGZMWT\PÊEJR

TQUVQT Foto: Jaroslav
Svobod
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Fenomén dobrovolného finančního
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otroctví dorazil i k nám
➢ ztitulnístrany
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PROSTĚJOV Na celou záležitost narazil Večerník zcela náhodou. „Moje bývalá spolužačka
z Prostějova studuje na vysoké
v Brně a jako domina si přijde
i na třicet tisíc měsíčně. Nejde
ale o to, že by někde v salóně
provozovala sado-maso. Prostě
na internetu natočí video, kde
chlapa seřve, aby jí poslal výplatu. A on jí pak pošle nějaké
peníze na účet! Ona mu pak část
z nich posílá zpátky. Ale udělá to
jen za podmínky, že ji poslouchá
a dělá přesně to, co ona sama
chce. Přitom mu kolikrát dává
hodně absurdní úkoly. Nechápala jsem, že je něco takového
možné, ale prý to skutečně funguje,“ svěřila se exkluzivně Večerníku jedna z Prostějovanek,
která nás seznámila i s anglicky
psanými webovými stránkami,
na nichž si finanční otroci s jejich „madam“ veřejně dopisují.

Přestože vše vypadá jako žert, při
podrobnějším zkoumání člověk zjistí,
že podobně absurdní vztahy „na dálku“
v dnešní době nejsou úplnou výjimkou.
„Ten její otrok je docela mladý Angličan.
Seznámila se s ním celkem náhodou
přede dvěma roky přes jednu webovou
seznamku. Na živo se ještě nikdy neviděli. Pouze si vzájemně píší a posílají
videa, setkali by se pouze za podmínky,
kdyby o to ona sama stála. A to nestojí,“
popsala mladá žena, která slyšela i o dalších mladých ženách z Prostějova, které
něco podobného zkouší.
„Osobně je ale neznám. Co vím,
tak prý samy aktivně shání klienty,
kde se dá, a to nejen v zahraničí, ale
i v České republice. Někdy to vyjde,
ale v drtivé většině případů narazí na
nejrůznější úchyláky nebo vtipálky.
Docela chápu, že peníze ve finále
pošle jen málokdo,“ dodala pohledná vysokoškolačka, které jsme se
zeptali, zda by si i ona sama nechtěla tímto způsobem přivydělávat.

„Musím se přiznat, že mě to první
moment docela lákalo. Dělám brigádu jako číšnice, práce mě poměrně
baví, ale takhle bych si přišla na víc
a nebolely by mě z toho nohy... Ono
se na první pohled zdá, že je to výdělek
snů. Někomu rozkazuješ, maximálně
se mu občas ukážeš v kalhotkách, ve
vířivce či v botách, které si za ty jeho
peníze pořídíš,“ usmívá se. „Jenže ono
to není tak úplně jednoduché. Sice
dostaneš celkem dost peněz, ale musíš
s nimi i nějak hospodařit- něco si nechat, ale něco vracet, když splní úkol,
který musíš vymýšlet. Minimálně to
zabere celkem dost času,“ upozornila
dívka, která sama podobné nápady
nakonec zcela zavrhla. „Hlavně bych
na to neměla žaludek. Ti chlapi nemají
absolutně žádnou sebeúctu, a to samé
vlastně platí i o těch ženských. A to
i přesto, že si z těch svých otroků v normálním životě třeba dělají srandu jako
ta moje kamarádka...,“ uzavřela.
Co na to říkáte vy? Hlasovat můžete v anketě na www.vecernikpv.cz!
(mls)

PROSTĚJOV Město Prostějov nabízí od konce října nový
tahák pro turisty, zvláště ty,
kteří se chtějí dozvědět něco
bližšího o výrobě exkluzivních
destilátů. V prostorách Palírny
U Zeleného stromu totiž otevřela své zbrusu nové prostory
původně žešovská Distillery
Kleiner, která se specializuje na
ultraprémiové ovocné pálenky.
A právě zde se otvírá možnost zajímavých zážitků v novém zhruba
čtyřicetiminutovém exkurzním
okruhu. Hlavním lákadlem je pochopitelně destilační kolona, v níž se odehrává destilace pálenky přímo před
zraky návštěvníků.
Exkurzní místnost má moderně pojatou interaktivní zónu, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet přiřadit pecky
a typy dřeva k jednotlivým ovocným
druhům. Přes sklad destilátů se sudy
a kameninovými nádobami, v nichž
destiláty zrají, se hosté dostanou až
do edukativně-degustační části, kde
ochutnají vybrané ovocné destiláty.
Zároveň byl výstavbou nových
prostor završen proces propojení rodinné firmy s nejstarším výrobcem
lihovin v Evropě. Na interiérech se
podíleli výhradně řemeslníci z prostějovského regionu. „V nových výrobních prostorách se můžeme ještě
více zaměřit na zdokonalování jednotlivých procesů výroby. Nedílnou
součástí je rovněž větší možnost kultivace v různorodých sudech z celého
světa, které byly zajímavé původním
obsahem,“ vysvětlil význam této symbiózy Jan Kleiner. Hlavním smyslem
spojení s Palírnou U Zeleného stromu podle něj bylo poskytnutí jejího
zázemí v oblasti obchodu a exportu.
A tak mohou tyto ultraprémiové pálenky oblíbené nejen v michelinských
restauracích, ale stále více ve světě
gurmánů ochutnat zájemci přímo
u zdroje.
(tok)
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
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VE STRAŽISKU ZVEŘEJNILI AUDIT, VÝSLEDKY
Z kontroly vyplývá, že opakovaně mohlo
dojít k trestnému činu
PROVĚŘÍ POLICIE ČR

STRAŽISKO Zdá se, že ze skříně obecního úřadu ve Stražisku
vypadl pořádný kostlivec! Obec si totiž nechala udělat audit hospodaření za uplynulé roky. Ten zpracoval kolektiv
Mendelovy univerzity v Brně. A jeho závěry se nyní bude zabývat Policie ČR. Dle bývalého starosty Jaroslava Krönera však byl
vytvořen na objednávku a výsledky jsou v rozporu s kontrolami, které na obci každoročně prováděl Krajský úřad Olomouc.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Zprávu o „Zhodnocení efektivity hospodaření obce Stražisko“
zpracoval kolektiv z Mendelovy
univerzity v Brně z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií. Vedoucí skupiny byla docentka, která je sama starostkou
menší obce. Ta pak výsledek prezentovala na posledním zasedání
obecního zastupitelstva, které se
konalo v pondělí 2. prosince v prostorách místního obecního úřadu.
„Ze závěru auditu vyplývá, že hospodaření obce v letech 2011–2018
není možné považovat za efektivní
a v souladu se zásadou správného

zjistili jsme

vs.

hospodáře při nakládání s veřejnými prostředky,“ shrnula výsledky auditu starostka obce Markéta
Dvořáková.

Kostelec by mìl
rozkvést
Kostelec na Hané (mls) - Pokud
to vyjde, v centru Kostelce na Hané
to bude vypadat téměř jako na olomoucké Floře. Město totiž připravilo kompletní regeneraci zeleně. Vše
souvisí s okolím připravovaného
pomníku, o němž Večerník již informoval. „Součástí projektu je výsadba až pětadvaceti nových stromů
a osm tisíc květin, a to převážně ve
svahu nad stávajícím parkovištěm
před radnicí. V celé věci aktuálně
žádáme o dotaci, pokud ji dostaneme, začne se sázet už v příštím roce,“
potvrdil starosta Kostelce na Hané
František Horák.

Kraj zajistí dopravu
QDzHOH]QLFL

Docházelo
k porušování zákona?
Po jejich zveřejnění se ve Stražisku
zcela otevřeně hovoří o tom, že ze
strany bývalého vedení docházelo
k opakovanému porušování zákona.
Celým případem se navíc budou zabývat policisté. „Obec je dle zákona
povinna postoupit výsledky tohoto
auditu orgánům činným v trestním
řízení,“ potvrdila nám v této souvislosti Dvořáková.
Zajímali jsme se o to, jaké konkrétní nedostatky byly zjištěny.
„V rámci auditu byla provedena například i kontrola hospodaření koupaliště. Ta poukázala na neodborný
provoz a z toho plynoucí dlouhodobý záporný výsledek hospodaření,

který představoval zátěž pro rozpočet obce,“ reagovala na tento dotaz
Dvořáková.
Současné vedení obce považuje
audit zejména za vodítko, jak nadále hospodařit s veřejným majetkem dle zákona a s péčí dobrého
hospodáře. „Další důsledky, které
pro nás bude audit znamenat, zatím nejsou zcela jasné. Rozhodně
to není optimistická zpráva pro
naše občany,“ konstatovala starostka Stražiska.

Audit se zabýval obdobím, kdy byl
starostou Stražiska Jaroslav Kröner,
jehož právě Dvořáková nahradila ve
funkci. Ten dle svých slov nemá jeho
závěry k dispozici. „Byl jsem sice na
jednání zastupitelstva, kde proběhla
ústní prezentace, nicméně písemně mi
dosud nikdo nic nedal, takže se k jednotlivým bodům nemohu konkrétněji

nyní slaví úspěch v pátrání po pachatelích tohoto vandalského činu.
„Provedeným šetřením se plumlovským policistům jako podezřelé podařilo ustanovit tři mladíky ve věku
od šestnácti do jedenadvaceti let. Ti

se následně ke svému činu přiznali
a uvedli, že tak učinili po návštěvě
hostince a vlastně ani neví, proč...
Z jejich výpovědí vyplynulo, že auto
zdemolovali jen tak z nudy. Způsobenou škodu se však zavázali nahra-

dit. Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu poškození cizí věci.
Za ten trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
až na jeden rok,“ prozradil
Kořínek.
(mik)
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Kröner: Døívìjší
kontroly pochybení
nezjistily

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vyjádřit,“ reagoval Kröner, podle něhož
byl celý audit vytvořen na objednávku
současného vedení. „Jeho výsledky
jsou v rozporu se závěry kontrol, které
dvakrát ročně u nás prováděli zástupci
olomouckého krajského úřadu. Byl
objednán záměrně a bez řádného výběrového řízení,“ zdůraznil bývalý starosta
Stražiska, který je dle svých slov srozuměn s tím, že závěry auditu musí prověřit policisté. „Nějak se to vyřešit musí, to
ovšem já teď neovlivním. Ať to policisté
prošetří a pak se uvidí, co bude dál...“

8QNMUYCIGP\PKéKNKONCFÊEKLGPVCM\PWF[
DRAHANSKO Něco málo přes
jeden měsíc trvalo pátrání po vandalech, kteří na konci října totálně
zdemolovali zaparkovaný Volkswagen před hospodou na Drahansku. Policie dopadla tři mladíky,
kteří přiznali, že osobní vozidlo
zničili jen tak z dlouhé chvíle...
Jen připomeňme, že ve středu 30.
října tohoto roku kolem dvaadvacáté
hodiny došlo k poškození osobního automobilu značky Volkswagen
zaparkovaného nedaleko hostince
v obci na Drahansku. „Rozbitím
skleněných výplní oken a osvětlení
a poškozením karoserie a interiéru
vozidla jeho majiteli vznikla škoda
vyčíslená na dvacet tisíc korun,“ vrátil se k případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Policisté po měsíčním vyšetřování
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Prostějovsko (mls) - V neděli 15.
prosince začne platit nový jízdní řád
vlaků pro rok 2020. Na Prostějovsku
dojde pouze k úpravám datumového omezení u některých spojů. Novinkou bude, že se ve všech vlacích
bude moci platit kartou. Zásadní je,
že od Nového roku začne dopravu
na trati mezi Olomoucí a Nezamyslicemi zajišťovat Olomoucký kraj.
I poté zde budou platit dva tarify:
krajský tarif IDSOK a tarif Českých
drah TR10 se slevami IN25 a IN50.
Cestující si pak budou moci vybrat,
který z nich je pro ně výhodnější.

Chystají opravu
silnice
Výšovice, Vřesovice (mls) - Málokteré vesnice k sobě mají blízko jak
geograficky, tak i názvem jako Výšovice a Vřesovice. Silnice spojující obě
obce však dlouhodobě není v dobrém stavu. To chce Správa silnic
Olomouckého kraje změnit a chystá
v této souvislosti opravu 849 metrů
dlouhé komunikace. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

Krásné svátky
s Pavlem Novákem
Němčice nad Hanou (mls) Město Němčice nad Hanou a kino
OKO zvou tento pátek 13. prosince
od 18:00 hodin na Vánoční koncert
Pavla Nováka s pěveckým sborem
Sedmikráska.

Darujte
Kü@?KG<OI½
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KOSTELEC NA HANÉ Vánoční nálada, usměvaví lidé, spousta
čertů s andělem a Mikulášem.Takto lze shrnout akci Mikulášská
nadílka, která proběhla uplynulý pátek v Kostelci na Hané. Od
půl čtvrté se navzdory nízkým teplotám tančilo, zpívalo a hodovalo. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Aneta STRAŠKRABOVÁ
STRAŠKRABOVÁ
Město Kostelec na Hané si ve spolupráci s místními spolky připravilo
nadupanou vánoční akci spojenou
s rozsvícením vánočního stromu.
A že se jednalo o akci opravdu parádní, o tom jsme se přesvědčili na
vlastní „zmrzlou“ kůži! Návštěvníky

vítaly vánoční trhy, na kterých děti
ze základní školy prodávaly své výrobky. Na výběr bylo nepřeberné
množství krásných věcí, a sice od
perníčků přes andílky, Mikuláše až
po věnce a vánoční hvězdičky.
Program zahájily nejmenší děti ze
školky. „Trénovali jsme asi čtrnáct
dní, ale je náročné vystupovat veřejně s tak malými dětmi. Nicméně se všechny maximálně těšily
a užívaly si to,“ usmívala se paní
učitelka. Následně děti ze školní
družiny zazpívaly vánoční písničky. Jelikož postupně přituhovalo,

všechny návštěvníky rozehřála
zumba. V pauzách mezi vystoupeními hrála reprodukovaná hudba,
lidé popíjeli punč a pojídali přichystané občerstvení z dílny místních
hasičů. Moderátorka Martina Procházková z rádia Haná roztancovávala přítomné děti, aby si rozhýbaly
ztuhlé končetiny a zabavily se před
rozsvícením vánočního stromečku. Tohoto úkolu se ujal starosta
František Horák. „Máme šikovné
elektrikáře, nám se podaří stromeček rozsvítit na poprvé,“ reagoval
na moderátorčinu poznámku, že
v Olomouci se stromek podařilo
rozsvítit až na třetí pokus. A měl
pravdu, stromek po odpočtu bezchybně zazářil podbarven obdivným povzdechem přítomných.
„Moc se mi líbí, ale doma budeme

mít hezčí,“ sdělila Večerníku pětiletá Karolínka, která byla na akci
s babičkou. „Chodíme pravidelně
na akce pořádané městem. Vždy
jsme moc spokojení s programem,“
pochvalovala si paní Petra Mikulášskou nadílku.
Příchod čertů byl impozantní, vstupovali pekelnou bránou, z níž létaly
jiskry. Někteří pekelníci byli opravdu
děsiví, nebylo tedy divu, že se pár dětí
rozplakalo. Naštěstí velmi brzy přispěchal Mikuláš s hodným andílkem
a ten postupně všechny děti obdaroval
balíčkem. „Máme tu hodné děti, ty
odměníme, ale i ty zlobivé, ty si zřejmě
odnesou čerti,“ usmíval se Mikuláš.
Dostalo se na všechny děti včetně těch
zlobivých s příslibem, že se do příštího
roku polepší. Celé předvánoční odpoledne zakončil barevný ohňostroj.
Víkendový program v Kostelci touto
akcí pouze začal. V sobotu v kostele

FOTOGALERIE
sv. Jakuba Starklikni na
šího vystoupil
www.vecernikpv.cz
slovenský gospel
The Gospel Family proslavený
svými koncerty.
Což jeho členové stvrdili
velkolepě.
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Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je
podezřelý třiapadesátiletý muž
z Prostějova. Policisté jej zastavili uplynulou sobotu 7. prosince
krátce před třiadvacátou hodinou
v Klenovicích na Hané, když řídil
vozidlo Rover. Muž při kontrole
nepředložil řidičský průkaz. Ani
nemohl, žádný totiž neměl. Policisté vzápětí zjistili, že mu Okresní soud ve Vyškově uložil zákaz
řízení motorových vozidel až do
února 2022. Řidiči hrozí za uvedený přečin trest odnětí svobody
až na dva roky.

Zákaz mu nevadil

Minulé úterý 3. prosince v dosud
přesně nezjištěné době vnikl dosud neznámý pachatel bez poškození dveří do rodinného domu
v obci na Prostějovsku. Z domu
poté odcizil bankovky v různých
nominálních hodnotách v různých měnách. Jednalo se české
koruny, americké a tchajwanské
dolary, britské libry, čínské jüany, srílanské rupie a tanzanské
šilinky. Celková výše způsobené
škody byla vyčíslena na bezmála
23 000 korun. Policisté obvodního oddělení Prostějov 2 ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže. Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Napakoval se cizí měnou

Z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu krádeže podezírají policisté obvodního
oddělení Prostějov 2 třicetiletého muže z Prostějovska. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit
28. října ráno v rodinném domě
svých rodičů v Hrubčicích. Tam
se neoprávněně zmocnil platební karty svého otce, kterou pak
během téhož dopoledne provedl
dva výběry hotovosti z bankomatu. Takto nabytých 20 000 korun
použil pro svoji potřebu. Skutku
se měl podezřelý dopustit přesto,
že byl za majetkovou trestnou činnost v minulosti již pravomocně
odsouzen. S ohledem na recidivu
mu za nynější skutek v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Otci ukradl kartu
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vším pak Lucifer sedící vysoko na trůnu na voze taženém jeho otroky. Tak
nějak vypadal příjezd pekelné družiny
do Bílovic.
Ještě předtím nechyběla ani jízda vláč-

3x foto: Martin Zaoral

v areálu zchátralého starého mlýna. To
nechybělo ani letos a opět bylo o fous
lepší. Čerti v něm hledali ztracenou
knihu hříšníků a občas si některého
z nich vytáhli z řad přihlížejících dětí.
U nich šlo pozorovat zajímavý efekt.
Zatímco při svém příchodu se věsily
na pásky tvořící hranici pekla tak, že ji
div neprotrhly, jakmile dorazili na scénu čerti, rázem všechny instinktivně
udělaly dva tři kroky vzad, takže páska
byla náhle zcela volná…
Obavám dětí se nebylo zas tolik co divit, vždyť sám Lucifer se zlobil, neboť

PROSTĚJOVSKO
Pokračovat
v jízdě i přes nezměrnou únavu se
rozhodně nevyplácí. O tom se přesvědčil mladý řidič BMW, který
minulý čtvrtek časně ráno usnul za
volantem. Následky byly děsivé, ale
mladý muž z havárie naštěstí vyvázl
bez zranění. Jeho auto však zůstalo
stát zcela zdemolované poté, co se
několikrát odrazilo od svodidel.
„Ve čtvrtek pátého prosince o půl páté
ráno došlo na devatenáctém kilometru dálnice D46 ve směru od Vyškova
na Prostějov k havárii osobního automobilu značky BMW. Podle slov sedmadvacetiletého řidiče k tomu došlo
v důsledku mikrospánku. Jakmile řidič přestal kontrolovat řízení, vozidlo
vyjelo vpravo mimo komunikaci. Při
tom porazilo dva směrové sloupky. Po
sjetí vozidla do příkopu řidič procitl
a strhl řízení vlevo zpět na komuni-

kaci. Tam přejel přes oba jízdní pruhy a narazil do středových svodidel.
Od těch se vozidlo odrazilo a přejelo
k pravé krajnici, kde zastavilo,“ popsal
krkolomnou bouračku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
220 tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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tak úplně jednoznačné nebylo. „Je to
opět perfektní. Loni jsme tu byli poprvé, a to jsme sem vzali obě naše děti.
Jenže mladší kluk z toho tady byl tak
vystrašený, že letos prostě odmítl jít.
Nepomohlo vůbec nic, nejen naše naléhání, ale ani přemlouvání ze strany
jeho starší sestry, která se sem naopak
těšila. Takže to dopadlo tak, že jsme jej
protentokrát museli nechat u babičky,“
reagoval jeden z přítomných tatínků
na dotaz, jak se mu tu líbí.
Čertovskou jízdou tak SDH Bílovice více než důstojně uzavřel rok,
v němž mimo jiné oslavil 110 let od
svého založení.

dobné nehody se dějí takřka denně.
V tomto případě se ale řidiči nemohli shodnout na vině, konečné
slovo tak budou mít policisté.
„Podle slov dvaapadesátileté řidičky
Fordu i stop vozidel zadokumen-

0CLGFPQO\XQ\KFGN\čUVCNCRQDQéPÊOUVąGVWJNWDQM¾FÊTC1DCąKFKéK
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ZHQVQ2QNKEKGè4

SMRŽICE Ve čtvrtek 5. prosince
před desátou hodinou došlo na silniční komunikaci mezi Smržicemi
a Kaplí k bočnímu střetu vozidel
značek Škoda a Ford. Na tom by
nebylo až tak nic výjimečného, potovaných na místě měl čtyřicetiletý
řidič Škody Octavie při jízdě mírnou
levotočivou zatáčkou přejet částečně
do protisměru, kde došlo ke střetu
s protijedoucím Fordem. Řidič Octavie však se zaviněním nehody nesouhlasil. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění tak budou předmětem dalšího policejního šetření,“ potvrdil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje
Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 150 tisíc
korun. Alkohol u obou řidičů policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
(mik)

Řidiči se po nehodě na vině neshodli

c-¼]DWRQHPċãX-¼WDN\QHp

mu jeho podřízení někam zašantročili Knihu hříšníků. Všichni pekelníci tak měli co dělat, aby ji opět našli.
Poté, co ji konečně objevili, se ulevilo
nejen jim, ale zejména přítomným
dětem, které pak o to radostněji přivítaly příchod Mikuláše. Vše uzavřel
ohňostroj.
Na Pekelnou jízdu do Bílovic dorazilo několik stovek dětí i dospělých,
a to nejen místních, ale i ze širokého okolí. Jejich počet se ve srovnání
s loňským rokem opět o něco zvýšil.
To by se vzhledem ke kvalitě akce
mohlo jevit jako něco zcela samozřejmého. Jenže v tomto případě to zas

2ąÊLG\F.WEKHGTCMVGTÚFQTC\KN\.WVQVÊPCFQ$ÊNQXKEKURQéGVPÚOFQRTQXQFGOD[NUMW
VGéP÷HCOÐ\PÊ
Foto: Martin Zaoral
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efekty s propracovanými kostýmy

kem, která se po loňské absenci opět
vrátila. V něm se zejména ty nejmenší děti s rodiči svezly od Hospody
u Hochvaldů do Lutotína, aby tam
společně rozsvítily vánoční stromeček. Nedlouho po jejich návratu zpět
do Bílovic už dorazil sám pán pekel.
Poté, co se opět vzdálil, následovala
chvilka uklidnění vyplněná rozsvícením vánočního stromečku v parčíku
v Bílovicích.
Ale tím to celé rozhodně neskončilo...
Loni mělo v Bílovicích velkolepou
premiéru pravé peklo, které vzniklo
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Jiskry, plameny, dým, pach síry a hlavně čerti všeho druhu: s hořícími vidlemi, bengálskými ohni, zakroucenými
rohy, střapatými kožichy, vylámanými
zuby a hrozivými pohledy. Nad tím

BÍLOVICE-LUTOTÍN Nevěříte na peklo? Pak jste prostě jen
nikdy nebyli na Pekelné jízdě v Bílovicích! Tato akce před lety začínala relativně skromně, přesto byla od svého začátku
opravdovou zkouškou odvahy pro všechny účastníky. Díky
skvělé spolupráci místních hasičů a vedení obce postupem
času nabrala takové obrátky, že dosáhla úrovně nemající
nejen v regionu konkurenci. Nejinak tomu bylo i uplynulou
sobotu, u čehož nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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MOŘICE Dálnice D1 v úseku mezi
Kojetínem na Přerovsku a Mořicemi na Prostějovsku byla v pátek 7.
prosince na hodinu a půl uzavřena.
Důvodem byla série dopravních
nehod, ke kterým došlo v důsledku
náledí. Řidiči nepřizpůsobili svoji
jízdu daným podmínkám.
Podle dopravních informací policie se
nehody obešly bez zranění. Dálnice
byla mezi exity Kojetín a Mořice uzavřena od čtvrt na devět ráno. „Policie
řešila několik dopravních nehod a některá místa, především mosty, mohou

být namrzlá,“ uvedlo Ředitelství silnic
a dálnic Olomouckého kraje na svých
webových stránkách.
Havárii policisté řešili například na
242. kilometru, kde se střetla dvě
osobní auta, nikdo nebyl zraněn. Policie také hned v pátek ráno varovala, že je v tomto úseku náledí. Podle
dopravních informací pokrývala námraza také 247. kilometr, kde policie
vyšetřovala další nehodu auta. I tam
vozovku upravovali silničáři.
Bližší informace ale Policie ČR do
uzávěrky vydání neposkytla. (mik)
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Hned na začátku si vzal slovo starosta
obce Marek Hýbl, který popřál všem
občanům klidné a pohodové svátky
a vše nejlepší do nového roku. Poté na
pódiu děti z mateřské školy předvedly svými působivými hlásky koledy.
Stromek se podařilo rozsvítit hned
na první pokus, z čehož měl pan starosta ohromnou radost. „Na rozdíl od
některých metropolí se nám podařilo stromek rozsvítit hned napoprvé.
Navíc si troufám říci, že náš strom je
opravdu nádherný. Chtěl bych i tímto

Jan FRÉHAR

poděkovat Vojtěchu Stehlíkovi za darování stromečku. Výzdoba je společným
dílem s obecními pracovníky. Jsem velmi šťastný, že většina ohlasů byla pozitivní a občané jsou spokojení,“ nechal
se slyšet starosta Marek Hýbl.
Po vlastním rozsvícení vystoupil pěvecký sbor ze základní školy, šikovní
žáci zazpívali vánoční písničky. Na
dohled lákal stánek s občerstvením,
spolek Zápalky připravil pro děti i dospělé punč, zastupitelé obce zase klobásky, nechyběly nejrůznější dobroty.
Dětem pro radost přijel s předstihem
Mikuláš s čertem i andělem a společně

rozdávali balíčky. „Mám tam čokoládu,
mandarinku a další dobroty,“ pochlubil
se mladý Adam.
Většina dospělých si nejvíce pochvalovala stromeček a dobrý punč. „Ten strom
je opravdu krásný, letošní se jednoznačně povedl. I punč byl velmi dobrý, jen
je škoda, že došel celkem brzy,“ ohodnotila shodně většina rodičů, kterých
tu bylo opravdu hodně.
Krásnou tečkou na závěr byl ohňostroj. Sice k Vánocům zvykově nepatří,
ale obec se rozhodla, že místo silvestrovské show potěší občany při této akci.
„Akce se vydařila na výbornou. Nádherné počasí, vše šlo podle plánu. Musím
poděkovat všem spolkům a organizacím, které nám letos pomohly s přípravou. Stromeček je taky nádherný. Všem
spoluobčanům bych chtěl tímto popřát
co nejklidnější svátky a všechno nejlepší
do nového roku,“ uzavřel místostarosta
obce Mojmír Sokol.

I ten je totiž v havarijním stavu a měl by
se v dohledné době opravovat. „V jeho
případě nemám žádné nové informace,
termín jeho rekonstrukce zatím není
znám,“ reagoval ptenský starosta.
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Večerníku Jiří Porteš, starosta Ptení,
kterého jsme se zeptali ještě na třetí
most, který se rovněž nachází v centru
Ptenského Dvorku, konkrétně pak na
silnici vedoucí ve směru na Suchdol.

OTASLAVICE První adventní neděli 1. prosince proběhlo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Otaslavicích. V centru obce
nechybělo nic, co k tomu patří. O vánoční atmosféru se postaraly
děti z mateřské i základní školy, které zazpívaly koledy a různé další
vánoční písně. Starosta obce Marek Hýbl popřál občanům všechno nejlepší a pohodové svátky. Děti obdaroval balíčky Mikuláš,
dospělí ochutnali punč a klobásky a úplný závěr zpestřil ohňostroj.

Opravy se týkaly mostu přes říčku Romži
na okraji Ptenského Dvorku a druhého
nacházejícího se přímo ve středu obce
a vedoucího přes místní potok. Oba
mosty byly nejprve zbourány a na jejich
místech postaveny nové.
„Aktuálně dochází k posledním
úpravám, jako je montování zábradlí a další. Mosty budou pro řidiče
nejpozději otevřeny v neděli patnáctého prosince, což odpovídá
původně plánovanému termínu. Sice
jsme doufali, že to bude dříve, ale na
druhou stranu jsme rádi, že náročná
stavba skončí před Vánoci,“ potvrdil

Martin ZAORAL

PTENÍ Nadcházející neděli 15.
prosince by se měly konečně otevřít
oba mosty ve Ptenském Dvorku.
Jejich demolice a následná výstavba
od července letošního roku pořádně
komplikovaly dopravu ve směru
z Prostějova do Konice i život
občanům Ptenského Dvorku a okolních obcí.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikp
v.cz

FOTOGALERIE

munikaci a osobní automobil zastavil
na vozovce. Ford traktoru utrhl nápravu, výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na jeden milion
a sto tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Ke
zranění osob nedošlo a alkohol u obou
řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uzavřel policejní mluvčí. (mik)
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NIVA Na první pohled k nerovnému souboji dvou vozidel došlo
předminulou sobotu 30. listopadu
před pátou hodinou ranní na komunikaci mezi obcemi Otinoves
a Niva. Srazil se tam traktor s osobním vozidlem. Řidič Fordu musel jet
ovšem značnou rychlostí, protože
po střetu utrhl traktoru nápravu!
„Ke střetu levých předních částí vozidel
došlo na rovném úseku komunikace
z dosud přesně nezjištěných příčin. Po
střetu traktor vyjel částečně mimo ko-
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Místní hasiči dokonale dokáží propojit ohňové
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Ředitel prostějovské pobočky španělské firmy Maier
Luis Fernández Gandara nejen o výstavbě nové haly

kovací linky. Aktuálně máme okolo
540 zaměstnanců.“
yy Na to hned navážu, je v plánu
nějaký výraznější nábor zaměstnanců, tím myslím například v
desítkách?
„V roce 2020 neočekáváme výrazný nárůst, to spíše o rok později. V
souvislosti s tímto mohu prozradit,
že plánujeme výstavbu nové výrobní
haly, jejíž výroba by se měla zaměřit na interiérové zpracování plastů.
Vzniknout by tak mělo až okolo
dvou set nových pracovních míst.“
yy Jaké profese budou nejvíce
potřeba?
„V zásadě se jedná o všechny pozice
přes výrobní operátory a směnové
mistry až po inženýry kvality, projektové vedoucí a další. Vzniknout
by měly jak operátorské, tak specializované pozice.“
yy Jak obtížné je v současné
době najít zaměstnance? Tedy
pracovníky spolehlivé, schopné,
vzdělané...
v rámci exkluzivního
„Zásadní problém na trhu práce je
interview
ten, že už se ani nejedná o to, zda
je potenciální zaměstnanec dopro Večerník
statečně kvalifikovaný, jako spíš
se ptal
problém nedostatku uchazečů.
Pro nově nastupující zaměstnance
Michal
máme vytvořený speciální tréninSOBECKÝ
kový plán, jehož cílem je, aby zayy Jak dlouho působíte ve firmě městnanec zvládl všechny procesy
Maier? Co vás navíc motivovalo k bez předchozí znalosti. Aktuální
tomu, abyste se přesunul do Čes- nedostatek uchazečů na trhu práce
ké republiky?
vede i k tomu, že zaměstnává„V Maieru pracuji jedenadvacet let,
zažil jsem zde veškerý kariérní růst.
Začal jsem na finančním oddělení
a postupně se vypracoval. Firma
je pro mě jako moje rodina. Když
jsem pak dostal nabídku jet do
České republiky, nepřemýšlel
jsem nad tím a hned jsem na
ni kývl. Chtěl jsem poznat
jiné prostředí, jinou část
světa.“
yy Zažil jste nějaké
kulturní šoky po
příjezdu do Česka?

„Možná tak cibuli na
jídlo. (smích) O České
republice a Češích se ve
Španělsku traduje, že jsou
to nemluvní a uzavření
lidé. Po příjezdu sem jsem
ale zjistil, že tomu tak není.
Lidé jsou zde přátelští a sympatičtí. Celé to podtrhuje fakt,
že jsem si zde našel mnoho přátel.
V Prostějově jsem již pět let, kde
budu v budoucnu, to ještě nevím.“
yy Jaká je aktuální situace Maieru po ekonomické stránce? A kolik máte zaměstnanců?
„Roční obrat firmy je asi pětapadesát milionů eur. V současnosti
se nacházíme ve fázi růstu, kdy se
snažíme investovat do různých vylepšení, především pak do nové la-

me pracovníky různých národností
jako například Bulhary, Rumuny,
Španěly, Srby a další.“
yy Když jsme u zaměstnanců,
co by mohlo být největší motivací pro začínající pracovníky?
Nebo jinak, proč by měl člověk
vyzkoušet práci v Maieru?

Za největší výhodu považujeme dobré prostředí
a zázemí firmy, především pak zcela otevřenou
komunikaci mezi pracovníky. Oproti jiným firmám
se snažíme k zaměstnancům přistupovat individuálně.

„Za největší výhodu
považujeme
dobré
prostředí a zázemí firmy,
především pak otevřenou
komunikaci mezi pracovníky. Oproti jiným firmám se k
nim snažíme přistupovat individuálně a zaměřovat naši pozornost
právě na ně, a to ať už v práci, nebo
mimo ni. V souvislosti s tím pořádáme pro naše zaměstnance různé
mimopracovní aktivity jako například sportovní akce či dny zdraví.“

Foto: Michal Sobecký

yy I v souvislosti s novou výstavbou, jaký je největší úspěch firmy
za poslední období?
„Zrovna pět let zde pracuji, to je
ten největší úspěch. (smích) V zásadě je to rozvoj, který zde právě
za posledních pět, respektive deset,
let nastal. A ten byl opravdu markantní. Podařilo se nám znatelně
rozšířit výrobní prostory, vzrostl
počet objednávek, ztrojnásobily se
prodeje a začali jsme spolupracovat
na nových projektech s klienty, jako
jsou napžíklad Mercedes a BMW.
Hlavním úspěchem je ale pro nás
spokojenost našich klientů, což nás
ovšem stálo hodně úsilí.“
yy Vrátím se ještě k jazykovému
Babylónu. Vznikají v jeho důsledku nějaké zajímavé, vtipné
situace? Asi to s komunikačními
bariérami není vždy jednoduché...
„To, že zde máme hodně cizinců
a tím pádem i hodně jazyků, považuji naopak za určitou výhodu.
Můžeme tak proniknout do mysli
mnoha národů, zjistit, jak se odlišně dívají na stejnou situaci, jak ji
vnímají. Samozřejmě samotná jazyková bariéra může být i problémem, ale všechno zlé je k něčemu
dobré. Nás to dovedlo k myšlence,
že veškeré procesy vizualizujeme.
Všechny postupy jsou proto znázorněny tak, aby bylo vše na první pohled srozumitelné a jasné,a
tudíž nebylo potřeba věci překládat do všech jazyků. Občas se ale
vyskytnou vtipné situace, kdy zaměstnanci míchají jazyky dohromady, takže začnou mluvit česky,
pak přeskočí do angličtiny a na
závěr řeknou jedno dvě slova
španělsky.“
yy A skončí esperantem...
(smích) „Možná. Ale ve
výsledku i při složitější komunikaci nakonec společnou
řeč najdeme.“
yy Na závěr by mě s blížícími se
Vánocemi zajímalo, zda bude nějaký vánoční bendit, dárek pro
zaměstnance?
„Jednou z forem benefitů je náš
každoroční vánoční večírek, kde
zaměstnanci mohou vyhrát hodnotné ceny v tombole, ale také dostane každý zaměstnanec vánoční
dárek. Již klasickým benefitem v
období Vánoc jsou flexi pasy, které
mohou využít dle své libosti například na sportovní nebo relaxační
aktivity.“

vizitka
LUIS FERNÁNDEZ GANDARA
✓ narodil se 7. prosince 1976 ve Španělsku
✓ je manažerem a ředitelem české pobočky
firmy Maier v Prostějově
✓ vystudoval finance a informační technologie
✓ v Maieru začínal na finančním oddělení,
poté přešel do výroby, kde pracoval
na pozici lean manažera a ředitele výroby
zajímavost: po svém nástupu v Prostějově změnil názor na Čechy,
kteří jsou dle Španělů uzavření a nemluvní...

19120411464

PROSTĚJOV Patří k úspěšným,
výrazným a rozrůstajícím se společnostem. A v současnosti navíc
může těžit z ekonomického růstu.
Akorát dobrého pracovníka aby v
současnosti mezi zájemci o místo
pohledal. Luis Fernández Gandara
(na snímku) v rozhovoru poodhalil
filozofii firmy Maier, v níž pracuje
už více jak dvě desítky let. Neopomněl ale ani na situace, které
nutně ve firmě nastávat musí, tedy
jazyková nedorozumění. Maier,
to je totiž takový - v dobrém slova
smyslu - výrobní Babylón. Kromě
Čechů tu totiž pracuje řada lidí
jiných národností a podnik uprostřed Moravy je tak do značné míry
multikulturním místem plným
evropských národností. Ředitel
pobočky firmy, která v Prostějově
funguje od roku 2006, se však zmínil i o svém vztahu k firmě a o tom,
co by společnost chtěla v blízké budoucnosti dokázat.
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Konec roku je tady a ruku v ruce s ním Vánoce, která tradičně přinášejí sváteční rodinnou atmosféru a spoustu krásných českých zvyků. Jde
také o magický čas, který rádi trávíme se svými blízkými. Avšak dárečky, pochutiny, alkohol, stromeček a mnoho dalšího představují výrazně
zvýšenou finanční zátěž, na což lidé musí povětšinou nějaký čas šetřit.
Rok od roku je objem utracených peněz větší, sahá do několika milard
korun, což je zapříčiněno různými faktory. Ekonomická situace je stále
velmi dobrá a díky tomu rostou platy. Také ale spotřební zboží jde cenově nahoru. V dnešním vydání se můžete dočíst, kolik utratíme v průměru,
nebo co je možné v současné době pořídit a na čem se dá ušetřit.
Texty připravil: Jan Fréhar
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Jednoznačně nejdražší položkou blížících se Vánoc
jsou dárky. Nesmíme ale zapomínat i na další součásti svátků. Nákup různých potravin,
surovin pro pečení, dekorací
do domu i před něj, vánočního
stromečku nebo adventního
věnce. Průměrná rodina nechá
u obchodníků za jedny Vánoce
více než deset tisíc korun. Kam
přesně mizí většina peněz?
Jen za dárky utratil loni člověk
průměrně necelých sedm tisíc
korun. A letos se tato cena podle
ekonomů vyšplhá ještě výše.
Další velmi výraznou hotovost
nechávají občané za nákup potravin a surovin pro pohoštění. Od
cukroví, kapra a bramborového
salátu až po různé sladkosti, slané
pochutiny a alkohol vydá rodina
v průměru okolo tří tisíc korun.
Nárust výdajů také znamená ještě
pořízení vánočního stromečku
nebo například adventního věnce.
O tom, že jsou Vánoce nejná+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
kladnějším svátkem v Česku, tak
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není pochyb. Pro většinu Čechů je to opravdu velký zásah
do rodinného rozpočtu, který
navíc každým rokem narůstá. To
nejdůležitější je ovšem pohoda,
klid a radost našich blízkých, je
chvályhodné, pokud chceme víc
rozdávat než brát.
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Vánoční dárky nás ale nemusejí zruinovat. Stačí dodržovat
pár zásad a zachovat klidnou
hlavu při výběru. Základním
pravidlem je stanovit si svůj
rozpočet, kolik jste ochotni
nejvíce utratit a držet se ho.
Nad dárky je dobré se zamyslet dopředu a počkat si na výhodnou nabídku, která jistě
přijde. Je vždy dobré si ceny
srovnávat alespoň se třemi obchody, abyste si byli jistí, že se
zboží opravdu vyplatí.
U oblečení nebo sportovního
vybavení je zcela jistě namístě
si uschovávat účtenky. I když
nakoupíte takový dárek pro
své nejbližší, může se snadno
stát, že netrefíte přesně jeho
velikost. Proto je důležité mít
účtenku, abyste mohli případně zboží vyměnit. Pokud si
velikostí nejste vůbec jisti, je
daleko lepší sáhnout k dárkové poukázce.
Když chcete své blízké potěšit
zajímavým zážitkovým dárkem nebo nějakým zájezdem
na koncert či sportovní akci,
tak je velmi dobré si dohledat
přes internet na různých slevových portálech tu nejlepší možnou cenu.
V neposlední řadě se dá ušetřit
i na vánočním stromečku, výzdobě a adventním věnci. Stromeček lze také zajistit v předstihu, dokud jsou kvalitní a za
dobrou cenu, na poslední chvíli seženete už jen drahý strom,
který se vám ani líbit nebude.
Výzdoby se dají používat určitě opakovaně více let, stačí se
o ně trošku starat. A adventní

věnec? Daleko lepší než kupovaný je takový věnec doma
vyrobený. Navíc k této činnosti
můžete i zapojit děti, které si
s tím určitě rádi vyhrají.

UWcbY^j÷WY
`Yhcg`þ_U^÷Z]fam
Každým rokem na nás útočí
plno reklam, firmy se předhánějí, kdo nabídne nejlepší
možné zboží za nejnižší cenu.
Čím dál větším hitem je elektronika. V rámci Vánoc jdou
na odbyt nejvíce telefony, notebooky, herní konzole a letos
i televize z důvodu přechodu
na nové vysílání DVB-T2.
Dalším velice žádaným zbožím je sportovní vybavení.
Od kopaček pro fotbalisty
až po různé okrajové sporty.
Enormní zájem je také o oblečení. V čele s ponožkami, které
jsou pro většinu lidí nutností
a rozhodně nikoho neurazí.
Velmi oblíbené jsou také šperky. Od bižuterie až po pravé
diamanty. Vhodným dárkem
se může stát také kniha. V poslední době je čím dál větší
zájem o různé zážitkové poukázky. Nezapomenutelnou se
může stát například projížďka
ve formuli či let balónem.
Prostřednictvím nejrůznějších letáků a reklam se tak
firmy předhánějí v nabídce
největších slev a nejlepších
podmínek při nákupu. I proto
je velmi důležité nenechat se
ukolébat první nabídkou, být
ostražití, zajímat se a porozhlédnout se, jaká nabídka je
opravdu lukrativní.
Kromě výběru výhodné ceny
je také dobré vzít dárek od firmy s pozitivním hodnocením.
A v neposlední řadě podle
nejlepšího uvážení, aby vašim
blízkým udělal opravdovou
radost.
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Konstelace hvězd Prostějova
e vÂ
ýb
V Prostějovanech začíná narůstat napětí před vánočními svátky.
Přestože do Štědrého dne ještě pár týdnů zbývá, otázky ohledně výběru
těch správných dárků pro blízké budou rezonovat v hlavách nás všech
stále častěji.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Díky vašemu silnému sebevědomí dosáhnete
skvělých výsledků nejen v práci, ale
i soukromém životě. Nenecháte si
do ničeho mluvit a ve všem se budete rozhodovat podle vlastního
úsudku.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Během úvodních dní tohoto týdne se dostanete
do výrazných finančních potíží, které nebude jednoduché jen tak lehce
vyřešit. Půjčky nic nevyřeší, budete
se muset poohlédnout po lépe placené práci.
BLÍŽENCI–22.5.až21.6.Hodně věcí
necháváte zajít až příliš daleko. Stane se
tak i v případě rodinných vztahů. Zásluhou vaší laxnosti se do vaší domácnosti vkrade nevraživost a napětí kvůli
dlouho neřešeným otázkám.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Neodoláte
dobrému jídlu, takže během těchto
dní si budete dopřávat všeho, na co
dostanete chuť. Životospráva tak
dostane zabrat, ale z toho si hlavu
příliš lámat nebudete. Ostatně žádnou dietu nepotřebujete.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Postupem času
přijdete na to, že nejen prací je člověk živ. Pár dní byste si měli vzít
volno a věnovat se rodině. Ta vás
pomalu už ani nezná, protože na ni
nemáte moc času. To se musí hodně rychle změnit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Neradi se
pouštíte do věcí, u nichž není předem zaručen úspěšný výsledek.
Nyní ovšem uděláte výjimku a zahájíte náročnou operaci, která se
může setkat s nepochopením kolegů. Povede k hádkám.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Za volant
tento týden vůbec nesedejte, v autě
vám hrozí nebezpečí. Také vzhledem
ke svému zdraví byste měli ze sklepa
vyndat a oprášit jízdní kolo. Jezděte
na něm do práce i na výlety s dětmi.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete
úkoly, které se na první pohled zdají
nesplnitelné. Při jejich řešení se budete nejprve hodně vztekat, poté
ale chytíte druhý dech a vše dotáhnete do zdárného konce. K radosti
nadřízených.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Menší
hádka s příbuznými vyplyne z nedorozumění. Budete muset například tchýni několikrát po sobě vysvětlit, proč se pouštíte do toho či
onoho. Pokud to neuděláte, spory
i nadále potrvají.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nestíháte takřka nic, takže předvánoční úklid rovněž odložíte na neurčito
a s tím i nákup vánočních dárků. Jako
každý rok tak všechno necháte na poslední chvíli. Holt, komu není rady...
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Uprostřed týdne potkáte člověka, který
vás nejdříve velmi zaujme. Po pár
dnech ovšem zjistíte, že jde o naprosto nesvědomitou a otravnou
osobu. Přejde vás tak chuť seznámit
se s ní detailně.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Špatná nálada
vás bude provázet celým týdnem.
Marně budete pátrat, kde se ve vás
bere tolik zlosti. Nedivte se pak, že
s většinou kolegů nebudete vycházet v dobrém a práce se pro vás stane utrpením.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NEALKO
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Pitný režim se dodržovat musí, s blížícími se vánočními svátky navíc ještě
vzrůstá poptávka po nealko nápojích všeho druhu. A tak jsme zjistili, že
nejlevnější kofolu, Pepsi-colu a také minerální vodu značky Magnesia nabízí Penny market, pro Fantu se vypravte do Albertu, kde mají společně s Lidlem i cenově nejvýhodnější Poděbradku. Neperlivou vodu místních značek pak nabízí nejperlivěji hned kvarteto marketů: Albert, Lidl, Kaufland
Na zdraví!
a Penny market.
Průzkum byl proveden ve středu 4. prosince.
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OD 9. DO 15. 12. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od
15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek
a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom
se vydáme mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky
miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní
vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.
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INFORMUJE
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Od 1. ledna 2020 se naostro spustí projekt, který přinesla novela
zákona o nemocenském pojištění, tzv. eNeschopenka. Počínaje
tímto datem zahájí ČSSZ ostrý
provoz povinného systému eNeschopenky, který propojí elektronicky lékaře, zaměstnavatele
a ČSSZ. Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné
pracovní neschopnosti se zcela
změní.
Pro zaměstnavatele se již nebude
vystavovat žádný díl rozhodnutí
o dočasné pracovní neschopnosti.
Povinnost pojištěnce informovat
neprodleně zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti zůstává
zachována.
Nově budou zasílány notifikace
s informacemi o dočasné pracovní
neschopnosti jednotlivých zaměstnanců (o zasílání notifikací je třeba
požádat OSSZ na příslušném tiskopise).
Zaměstnavatel bude mít dále k dispozici pro ověření či stažení údajů

o detailních dočasných pracovních
neschopnostech svých zaměstnanců
tyto služby:
využití kanálu APEP (VREP), který je využíván i v současnosti pro
příjem e-podání; nově bude nutné
využít komerční certifikát k zašifrování dat
využití ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele, kteří nemají k dispozici mzdový
či personální SW; zaměstnavatel (právnická/fyzická osoba) musí mít přihlašovací prostředky (datová schránka /
elektronický občanský průkaz / uživatelský účet NIA)
Zpracovává-li mzdy nebo platy pro
zaměstnavatele účetní firma či daňový poradce, je nutné ho k této
činnosti pověřit plnou mocí a tiskopisem pověřujícím k e-službám.
Nově nebude zaměstnavatel od 1. 1.
2020 přijímat a předávat OSSZ pří-

slušné díly neschopenky potřebné
k výplatě nemocenského, „Příloha
k žádosti o dávku“ bude zasílána
výhradně elektronicky a v této příloze bude nově uvedena informace,
jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat. Při
skončení pracovní neschopnosti
zaměstnance zašle zaměstnavatel
OSSZ hlášení s údaji potřebnými
pro výplatu poslední dávky nemocenského.
Informace a metodickou pomoc
poskytnou zaměstnanci oddělení
nemocenského pojištění OSSZ
Prostějov, Plumlovská 458/36,
Prostějov, tel. 582 300 537, 566,
578 a 548. Povinnosti zaměstnavatele, změny v souvislosti s eNeschopenkou a podrobnosti k jednotlivým službám jsou uvedeny
na www.cssz.cz/eneschopenka

POZVÁNKY
18. 12. ZDAŇOVÁNÍ MEZD 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA
ROK 2019 – přednáší Ing. Milan Lošťák
Více na: www.ohkpv.cz

Oznámení o přerušení dodávky

NÁPOJE

Kofola 2l

Naše
4'57/¦

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 9. 12. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do 11:30 Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: ul. Okružní hodin. Vypnutá oblast: Areál ro- 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
s č. 87 - 93, 111 - 117, ul. Pešinova č. zvodny Letecká 12 (soukromé Brněnská ul. č. 90, ČS PHM,
21, 23, ul. Balbínova č. 22, 24, Jezdecká byty), Areál čerpací stanice EuroOil obřadní síň hřbitov, mýtná brána
na ul. Brněnská, Areál bývalého KAPSCH u hřbitova, č. 81 - fa.
č. 12 - 20.
Agrostavu za Brněnskou ulicí FOP Servis, spol. s r.o., prodejna
Obec: Vitčice
Dne: 13. 12. 2019 od 7:30 do 15:30 4292. Odběratelské trafostanice: čtyřkolek, pohřební služba P.
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně Pv Benzina (č. 300643), Pv vojsko Makový, ČS PHM Benzina, PVulice od č. 3 po konec obce s č. 83 (č. 300669), Pv Agrostav (č. 300623). Auto spol. s r.o., ČS PHM OMV
Obec: Prostějov - Vrahovice
u Žešova vč. sousedících zahrad,
včetně č. 51, 21, 14, 67.
Dne: 10. 12. 2019 od 8:00 do 10:00 celá obec Žešov včetně podnikaObec: Kostelec na Hané
Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: bytový dům telských subjektů, ZD, GM Plast,
s.r.o, FVE u dálnice. Odběratelské
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně M. Pujmanové č. 670.
trafostanice: Pv Neokom Imex (č.
část ul. Revoluční - od č. 843 a 602 Obec: Prostějov
po č. 666 a č. 710, celé ul. Příhon, Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do 15:30 300626), Žešov ZD (č. 300679),
Zahradní, Krátká, Třebízského od ul. hodin. Vypnutá oblast: bytový dům FVE Žešov (č. 701197).
C. Boudy č. 6.
E.ON Distribuce a.s.
Příhon po č. 393 (kino).

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

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
Koupím tento servis. Tel.: 605 138 473

Koupím porcelánové sošky.
T. 605 138 473

REALITY

řádková inzerce / vzpomínky

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Pronajmu garáž od 1.1.2020 ve dvorním
traktu v ulici Česká. Cena 1 000 Kč.
Tel.: 604 932 306

Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám alespoň ve snu, když
nemůžeš v bdění, ať máme lepší
sen než probuzení.

Sháníme ke koupi byt. J+M.
Mobil 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Koupím klidný, slunný byt 1+1
nebo 2+1, cihla. Tel. 606 160 712
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV
- Blahoslavova ul. T: 602775607
Obec Bohuslavice nabízí k pronájmu
obecní byty na adrese Bohuslavice 24
Od 1. 12. 2019 byt 69 m2 a od 1. 1. 2020
byt 65m2. Nájemné 57,50 Kč/m2. Nájemce musí splňovat podmínky stanovené ve výzvě IROP č. 35 „Sociální bydlení v SVL“. Informace na tel.: 724 185
035, e-mail: ou-bohuslavice@volny.cz

Dne 8. prosince 2019
uplynulo 20 roků od úmrtí
paní Marie KONŠELOVÉ
z Určic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou stále vzpomínají synové
Milan a Vlastík s rodinami.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

SLUŽBY

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

16011421482

Provádím obladačské práce všeho druhu. Prostějov a okolí. Tel.: 604 89 85 93

PRODÁM

19120421467

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

Dne 12. prosince 2019
uplyne 1 rok od úmrtí
naší milované maminky,
paní Heleny JEDLIČKOVÉ
z Mostkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Jménem
celé rodiny dcera Helena.

Kytičku na hrob můžem Ti jen dát
a se slzami v očích a láskou v srdci
na Tebe vzpomínkat.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK
13. PROSINCE
V 10.00 HODIN

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Dne 13. prosince 2019
si připomeneme 9. smutné
výročí úmrtí
pana Josefa HLAHŮLKA
z Lešan.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
manželka Olga, synové
Ivo a Petr s rodinami.

Dne 10. prosince 2019
vzpomeneme 2. výročí
úmrtí maminky
paní Věry MEZULIÁNKOVÉ
z Prostějova.
S tichou vzpomínkou
syn David.

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí...

Dne 15. prosince 2019
vzpomeneme 4. výročí od úmrtí
paní Boženy MACHALOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Pohřební služba Pavel Makový

Pozvání osamělé paní na společné
Vánoce. Více na tel.: 732 146 911

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 15. prosince 2019
by se dožil 90 roků
pan Rudolf PECHA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje Zdeněk,
Vlasta a Ladislava s rodinami.

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

SEZNÁMENÍ

FINANCE

Kdo v srdci žije, neumírá..

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Prodám kukuřici 1 metrák za 380 Kč.
Tel.: 775 06 01 64

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

Dne 12. prosince 2019
by se dožil 70 let náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a bratr,
pan Ladislav GRYGAR
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují manželka,
děti, vnoučata a sestra.
Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád,
proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát.

Dnes, tj. 9. prosince 2019
uplynulo 15 smutných roků
od tragické smrti
pana prap. Davida BLÁHY
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomente s námi.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.

Brambory na uskladnění, různé odrůdy,
cena 15 Kč/kg.
Krmné brambory a krmná řepa 3 Kč/kg.
Cibule 18 Kč/kg.
Česnek na uskladnění i na sadbu 160
a 180 Kč/kg.
Prodej každou něděli až do Vánoc od
9:00 do 12:00 hod.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802

Dne 12. prosince 2019
vzpomeneme 6. smutné
výročí úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

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

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání
AKČNÍ NABÍDKA!
živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic tel.: 605 86 41 40
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna. Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Tel.: 582 388 101
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Prodám ŠKODA FELICIA combi 1,6, 721 344 771. Práce různého druhu.
55 KW, benzín. 27 000 Kč.
Sečení trávy a náletových křovin.
Info tel.: 605 90 50 87
Opravy oděvů
Prodám 3 kusy nových prošívaných péObuvi a batohů
řových dek. Cena za ks 700 Kč. Možno
Opravy deštníků
i péřové polštáře, větší za 400 Kč, 1 kus
Broušení nůžky nože
70x90, menší za 250 Kč 2ks.
Naproti muzeu na TGM 24
Tel.: 739 649 780
tel.: 702 870 751
Provádíme také zcelování
Prodám auto yeti rv. 2010, 1.2 tsi. Hnědá
metalíza.Více info na tel.: 737 615 331

Dne 10. prosince 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Zdeňka NOVOTNÉHO,
který nás opustil ve věku 73 let.
Prosíme, kdo jste ho znali ,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Jana a syn
Norbert z Chrudimi. Nikdy
nezapomenou rodina Wassechauerova,
Novotná, Křupkova, Opluštilova,
Holubova, Zemanova, Hvižďova
z Prostějova.

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se zastavilo.
Odešel jsi tichou tmou,
tiše s bolestí svou.
Zavřel jsi oči, chtělo se ti spát,
aniž jsi tušil, co to má znamenat.
Nebylo ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohl žít.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

19

Prodám byt 2+1 v OV, cihla. V Prostějově. RK nevolat. Tel.:732 755 017

15021020132

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

milujeme vecerník
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
SLUŽBY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Marie Smržová 1932 Brodek u Konice Pondělí 9. prosince 2019
Alena
Nesvadbíková
1937
Kralice na Hané 13.00 kostel Kralice na Hané
Miroslav Studený 1927 Dobromilice
Dáša Láníková 1950
Ptení Středa 11. prosince 2019
Vlasta Frantová 1934
Prostějov Miroslav Musil 1942 Ivaň 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Jan Ševčík 1935
Vrahovice Mgr. Miloš Korhoň 1946 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Vinklárková 1930
Dubany Čtvrtek 12. prosince 2019
Josef Zvoneček 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Kristková 1948
Sobota 14. prosince 2019
Kostelec na Hané
Anna Přikrylová 1930 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Magdalena Drtilová 1932
Jiří Žerníček 1940
Protivanov
Kostelec na Hané Zbyněk Hrabálek 1932
Klenovice na Hané Jarmila Bláhová 1941
Dětkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Aurora Vymazalová 1922 Prostějov Miroslav Texl 1949
Mostkovice Otto Varga 1966
Ivan Ftačník 1963
Prostějov Josef Svozilík 1929
Dobromilice

Pohřební služba FCC Prostějov
Dagmar Šidlová 1930
Vlasta Koňárková 1957

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Kraličky Josef Toman 1928
Prostějov
Zdětín Vítězslava Pořízková 1945 Prostějov

Prostějov

nabídka pracovních míst

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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HLEDÁTE PRÁCI?
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

JNGF¾PCRQ\KEG

Pozice

Mzda (Kè)

Kvalifikace

Firma

4'&#-614-#

Výdej obědů a mytí nádobí
Prodavači masa a uzenin
Konzultant/-ka
informačních systémů
Vrátní

11 000-12 000 Kč jednosměnný
8 500 Kč
jednosměnný

základní+praktické
střední odborné

Eurogastrocatering,Prostějov
Zemědělské družstvo Vícov

25 000 Kč
10 731 Kč

ÚSO s maturitou
základní+praktické

CATHEDRAL Software, Pv
SIDA, Prostějov

1$%*1&0ª/#0#ä'4-#

Přijmu kadeřnici do pánského kadeřnictví, Dukelská Brána 1 (naproti Zlaté
Brány). Podmínkou jsou 2 roky praxe
v oboru. V případě zájmu volejte na tel.:
776 731 932

\RTCXQFCLUVXÊ
MWNVWT[
URQTVW

Provoz

jednosměnný
jednosměnný

Do našeho kolektivu přijmeme prodavače nebo prodavačku. Praxe v oboru
automotive výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 35 000 Kč.
V případě zájmu volejte 608 824 136
nebo zasílejte strukturovaný životopis na
Hledám důchodkyni do sběrny oprav e-mail: info@pneufloryk.cz.
oděvů a obuvi. Nástup někdy v lednu.
Tel.: 702 870 751
Provádím obladačské práce všeho druhu. Prostějov a okolí. Tel.: 604 89 85 93
Přijmeme na HPP účetní. Znalost PÚ,
mezd a daní. Znalost účetního progra- Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
mu Pohoda výhodou. Nástup možný ih- komunikativního invalidního důchodce
ned. Platové ohodnocení až 45 000 Kč. pro ostrahu vnitřních prostor budovy
V případě zájmu volejte 608824136 nebo v Prostějově. Zkrácený pracovní úvazek,
zasílejte strukturovaný životopis na 12ti hodinové denní služby. Informace
e-mail: info@pneufloryk.cz.
na tel.č.: 602786692.

-QPVCMVCXÊEGKPHQTOCEÊ
MQ\CM@RXE\R-Q\¾M

19120611479

0CDÊ\ÊOGRT¾EKPC*22822K&22

19091021008

PRÁCI NABÍZÍ

19110111255
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soutěže

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



I devětačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya 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 12. prosince 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Barákova ulice
Kateřina KARHANOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ladislav Okleštek
Miroslav ČERNÝ, Prostějov
Výherce získává:TŘI VSTUPENKYV hodnotě 450 Kč na koncert skupiny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
SILVESTR
Majka KYPROVÁ, Bedihošť
Výherce získává: ZÁJEZD do Vídně v hodnotě 1.398 Kč pro dvě osoby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 3, 8, 1
Josef ZAVADIL, Rozstání
Výhercezískává:POUKAZ v hodnotě 650 Kč na workshop.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
Med ze včelí farmy Jelínek.

Výherce získává:BEDÝNKU domácí zabijačky v hodnotě 400Kč.
16070712278

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

X[JT¾NC
František LACHMAN, Bousín

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

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.

19103061236

PRODEJCEM KAPRŮ JE MARTIN...

19111261313

SUDOKU

OSMISMĚRKA

PART, HLAS, KMIT, UPLATIT, LIBOST, UZEL, KRIL, KLOTY, POTAH,
MEZIHRA, NAMAZAT, FOTBAL, PAKT, NAKUPIT, KABALA, VATY,
KNAP, OSKA, VSTUPY, DMOUT, BIŽU, UDICE, BLÍN, VZOR, OKAŘ,
VRAT, MRAK, MANIAK
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Výherce získá POUKAZ

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDQiNXSNDSUD

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky poupravili populární zpěvačku, který před
pár dny asistovala u rozvícení vánočního stromu
v Prostějově
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Výherce získá POUKAZ
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KDO SI KOUPÍ PŘÍŠTÍ VEČERNÍK ,
ZÍSKÁ K DOBRU ROVNÉ
TŘI STOVKY KORUN!
7XPKVąRąÊwVÊJQéÊUNCX¾UéGM¾X÷VwÊF¾TGMXJQFPQV÷

300-é

8æ3ċÌä7Ì321'ă/Ì3526,1&(9É03ċ,1(6(0(75$',ÿ1Ì9É12ÿ1Ì'92-ÿÌ6/2
$%<67('(13ċ('ä7ă'5ë09(ÿ(5(01(086(/,'275$),.$8æÌ9$/,6,1$3/12
69É7(ÿ1Ì'20É&Ì32+2'892.58+869ë&+1(-%/,æäÌ&+
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ VÁM NABÍDNE:
✓ dvojčíslo magazínu TV POHODA s programem na celé vánoční svátky,
Silvestra i Nový rok a šancí VYHRÁT CENY V HODNOTĚ 100 000 KORUN!
✓ speciální přílohu KOUZELNÉ VÁNOCE s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem
plnou exkluzivních tipů na dárky od redakce i našich partnerů, recepty od našich babiček, soutěží o atraktivní dárky a největším přehledem
BOHOSLUŽEB NA PROSTĚJOVSKU
✓ obsahem opět rozšířeného standardního čísla budou pozvánky na
vánoční akce, exkluzivní předvánoční rozhovory, kompletní zpravodajství z města i regionu, sporotvní novinky a zcela nové vánoční soutěže
o hodnotné ceny

787232+/('1,&,=Ì6.É7(
95('$.&,='$50$

67$ÿÌ6(67$9,7

ALE DÁREK DOSTANETE VY!
Nevíte, co věnovat příbuzným k Vánocům? My vám poradíme!
Zajistěte jim roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
který budou dostávat až domů po celý rok.

Jsme tam, kde se něco děje!
REViKOp]SUDYRGDMVWYt]PČVWDLUHJLRQX
DNWXiOQtYêVOHGN\]SUiYČXSO\QXOpKRYtNHQGX
H[NOX]LYQtUHSRUWiåH]HVSRUWRYQtFKNXOWXUQtFKDVSROHþHQVNêFKXGiORVWt
DNWXiOQtWpPDWDSUDYLGHOQpVSHFLiO\UR]KRYRU\VH]DMtPDYêPLOLGPL
NRPSOHWQtQDEtGNDNXOWXUQtFKVSROHþHQVNêFKLVSRUWRYQtFKDNFt
QDEtGNDUHDOLW]DPČVWQiQtLQ]HUFH
VRXWČåH]iEDYDDPQRKRGDOãtKR

8¾PQéPÊF¾TMQXÆ
RQWMC\[LUQW
RąKRTCXGP[
XTGFCMEK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

„KASKO“ ZAŽILO

ČERTOVSKÝ
VEČER
NĚ
LUZIV

EXK

KULTURA

SPOLEČNOST

Jako zamlada
paøili fanoušci
URFNRYÙFKOHJHQG
.HNVD.RQWDNW
dvoustrana 28-29

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Od 1. prosince mohou motoristé
využívat roční dálniční známky pro
rok 2020. Jejich cena se proti letošním nezměnila, pro osobní vozy vyjde na 1 500 korun. Známky platí až
do konce ledna 2021.
ƔƔ Tenistka Petra Kvitová doplnila
svůj realizační tým před nadcházející
sezonou o dva nové členy. Vedle trenéra Jiřího Vaňka se o devětadvacetiletou dvojnásobnou wimbledonskou
vítězku budou nově starat kondiční
specialisté Slovák Ivan Trebatický
a Němec Florian Zitzelsberger, který
je zároveň fyzioterapeutem.

Fotbalový

'+¡ß"(

PROSTĚJOVPrvní a nikoliv poslední změna v kádru 1.SK Prostějov je tady. Rok a půl. Tak dlouho
vydržel v dresu eskáčka důrazný stoper Tomáš
Janíček. Jak se Večerník exkluzivně dozvěděl,
jedna z velkých opor a hráč patřící k základní
ose týmu v podzimní části Fortuna:Národní ligy
2019/2020 Prostějov nyní opouští.„Ano, Janíček
Foto: Josef Popelka
skončil,“ potvrdil nám předseda klubu František
Jura. Sedmatřicetiletý hráč přinesl na Hanou
ČTĚTE V EXKLUZIVNÍM
zkušenosti, koneckonců má za sebou 222 ligoROZHOVORU
vých startů. Nyní se ale sám rozhodl pro radikálNA STRANĚ 36-37
ní krok. Proč a kam povedou jeho další kroky?

➢

SENIOŘI V AKCI

ƔƔ V předvánočním čase se koná
řada zajímavých akcí, kde se potkávají nejen starší lidé
strana 27

NAŠE
SOUTĚŽE

ƔƔ Známe výherce mikulášského
klání a plníme vánoční sny prostějovských dětí
dvoustrana 30-31

TĚSNĚ POD
VRCHOLEM

ƔƔ Volejbalistky Prostějova prohrály tie-break jak v Beverenu při
poháru CEV, tak doma s Olympem
strana 44-45

9HêHUQËNYH9RĆËxNX6GPKUVÆ2TQUV÷LQXCXUVQWRÊ
ŠLÁGR VEČERNÍKU – TENIS
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ƔƔ Mladý prostějovský tenista Dalibor Svrčina vyhrál s Petrem Michnevem čtyřhru na turnaji nižší kategorie v tuniském Monastiru. Česká
dvojice ve finále porazila debl Kijamov - Tjurnev 6:1, 7:5. Poprvé v kariéře si pak zahrál semifinále dvouhry
mezi profesionály.

ƔƔ Ve druhé lize volejbalistek se
hrálo ve skupině C 15. a 16. kolo.
Hráčky TJ OP Prostějov podlehly na
domácí palubovce Vsetínu dvakrát
1:3. Prohrálo i „béčko“ VK Prostějov

Naleznete
uvnitř

-MJNOîEJQJKJPnOÁ

ƔƔ Olomoucký kraj chce příští rok na
výstavbu cyklostezek uvolnit 18 milionů korun. O peníze si budou moci
požádat vesnice i města. Dotační program už projednala krajská rada a brzy
ho na stůl dostane také zastupitelstvo.

ƔƔ Hasiči si měnili zkušenosti se
záchranou osob z výkopů. Trénovali i v Hamrech na Prostějovsku.

Číslo 49•Ročník 23
Pondělí 9. prosince 2019

ŠOK!
Petr KOZÁK
Michal SOBECKÝ

Foto: Martin Zaoral

19070410765

SPORT



ČECHY POD KOSÍŘEM PROSTĚJOVSKÝ Večerník splnil svůj slib a ve čtvrtek dopoledne předal vedoucímu psího útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem Leopoldu Dostálovi částku 3 528 korun. Jde o výtěžek z akce
Restaurant Day utržený naší redakcí za prodej vlastnoručně zhotovených
dobrot. „Jsme Večerníku za významnou pomoc vděčný,“ glosoval předání
daru Leopold Dostál.
(mik)
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PROSTĚJOV Tuto sobotu 14. prosince vstoupí tenisté TK AGROFERT Prostějov zápasem proti RPM Oáza Říčany do nového ročníku
extraligy smíšených družstev. Domácí se pokusí i ve výrazně omlazené sestavě konkurovat svým soupeřům a věří, že ve vlastní hale budou
úspěšní.
„To, že dáváme šanci mladým tenistům, neznamená, že nemáme vysoké ambice. Chceme se poprat o co nejlepší umístnění, v optimálním
případě o vítězství v naší skupině a postup do finále soutěže,“ plánuje
kapitán prostějovské sestavy Jaroslav Navrátil.
Domácí v semifinálové fázi extraligy narazí ve svém druhém vystoupení na vítěze kvalifikačního střetnutí Precheza Přerov – Severočeská
tenisová a Navrátil předpokládá, že dojde na regionální derby. „Zápasy
s Přerovem jsou vždy prestižní a mají náboj. Bude to zajímavá podívaná,“ předpokládá prostějovský kapitán.
Družstvo TK Agrofert Prostějov bude mít v sestavě například Jiřího
Veselého a další mladé daviscupové reprezentanty Jiřího Lehečku
a Dalibora Svrčinu. V sestavě žen se představí trio zahraničních tenistek. Jedničkou bude Elena Rybakinová, hráčka Kazachstánu, která se
v žebříčku WTA během životní sezóny dostala až do čtvrté desítky.
„Všichni nominovaní jsou zdraví a po kondiční přípravě začínají trénovat. Uvidíme, v jaké dorazí formě. Myslím si, že nás čekají zajímavé
a vyrovnané zápasy. Pro tenisového fanouška může být extraliga zpestřením v předvánočním čase,“ míní Navrátil.
Zápasy prostějovské skupiny se hrají od 14. do 16. prosince na dvou
kurtech v hale NTC MORAVA areálu Za Kosteleckou ulicí vždy od
10.00 hodin. Vstup je tradičně volný.
(lv)
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA JAKO SERVIS
K TENISOVÉ EXTRALIZE JE SOUČÁSTÍ
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

➢
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Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&'XNOD-LKODYD
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%UDQN\0Ui]HN .UHMþtN0XãND 3DXORYLþ .UHMþtN 
3DXORYLþ .UHMþtN1RYiN UR]KRGXMtFtQiMH]G1RX]D±)URQN
$QGČO )URQN+ROê )URQN&KOXEQD 5R]KRGÿt'ČGHN
9HVHOê±2WiKDO%RKXQČN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVOD
EHQt'LYiFL
²
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6HVWDYD3URVWčMRYD

âWĤUDOD±0Ui]HN0XãND+UGLQND0-DQGXV%ĜH]iN.UHMþt±.UHMþtN
1RYiN3DXORYLþ±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±7-DQGXV0HLGO/XĖiN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD-LKODY\

%URå±3RKO6WDQČN9iOD.ROiĜ3ĤåD+ROê3LHJO±ýDFKRWVNê)URQN
/LFKDQHF±$QGČO6NRĜHSD&KOXEQD±+DUNDEXV3ROHWtQ0DFKDþ±
-XGD0DWêV9\YLDO
7UHQpĝL9LNWRU8MþtND.DUHO1HNYDVLO

VHW
VHW

Foto: Marek Sonnevend

Ä6LFHMVPHWČVQČSURKUiOLDOH
]iURYHĖXGUåHOLSRVWXSRYp
QDGČMHSURGRPiFtRGYHWX³

/XERPtU3(75Èâ

WUHQpU3URVWČMRYD
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Å0RKOLMVPHY\KUiWYQRUPiOQtKUDFtGREč´
/DGLVODY/8%,1$WUHQpU-HVWĜiEĤ

HOKEJ

BOX

&+$1&(/,*$

6ODYLD3UDKD²3URVWĨMRY




%UDQN\%URå )XUFK'XGD .XEtN 9DP
SROD1RYiN 3DFRYVNê %URå9UGORYHF ±
0HLGO äiOþtN 5DþXN  5R]KRGÿt 3UDåiN .R
VWRXUHN±%HONR+QiW9\ORXÿHQt9\XæLWt
2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD6ODYLH0LFKDMORY±'XGD1RYiN+RĜDYD
%DUiN.XþQê+HMGD$QWRã±âPHUKD9DPSROD
.XĢiN±%URå9UGORYHF3DFRYVNê±9OþHN.XEtN
)XUFK±2QGUiþHN.XELFD+RWČN
7UHQpĝL0LORãětKDD-DQ6UGtQNR
6HVWDYD3URVWčMRYD'YRĜiN±0-DQGXV+UGLQ
ND 0XãND +DPUOtN .UHMþt 'UWLO +XVD ± äiOþtN
5DþXN.UHMþtN±3DXORYLþ1RX]D+UQtþNR±9D
FKXWND0HLGO7-DQGXV±.UHMþLĜtN1RYiN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

"5R]KRGODSRVOHGQtWĝHWLQD
NWHURXUDGäLQHFKFLDQL
/DGLVODY/8%,1$
NRPHQWRYDW"


NRXþ-HVWĜiEĤDVLVWHQWWUHQpUD-HVWĜiEĤ
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'DOätYëVOHGN\NROD /LWRPčĝLFH²3RUXED
  %UDQN\.RUNLDNRVNL
9LWRXFK .URSiþHNâLN .RUNLDNRVNL 6WĜRQ
GDOD 9RåHQtOHN   .RUNLDNRVNL .UXWLO -tFKD 
.RUNLDNRVNL 0DUFHO$%HUDQ 6WUHMþHN
-tFKD-iQVNê ±7-iFK\P 6]WXUF 'LYi
FL &KRPXWRY²9VHWtQ  
%UDQN\-6NOHQiĜ 6XFKê-ýHUQê 3LFKp
6WORXNDO5XGRYVNê 6WORXNDO -ýHUQê 
3LWXOH -ýHUQê5XGRYVNê 5XGRYVNê 3LWX
OH /OHZHOO\Q +ODYD-6NOHQiĜ ±7HSHU
.XFKDUF]\N -RQiN   ' 7ĤPD 3HFKDQHF
-HĜiEHN  'LYiFL   þHVNp %XGčMRYLFH ²
+DYtĝRY  %UDQN\9\GDUHQê
.DUDEiþHN6XFKiQHN /\WY\QRY -.OR]0
1RYiN ='ROHåDO 9HQNUEHF ='ROHåDO
9HQNUEHF+ROHF %DEND +ROHF ±/%HG
QiĜ %DOiå /%HGQiĜ %DOiå .DFK\ĖD
.RWDOD ) 6HPDQ  'LYiFL   -LKODYD ²
6RNRORY  %UDQN\6NRĜHSD
&KOXEQD$QGČO 3ROHWtQ 7+DUNDEXV 
ýDFKRWVNê 6WDQČN   7 +DUNDEXV 6NRĜHSD
ýDFKRWVNê $QGČO -3RKO )URQN 3ĤåD
ýDFKRWVNê ±9UDFRYVNê.YHUND 2VPtN 
 9UDFRYVNê 2VPtN   .YHUND 3ĜLQGLã
9UDFRYVNê 'LYiFL %HQiWN\Q-²7ĝHEtÿ
SS  %UDQN\3UĤåHN
$0XVLO5'XGD %XNDþ .ĜHSHOND 5
'XGD 6FKZDU] ±+ODYiþ %LWWQHU+DYOiW 
.XQF )RUPDQ'R6YRERGD 'LYiFL 3ĝH
URY²)UëGHN0tVWHNSS  
%UDQN\â.UDWRFKYLO *RLã5ýHUQê ±
.RIURĖ .DIND 0LNXOtN   +DPDQ / .RYiĜ
7RPL 'LYiFL

NROR

3URVWĨMRY-LKODYD
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YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD 7ĝHEtÿ ² 6ODYLD 3UD
KD      %UDQN\  3 .UDWRFKYtO
.XQF 6]DWKPiU\ âĢRYtþHN 7DGHiã.UiO
+DYOiW6]DWKPiU\ âĢRYtþHN %LWWQHU7DGHiã
.UiO  ±  .XEtN 0 2QGUiþHN %DUiN  'LYiFL
 9VHWtQ²3RUXED  %UDQ
N\3URFKi]ND 5HKXã'RVWiOHN .DUDILiW
3HFKDQHF ' 7ĤPD   .DUDILiW 3HFKDQHF
'7ĤPD ±6]WXUF 6ODYtN7-iFK\P -
.iĖD âSDþHN6ODYtN 'LYiFL ÓVWtQ/²
/LWRPčĝLFH      %UDQN\  =DMtF
6PHWDQD .UXåtN   2 %OiKD )LOLS +RXãND 
6HYHUD .UXåtN9LOGXPHW] .OLNRUND 6H
YHUD ±0DUFHO .DQJDV.URSiþHN .RUNLD
NRVNL 9RåHQtOHN6WĜRQGDOD 'LYiFL .DGDė
²%HQiWN\Q-  %UDQN\(OLiã
:RMQDU5LQGRã 0LFKQiþäRORERY 7UHI
Qê.ĤV =DEORXGLO .ĤV7UHIQê äRORERY
/&KDOXSD ±&KUWHN %XNDþ 1LNR +DP
SO'âSDþHN $'ORXKê -LUXã'âSDþHN 
$'ORXKê +DPSO'âSDþHN 'LYiFL 
6RNRORY²þHVNp%XGčMRYLFH  
%UDQN\  .YHUND 2VPtN 9UDFRYVNê  ±  0
1RYiN 9\GDUHQê   3êFKD 0 1RYiN$OOHQ 
(QGiO $OOHQ.DUDEiþHN 01RYiN ='R
OHåDOâLPiQHN 3êFKD âLPiQHN+ROHF 
-9HVHOê %HUiQHN 'LYiFL +DYtĝRY²3ĝH
URY  %UDQN\.RWDOD /%HG
QiĜ &KURERþHN  ±  +UDEDO 0RXþND .RþLFD 
=ERĜLO 1DYUiWLO3ãXUQê 'LYiFL )UëGHN
0tVWHN²&KRPXWRY  %UDQN\
0LNXOtN +ODGRQLN 0LNXOtN +DPDQ.DIND 
7RPL +DPDQ.DIND ±5êJO 6WORXNDO7R
PLFD 6WORXNDO äRYLQHF 'LYiFL
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6HVWDYDþHVNëFK%XGčMRYLF.ORXþHN±9\GDUHQê
3OiãLO3êFKD$OOHQ/\WY\QRY6XFKiQHN±&KULVWRY
9HQNUEHF +ROHF ± 1RYiN âLPiQHN 'ROHåDO ±
.DUDEiþHN*LOEHUW(QGiO±%HUiQHN%DEND9HVHOê
±3URNHã 7UHQpĝL9iFODY3URVSDOD$OHã7RWWHU
6HVWDYD 3URVWčMRYD 'YRĜiN  âWĤUDOD  ±
0Ui]HN 0XãND +UGLQND 0 -DQGXV %ĜH]iN
.UHMþt±.UHMþtN0LãNiĜ3DXORYLþ±+UQtþNR'LYtãHN
1RX]D±7-DQGXV0HLGO1RYiN±.DODM
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

"'R%XGčMRYLFMVPHSĝLMHOL
VH]GUDYRWQč]GHFLPRYDQëP
PXæVWYHPDSRGOHWRKRWRGRSDGOR"
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3ĝHURY²6RNRORY  %UDQN\
 3ãXUQê ) 'YRĜiN 3RSHOND   3ãXUQê
%HUJHU3RSHOND â.UDWRFKYLO =ERĜLO0
.UDWRFKYLO  ±  .YHUND 9UDFRYVNê 2VPtN 
'LYiFL %HQiWN\Q-²ÓVWtQ/ 
 %UDQN\-LUXã +DYOtQ'âSDþHN 
±=DMtF .OLNRUND+RXãND 0DUãRXQ )L
OLS.RUGXOH 9LOGXPHW] 9O%URå6PHWDQD 
'LYiFL   -LKODYD ² 7ĝHEtÿ   
  %UDQN\  ' .ROiĜ )URQN   0DWêV
/LFKDQHF &KOXEQD $QGČO ±6]DWKPi
U\ 9RGQê 'LYiFL
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NRORQDGVWDYE\~WHUëSURVLQFH
KRGLQ 3URVWčMRY  6RNRORY ý %XGČMRYLFH
+DYtĜRY)UêGHN0tVWHNÒVWtQ/&KRPX
WRY6ODYLD3UDKD-LKODYD.DGDĖ/LWRPČĜLFH
9VHWtQ3ĜHURY3RUXED7ĜHEtþ%HQiWN\Q-
 NROR QDGVWDYE\ ÿWYUWHN  SURVLQFH
 KRGLQ -LKODYD  3URVWčMRY ý %XGČ
MRYLFH3ĜHURY+DYtĜRY6ODYLD3UDKD.DGDĖ
 %HQiWN\ Q- 3RUXED  /LWRPČĜLFH 6RNRORY 
+DYtĜRYÒVWtQ/7ĜHEtþ9VHWtQ&KRPXWRY
 NROR QDGVWDYE\ VRERWD  SURVLQFH
KRGLQ %HQiWN\Q-ÒVWtQ/)UêGHN
-LKODYD&KRPXWRY3RUXED/LWRPČĜLFHýHVNp
%XGČMRYLFH3ĜHURY+DYtĜRY3URVWčMRY.D
GDė6ODYLD3UDKD9VHWtQ7ĜHEtþ6RNRORY
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%UDQN\  9HVHOê *LOEHUW (QGiO   3URNHã
%DEND/\WY\QRY 3URNHã 3êFKD%DEND 
(QGiO /\WY\QRY.DUDEiþHN *LOEHUW 9\GDUHQê
.DUDEiþHN   9\GDUHQê 'ROHåDO  5R]KRGÿt
6NRSDOâLQGHO±.UHX]HU3RORQ\L9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL

9.3URVWčMRY2O\PS3UDKD

3URVWĨMRY²'ĨġtQ 
5R]KRGÿt5XVĖiN3OtYD9DOWêĜ.UDXV
'LYiFL
-HGQRWOLYpYëVOHGN\
GRNJ)LOLS%DUiN±-DVXU=DULSRY
GRNJ9LOLDP7DQNR±3DYHO3RODNRYLþ QD
ERG\
GRNJ3DWULN%DOiå±-DNXE.DUYiQHN QD
ERG\
GRNJ0LURVODYâHUEDQ±7RPiã7\LW\LV
QDERG\
GRNJ-DQ)DOiW±-DQ.OLNDU QDERG\
GRNJ3DYHO-iQ±+XVH\Q4XDVLPRY
GRNJ0DUHN&KPHOD±/XNiãâLPþtN
Y]GiQtPVHYNROH

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
6. kolo junioøi - nadstavba
Karviná - Prostìjov
7:3 (4:1, 3:2, 0:0)
%UDQN\ %UDQN\ .DUYLQp VWHMQČ MDNR
Y\ORXþHQt Y\XåLWt SĜHVLORYHN D EUDQN\ Y RV
ODEHQt WRKRWR WêPX Y R¿FLiOQtP ]iSLVH R XW
NiQtVFKi]HO\±0Ui]HN 0LNHã )RMW
-LĜtþHN   6WORXNDO 5R]KRGÿt 2SUDYLO ±
0DOtN7Niþ'LYiFL
.DUYLQi6HVWDYD.DUYLQpYR¿FLiOQtP]iSLVH
RXWNiQtVFKi]HOD±SR]QUHG
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± â =DWORXNDO
3RNRUQê)RMW9OþHN-LĜtþHN*U\F±6WORXNDO
7iERU 0Ui]HN 7DUãLQVNê 3tFKDO 0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
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6HVWDYD3ĝHURYD
:HLGHQWKDOHURYi  6WPSHORYi
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 .RSiþRYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
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Lidé s handicapem se proměnili v umělce

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Účinkující všeho věku na pódiu
předvedli ledasco: zpíval se Michal
David, také ale Není nutno. Nechyběly koledy a tanec, ale ani recito-

vání. „Rozhodně se jednalo o povedenou, pěknou akci,“ poznamenal
náměstek primátora pro oblast školství Jan Krchňavý. Právě Zdravé město
Prostějov akci společně s organizacemi
jako Lipka a Jistota nebo střední škola
v Komenského ulici pořádá. A událost
se každoročně, letos už podesáté, setkává s velkou odezvou.
To má ale jeden háček. Sál v kulturním
klubu Duha byl narvaný k prasknutí.

#MEG,UOGVWUX¾OKNGV
QU\CRUCNCMWNCVKP[8[
UVWRWLÊEÊRTQITCOQR÷
VUMX÷NGDCXKNUVGLP÷LCM
QFKX¾M[
Foto: Michal Sobeck
ý
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Zajistěte si právě teď roční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2020
ještě za poníženou cenu.
Získáte navíc redakční
kalendář a dárek zdarma
strana 8
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DARUJTE PŘEDPL
PŘEDPLATNÉ
LATNNÉ PO
POD
OD STR
STROMEČEK,
ROMEČEK,
ALE DÁREK DOST
DOSTANETE
TANEETE VVY!
Y!
strana 24

-XELOHMQtYiQRĀQt

setkání se seniory
Zapojit se

OčåGVGKX[

19112711395

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

A místy v něm nebylo k hnutí. „Byl
jsem zde zatím pokaždé. Akorát mi to
přijde nedůstojné, je tady narváno, ty
prostory, ve kterých se to koná, jsou
nevyhovující. I pan primátor říkal, že
by se to mělo změnit. Snad se to udělá. Jinak je ale akce krásná, ale chceme
důstojnější prostory,“ posteskl si táta
jedné z divaček a zároveň představitel
chráněné dílny Senza Jiří Vejvoda.
Věří, že v budoucnu by se mohla akce
přesunout do větších prostor. „Řekl
bych, že kino by bylo ideální,“ poznamenal Jan Krchňavý. Navíc dodal další
myšlenku, díky, které by se obecenstvo
nemuselo mačkat. „Uvažoval jsem, že
by bylo fajn udělat tuto akci dvakrát
ročně. Zasloužili by si to. Když jen
člověk pocítí tu atmosféru...,“ vyjádřil se náměstek prostějovského
primátora.

19120511476

PROSTĚJOV Před týdnem kino Metro 70, nyní se dějištěm přehlídky tvorby nejen klientů denního stacionáře stala Duha.
Desítky a desítky účinkujících, lidí docházejících do stacionáře,
chráněných dílen nebo třeba do školy Jistota předvedli, že mají vskutku vánoční náladu. A že jsou šikovní a umí si užít života. „Vystupuje asi třicet klientů od nás. Máme krátký program,
asi dvanáctiminutový, budeme zpívat a tancovat,“ prozradila
k akci s názvem Jsme tu mezi vámi Hana Vybíhalová zastupující organizaci Lipka.

PROSTĚJOV Pro většinu z nás
jsou Vánoce nejkouzelnějšími dny
v roce. Sejde se celá rodina u štědrovečerního stolu a společně oslaví
chvíle pohody a klidu. Nazdobený
stromeček a dárky pod ním rozzáří
oči lidem všech věkových kategorií.
Ne každý má však to štěstí strávit
nejen 24. prosinec, ale i celý advent
s těmi nejbližšími. Již tradičně v tomto čase plní dvě mladé dámy přání
seniorům v prostějovském domově
seniorů, a to letos již popáté.
Během dopoledního setkání, které se
uskuteční tento čtvrtek 13. prosince
2019, budou seniorům předány drobné dárečky, stromečky a cukroví. Chybět nebude ani zpěv koled, jejichž společné notování mělo každý rok velký
úspěch. Jak se už v minulých ročnících
ukázalo, nejdůležitější na této akci ale
je příjemně strávený čas a vlídná a chá-

pající slova s lidmi,
na které je mnohdy
zapomínáno. Právě
„normálních“ chvilek
si senioři váží nejvíce.
„I v předešlých letech se nám dostalo veliké podpory
všech přátel, členů rodiny, známých,
ale i neznámých lidí, kteří se rozhodli
podat nám pomocnou ruku. Proto
se tomu věnujeme i v tomto roce,“
ubezpečila jedna z organizátorek
čtvrtečního setkání Michaela Faltýnková. Její kamarádka Ivana Košťálová
k tomu dodala: „Budeme velice rády
za každý dárek, cukroví či jakýkoliv
finanční obnos, který se rozhodnete
věnovat.“
V případě zájmu nebo nabídky
jakékoliv pomoci můžete kontaktovat obě zmíněné dámy na jejich profilech na sociálních sítích
či přímo na telefonním čísle 737
158 868 (M. Faltýnková). Další
možností je přinést svoje příspěvky přímo do redakce Večerníku, a to do středy 12. prosince.
(jp)

kultura v Prostějově a okolí
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loni, teď jsem tu podruhé. Je to tady
skoro, jako kdyby čas neexistoval,
vy jste se najednou přesunuli o třicet
let zpátky. Člověk vidí úplně ty samé
lidi, co tehdy potkával na zábavách.
Akorát když si je pozorněji prohlédne,
tak zjistí, že čas přece jen existuje,“ žervíceméně stejný jako každý předchozí
rok, není moc čím překvapit. Akorát
jde o to, že jsme zas o rok starší. O to
jsme pak raději, že se tu zase sejdeme,“
radoval se organizátor Tomáš Mamut

jjaká
aká byla
byla rrocková
occkováá na
nadílka
adíílkaa v ka
kasku...
asku....

toval známý silák, který v současnosti
mimo jiné organizuje setkání jemu
podobných borců v Dobromilicích.
Mikulášská jízda již několik let jede
v úspěšně zajetých kolejích. „Je to

&Q d-CUMCq UK PCwNK EGUVW TQEMGąK UMW
VGéP÷UMCNPÊKVKURÊwGUX¾VGéPÊ
Foto: Martin Zaoral

3x foto: Martin Zaoral

Grepl, který mohl být s návštěvností
spokojen. Do „Kaska“ si našla cestu minimálně tisícovka návštěvníků
a parket se vždy velmi rychle zaplnil,
přičemž lidé pařili až do konce každé

BYLI JSME
U TOHO

koncertním provedením inspirovaným stejnojmenným muzikálem.
„Těšte se na jihoamerické rytmy, speciální úpravy šansonů a další lahůdky.
Možná bude i step,“ lákají pořadatelé.
Poslední volné vstupenky je možno zakoupit v pokladně Městského
divadla v Prostějově nebo online na
jeho internetových stránkách. Cena
vstupného je 320 Kč, 300 Kč a 280
Kč dle konkrétního umístění křesla.
Senioři mohou uplatnit 50% slevu.
(ans)
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PROSTĚJOV Dvě velké události čekají ještě před vánočními svátky prostějovské Divadlo Point. Ve středu 11.
prosince ho čeká derniéra muzikálu
Finding Amerika, o devět dní později pak naopak premiéra hry Když se
zhasne.
Premiéra hry divadla Point Finding
Amerika: Gangsteři z našeho oddílu se
konala v květnu 2017 v sále Městského
divadla v Prostějově. Muzikálový příběh
dvou kluků hledajících poklad amerického gangstera z Chicaga byl zasazen do
doby socialistických spartakiád. Příběh
napsal a zrežíroval Aleš Procházka, hudbu k němu složil Arnold Prokop a Martina Hurikán Seibertová.
Pokud chcete tento kus ještě vidět,
tak máte poslední šanci. Derniéra
hry je naplánována na středu 11.

prosince od 20:00 hodin do prostor
divadla na Husově náměstí.
Příznivci Pointu ovšem nemusí být
dlouho smutní, krátce po derniéře bude
následovat další premiéra. Tentokrát půjde o mrazivou komedii Když se zhasne,
kterou napsal Roman Vencl s Michaelou Doleželovou. „Děj této komedie se
točí kolem vánočního večírku, který pořádá manželský pár, jenž uzavřel hodně
netradiční předmanželskou smlouvu.
Zdánlivě nudný večírek se postupně
promění v rozvodové bitevní pole. Jedná
se o jednu z nejhranějších divadelních
komedií současnosti, v našem případě
ji sehrají skutečné manželské páry,“ upozornil principál divadla Aleš Procházka.
Premiéra hry Když se zhasne proběhne v Pointu v pátek 20. prosince
(mls)
od 19:00 hodin.

*GTEK FKXCFNC 2QKPV LKå RKNP÷ \MQWwÊ JTW -F[å UG \JCUPG LGLÊå RąÊD÷J UG QFGJT¾X¾
D÷JGOVTCFKéPÊJQX¾PQéPÊJQXGéÊTMW
Foto: Facebook
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FOTOGALERIE

Martin ZAORAL

Na výstavě představuje svoji tvorbu
celkem jedenáct členů Spolku prostějovských fotografů, což je o dva více
než tomu bylo loni. „Stále platí, že se
dělíme zejména na horskou a nížinnou sekci. Ta první se věnuje zejména
turistice a krajinné fotografii, ta druhá
se zase zaměřuje spíše na akt,“ vyjádřil
se během vernisáže Vladimír Franc,
který zároveň poděkoval městu Prostějov za poskytnutí prostor a náměstkyni Miladě Sokolové za připravené
občerstvení.
Na výstavě jsou pak k vidění horské
snímky ze španělských Pyrenejí či
hor v Bosně stejně jako černobílé
akty focené často v přírodě. Tomu
odpovídají i názvy jako například Les-

jak se utkání vyvíjelo...

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

PROSTĚJOV Neporazitelnost prostějovských volejbalistek na vlastním hřišti v UNIQA extralize ČR
2019/2020 už je minulostí. Zrušil
ji pražský Olymp, který ve 14. kole
soutěže sice přišel v hale Sportcentra DDM o dvousetové vedení, ale
bojovný odpor VK nakonec zlomil
FOTOGALERIE
BYLI JSME
klikni na
suverénním opanováním rozhodujíU TOHO
www.vecernikpv.cz
cího tiebreaku. Herně horší domácí
ženy braly alespoň bodík a hostující
2ąKUNCXPQUVPÊO\CJ¾LGPÊXRTQUVQT¾EJ\¾OGEMÆMCX¾TP[X[UVQWRKNR÷XGEMÚUDQT2TQO÷P[
Foto: Martin Zaoral
celek si po právu odvezl těsné vítězní víla.
ženský pěvecký sbor Proměny, který neděli 15. prosince od 17:00 hodin ství.
I letos byla výstava věnovaná někdej- se ve druhé polovině svého vystou- v prostějovském kostele Povýšení sv. Marek SONNEVEND
šímu členu spolku Luďku Mařákovi pení zaměřil hned na několik písní Kříže.
a novinářce Jarmile Pospíšilové, která s vánoční tematikou. Tím všechny Výstava Spolku prostějovských fo- Začátek patřil Pražankám. Od stavu 2:1
zemřela půl roku po něm. K vytvoření přítomné pozval na oblíbený Vánoční tografů bude v městské galerii na zatlačily servisem, domácím nefungovapříjemné atmosféry i tentokrát přispěl koncert, který se letos bude konat tuto zámku k vidění až do 5. ledna.
la přihrávka, chybovaly i jinak a rychle
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PROSTĚJOV „Některý věci jsou
neměnný, jak síla starejch vín,“ zní
text jedné z písní kapely Škwor. Právě tu si vybraly členky ženského pěveckého sboru Proměny na vernisáž výstavy Spolku prostějovských
fotografů. Nebylo to náhodou. Známý Memoriál Luďka Mařáka se konal již devátým rokem. Od čtvrtka
snímky visí v prostorách městské
galerie v prostějovském zámku, na
startu nechyběl ani Večerník.

Hanačky v polovině října prohrály,
na brněnské půdě dopadl poměrně vyrovnaný souboj 25:14, 21:25,
25:19, 25:18 po třech dominantních
koncovkách hostitelek.
Ambiciózní klub skončil loni coby ligový nováček pátý, načež se v létě ještě víc posílil. Momentálně se tak opírá
o velice silnou i převážně ostřílenou
sestavu, do níž patří nahrávačka Soňa
Nováková, smečařky Soňa Mikysková a Šárka Sklenářová, blokařky Ivona
Svobodníková a Margaret Wolowicz,
univerzálka Tereza Diatková a libero
Markéta Chlumská. Na lavičce jsou
navíc připraveny například Kamalani Akeo či Lucie Polášková, celkem

v kádru figurují
tři někdejší
prostějovské
plejerky.
„Šelmy mají
v celé extralize
jednoznačně nejzkušenější mančaft, o jehož
kvalitách není pochyb. Společně s Olomoucí jsou hlavními favoritkami na titul, ne náhodou
drží už delší dobu první místo. Ještě
větší údernost získaly návratem Soni
Mikyskové z ciziny, celkově předvádějí komplexní volejbal bez větších
slabin. My proti nim půjdeme s tím,
že není co ztratit. Přesto se doma samozřejmě pokusíme o překvapení
a věřím, že když zahrajeme opravdu
dobře, nejsme bez šancí na vyrovnaný
průběh i solidní výsledek. Sobotní zápas každopádně bude ideální generálkou na následnou odvetu evropského
CEV Cupu s Beverenem,“ řekl kouč
vékáčka Lubomír Petráš.
(son)

vs.

yy Co říct k nepříliš vydařenému
střetnutí proti PVK?
„Velká chyba byla nezvládnutá koncovka prvního setu, kde jsme přišly
o vedení 23:19. Celkově se na nás
myslím dost projevila únava z dlouhého cestování, hlavně osmnáct hodin

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

nám při návratu z Belgie dalo zabrat.
Na páteční trénink jsme pak přišly
docela vyřízené a dneska nám to většinu utkání nešlo. Přesto jsme do toho
mohly dát víc, některé chyby byly
hodně zbytečné. Aspoň že jsme vydřely ten bod.“
yy Jeden získaný bodík byl tentokrát maximum, že?
„Jo, na víc jsme dnes asi neměly. Pozitivní je, že se povedlo vyrovnat z 0:2 na
sety včetně otočení velké ztráty ve třetí
i čtvrté sadě. Tam jsme se vyhecovaly,
situace nás vyburcovala a najednou to
šlo. Ale v tiebreaku jsme se pak úplně
položily. Soupeřky nám rychle utekly

PROSTĚJOV Při nemoci parťačky Fričové naskočila do základní sestavy prostějovských volejbalistek klubová odchovankyně Aneta Weidenthalerová (na snímku). Dvacetiletá
smečařka odehrála celé duely v Přerově (3:1) i v Beverenu
(2:3) plus většinu bitvy s Olympem (2:3), prezentovala se
přitom solidními i sympaticky nebojácnými výkony. Po sobotním podlehnutí Pražankám však ani ona neprožívala
zrovna příjemné chvíle.

na 0:5 a my jsme se už nezvedly, nic
nám nevycházelo, všechno jsme kazily. A zápas končily ve špatné náladě,
naprosto dole. Což je škoda.“
yy Bitvu jste prožívala velmi emotivně...
„Já jsem taková. Nedokážu utkání hrát
tak, že bych jen chodila po hřišti, prostě musím řvát a hecovat sebe i ostatní holky. Volejbal je kolektivní sport,
a když to jednomu nejde, ti další by ho
měli podpořit. Vždyť i dva sety v Beverenu jsme vyhrály hlavně tím, že jsme
se dokázaly nahecovat.“
yy Šlo v Belgii o jeden z nejlepších
mačů aktuální sezóny?
„Za mě ano, ale tohle nemůžu moc
posuzovat, protože jsem do základu
naskočila až teďka před týdnem za nemocnou Káju Fričovou.“
yy Jaké to pro vás vlastně bylo jít do
tak důležitých soubojů nikoliv jen
coby občas střídající?

nabraly větší ztrátu - 3:8. Potom ale přešla nevynucená zaváhání na stranu PVK,
především v útoku. A postupně se lepšící Hanačky navzdory přetrvávajícím
problémům na příjmu záhy vyrovnaly
(11:11), vzápětí skóre dokonce otočily - 14:13. Pak sice při dvoubodovém
vedení 19:17 i 20:18 dvakrát zkazily podání, leč právě touto činností následně
Stümpelová zařídila únik na 23:19. Stejnou mincí okamžitě oplatila Ovečková,
jejíž nápor zpoza koncové čáry společně
s výbornou obranou hostí i úspěšnými
protiútoky znamenal rozhodující šestibodový obrat – 23:25 a 0:1.
Vékáčko tím ztratilo vůbec první domácí
sadu v tomto extraligovém ročníku. Navíc mu nevyšel ani vstup do druhé části
a soupeřky byly zase vepředu (0:2, 3:5).
Prostějovskému týmu pomohla vydařená pasáž na 8:6, ovšem hned přišly další
hrubky (8:10). Olymp se mohl opřít
o mnohem jistější přihrávku i účinnější
podání, kterým protivnice místy docela
drtil. Takhle se zrodil bleskový trhák na
9:15, po němž se Petrášovy svěřenkyně
ocitly hodně dole. Krizi pak sice zažehnaly a dotáhly na 16:18 či třemi body za
sebou ze 17:21 na 20:21, leč závěr ovládlo družstvo útočně tažené smečařkou
Denysovou – 21:25 a 0:2.
Mitáčův soubor působil výrazně energetičtějším dojmem a nabranou pohodu
dokázal přetavit v dominantní úvod třetího dějství - 0:5. Usouženým děvčatům
v růžovém skoro nic nevycházelo, tím
pádem duel nabíral jednoznačný směr

10:16 zatroubily do mohutné ofenzivy.
Ani tohle však nezdolné Prostějovanky nezlomilo. Maximálně zamakaly,
podpořeny skvělou obrannou činností i větší odvahou převzaly taktovku
(z 13:18 na 20:20) a dokonaly působivou otočku – 25:23 a 2:2.
Zkraje tiebreaku opět kralovaly ženy
z české metropole, když moravský celek už poněkolikáté během bitvy úplně
vypadl z tempa - 0:5. A jakmile hostující
ansámbl reagoval na další snahu o zmrtvýchvstání úřadujících vicemistryň republiky (3:6) nekompromisním protiúderem drtivé síly, nebylo co řešit – 4:15
a 2:3.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem najdete na straně 26

„Na jednu stranu jsem rád za vítězství v Prostějově, který v této sezóně doma
zatím neprohrál. Na stranu druhou jsme však tady mohli uspět 3:0 nebo 3:1, ale
výborně rozjetý třetí i čtvrtý set nedokázali dovést do zdárného konce. Celý zápas byl jako na houpačce a viditelně poznamenaný únavou obou družstev z dlouhého pohárového cestování. Tiebreak nakonec patřil jasně nám, s výsledkem
jsem spokojený. Ne však s výkonem v některých úsecích.“

Stanislav MITÁÈ – Olymp Praha

„Bylo vidět, že jsme skoro celou dobu herně pod soupeřem. Většinu zápasu jsme
se trápili a klobouk dolů, že holky bojovností vyrovnaly stav setů z 0:2 na 2:2.
Pochopitelně mrzí ztracená úvodní sada, kdy jsme od vedení 23:19 už nedali
ani jeden balón. Takových výpadků byla z naší strany celá řada a v tiebreaku už
úplně došla pára, nedali jsme v podstatě nic. S ohledem na průběh celého utkání
musíme vydřený bod brát, byť mě náš horší výkon logicky netěší.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
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- 2:8. Což však mančaft VK odmítl.
V nejtěžší moment zabojoval, znovu
s pomocí dobrého servisu Stümpelové manko téměř zlikvidoval (8:9).
A po novém krátkém propadu (8:13)
se v prostřídané sestavě nadále snažil střetnutí zachránit (11:13, 15:15,
18:17). V případě setu číslo tři se to zásluhou klíčové šňůry z 21:21 na 24:21
opravdu povedlo, osud mače tedy zůstával otevřený – 25:22 a 1:2.
Drama plné tradičních zvratů pokračovalo i ve čtvrtém dílu (1:3, 7:5, 7:8,
9:8). Oba kolektivy střídaly pěkné
výměny s lacinými chybami, přičemž
zásadní dopad měl prostřední úsek
sady. Tam domácí plejerky nezvládly
čelit náporu zkoncentrovaných Olympaček, které soustředěným tlakem na
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Prostějov (son) - Výkonnostně slabší tým má letos volejbalový oddíl VK
Prostějov ve věkové kategorii mladších
žákyň. Důkazem je dosavadní průběh
aktuálního ročníku krajského přeboru
U13, kde se výběr vékáčka pevně ukotvil na šesté příčce z osmi zúčastněných
družstev. Právě na tomto místě děvčata skončila ve třetím i čtvrtém dějství
soutěže, a byť do závěru sezóny zbývá
ještě vydatných sedm kol, nevypadá to
zatím na žádný výsledkový progres.
KP MLADŠÍCH ŽÁKYŇ 2019/20
3. KOLO
Skupina B – výsledky: VK Prostějov
– Přerov B 2:0 (15, 5), VK Prostějov –
UP Olomouc 0:2 (-18, -12), VK Prostějov – Žichlínek 2:0 (7, 13). Pořadí:
1. UP Olomouc 9, 2. VK Prostějov
6, 3. Přerov B 3, 4. Žichlínek 0.
4. KOLO
Skupina B – výsledky: VK Prostějov – Přerov B 2:0 (14, 16), VK
Prostějov – Šternberk 0:2 (-23, -16),
VK Prostějov – Žichlínek 2:0 (9, 12).
Pořadí: 1. Šternberk 8, 2. VK Prostějov 6, 3. Přerov B 3, 4. Žichlínek 1.
POŘADÍ PO 4. KOLE 1. Lanškroun 44, 2. Přerov A 30, 3. VAM
Olomouc 26, 4. UP Olomouc 18, 5.
Šternberk 16, 6. VK Prostějov 12,
7. Přerov B 9, 8. Žichlínek 5.
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Na připojené fotografii u belgického vánočního stromku bylo prostějovským volejbalistkám ještě hej, to měly před sebou vydařený
zápas na palubovce Asterixu Beveren (2:3). Ale hned po něm se vydaly na zpáteční pouť a ta se vinou technických problémů s autobusem protáhla na únavných osmnáct hodin. Nebylo divu, že proti
Olympu následně Hanačky působily vyčerpaným dojmem.

Z Beverenu domů = 18 hodin

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

„Určitě je to
něco jiného
než jen chodit někdy na
servis. Jakmile
bylo jasné, že
půjdu do základu, samozřejmě
jsem se trochu
bála. Ale na druhou stranu jsem si
říkala, že nemám
co ztratit, půjdu do
toho naplno.
A buď se mi
to povede,
Foto: Marek Sonnevend
nebo ne.“
yy Jak to vypadalo v Beverenu?
„Prostředí hezké, ale na
zápas nepřišlo zrovna
moc lidí. My jsme si však
s holkama udělaly dobrou atmosféru samy na
hřišti.“ (smích)
yy Dává těsná porážka 2:3
šance na postup?
„Já tomu věřím, protože my
doma hráváme líp, věříme si
tady a fanoušci nám určitě vytvoří mnohem lepší atmosféru, než byla v Belgii. Soupeřky jsou sice silné, ale my na
ně v odvetě vletíme a podle mě aspoň
3:1 zvítězíme!“

řvát a hecovat sebe i ostatní holky...
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Prostějov (son) - Z pěti klubových
zástupců ČR v evropských pohárech
žen 2019/20 si postupově nejnadějnější pozici pro odvetu vytvořily prostějovské volejbalistky těsnou porážkou
2:3 v Beverenu. Ostatní české celky
kromě jednoho totiž prohrály ještě
víc. Jediného vítězství dosáhly Šelmy
Brno, když rovněž v CEV Cupu udolaly finskou Hämeenlinnu 3:2. „Měli
jsme ale zvítězit mnohem jasněji,
první tři sety to byla z naší strany až
panika. Pozitivní je, že i z takové hrůzy
jsme se dokázali zvednout a zápas urvat,“ oddechl si trenér jihomoravského
družstva Ondřej Boula. Žádnou šanci
v Poháru CEV nedostala Olomouc
na půdě elitního italského mančaftu
Busto Arsizio, který Hanačky vyklepl
hladce 3:0. „Podle výsledku to tak sice
nevypadá, ale herně to z naší strany nebyl žádný propadák. S výjimkou druhé
sady jsme se vždy dlouho drželi, celkově je však soupeř kvalitativně někde
jinde,“ zhodnotil kouč UP Petr Zapletal. V Challenge Cupu se vyslankyním
naší země venku moc nedařilo, neboť
Olymp Praha podlehl na hřišti slovinského Kamniku 1:3 a Liberec nezískal
ani set v rumunské Lugoji. Odvety
všech dvojic jsou na programu v posledním týdnu před vánočními svátky.

Šelmy tìsnì vyhrály,
ostatní Èešky padly

RYCHLÝ
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Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

Aneta Weidenthalerová: „Posun do základu?

PROSTĚJOV Náročný závěr
tohoto kalendářního roku pokračuje pro volejbalistky VK
Prostějov domácím šlágrem 15.
kola UNIQA extraligy žen ČR
2019/2020. Na vlastním hřišti
přivítají lídra tabulky Šelmy Brno,
hraje se v sobotu 14. prosince od
17.00 hodin tradičně v hale Sportcentra DDM.
Jihomoravanky zatím vévodí nejvyšší tuzemské soutěži těsně před
Olomoucí, která jediná je dokázala
porazit 3:2. Jinak mají svěřenkyně
trenéra Ondřeje Bouly na kontě samá
vítězství: dvě těsná 3:2, ostatní 3:1
nebo 3:0. První vzájemný duel tedy
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Doma trápení a vydřený bod s lepšími Pražankami
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a 13:18). Načež totálně pokazil rozhodující tiebreak, pouhé čtyři získané
míče v něm dokládají závěrečný zmar.
„Celkově nám chyběla šťáva a většinu
zápasu jsme se trápili. Místy hrozně
moc, nejvíc v pátém setu. Tam jsme
nebyli schopní zahrát normální balón.
Jestli na holky dolehlo těžké utkání
v Belgii s dlouhým cestováním? Program jsme měli náročný, ale to soupeř taky, a na něco takového se navíc
nikdy nechci vymlouvat. S únavou se
prostě musíme popasovat tak, jako se
nám to dařilo v lepších pasážích dnešního střetnutí. Tedy týmovou bojovností, nadšením,“ přemítal Petráš.
Větší část nevydařeného mače byla
ze strany jeho svěřenkyň špatná, nicméně daly se najít i některé klady.
„Zejména ten, že jsme se za nepříznivého stavu 0:2 nepoložili ani při velké
bodové ztrátě ve třetím setu, následně
se nám povedlo otočit i znovu hůř
rozjetou čtvrtou sadu. Jeden získaný
bod je tedy hodně vydřený a má svou
cenu, přestože celkově jsme nezahráli
vůbec dobře,“ rekapituloval slovenský
lodivod prostějovských žen.
Ty zůstaly v průběžném pořadí elitní
tuzemské soutěže třetí za suverénní
dvojicí Šelmy Brno (38 bodů) - Olomouc (37). Čtvrtá Ostrava totiž mírně ztratila udoláním KP Brno jen 3:2
a na bodovém kontě má stejně jako
VK 27, pátý Olymp je o jediný dílek
zpět. Šestý Liberec nestačil u Šelem
a zůstal na kótě 19.

7MTCLKPUM¾UOGéCąMC1N[ORW-CT[PC&G
P[UQXC éÊUNQ F¾XCNCX2TQUV÷LQX÷T¾P[
LCMQ\RTCMW Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
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PROSTĚJOV Radka Fišarová
zazpívá šanson a muzikál v jihoamerických rytmech ke 100. výročí narození Evity Perónové. Do
Městského divadla v Prostějově zavítá tuto středu 11. prosince a s kapelou vystoupí od 19:00 hodin.
Radka Fišarová roli Evity ztvárnila
poprvé ve svých 20 letech a stala se
jejíJak
nejmladší
představitelkou. Prototo vidí
že se legendární Evita narodila v roce
KAPITÁNKA
1919, tak se kvůli 100. výročí Fišarová po 20 letech vrací k roli s novým

QDFHVW÷]D(YLWRX3HUÐQRYRX Kadetky v prvním utkání proti Šternberku trápily
aneb
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pro Večerník

ostřílení matadoři z legendárních skupin Kontakt a Keks, lidé nejrůznějších
Martin
generací si akci užívali, jako kdyby jim
už zanedlouho mělo být osmnáct.
ZAORAL
I tentokrát platilo, že na Mikulášskou
Všechno je relativní. V kalendáři sice nadílku rockových legend do Prosmáme prosinec, ale v sobotu 7. pro- tějova dorazili fanoušci z celého regisince si člověk v „Kasku“ připadal jako onu. Přestože převládaly ženy, nešlo

Z VÉKÁČKA

PROSTĚJOV Jsou věci, které se nemění: není to jen síla starých vín, ale i chuť
piva právě natočeného do kelímku, akordy osvědčených bigbítových fláků či
neklidná srdce hudebních fanynek a fandů. S tímhle vším se člověk v množství
větším než malém mohl setkat na sobotní Mikulášské nadílce rockových legend
v prostějovském Společenském domě. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
PŮVODNÍ
na zábavě někdy uprostřed letních mezi nimi přehlédnout urostlou poreportáž
prázdnin. Zatímco na pódiu hráli stavu Stanislava Pukla. „Byl jsem už

letních zábav

Naopak v české lize vékáčko premiérově klopýtlo doma,
i po těsné prohře s Olympem však zůstalo v extralize třetí

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á

Kapely
Kontakt
a Keks
daly
OŽILA ŠANCE
EVROPSKY
VYŘADIT
SILNÝ ASTERIX!
V sobotu doma zkusit zkrotit vedoucí Šelmy
Y]SRPHQRXWQDÿDV

V „KASKU“ SE HRÁL
Ġ(57296.<
ŽHAVÁ NOVINKA
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JEDNIČKA VK PODLE
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volejbal

7

aneb názor
Michaela Zatloukalová

dajícího zranění během druholigového derby s TJ OP Prostějov se totiž
vyklubala přetržená achilovka, Soli je
tedy už více než týden po operaci se
sádrou na noze v počátku dlouhé rekonvalescence...

Na sedmý pokus to už
nevyšlo. Šest předchozích vítězství 3:0 doma
v UNIQA extralize žen ČR
2019/2020 bylo ze strany
prostějovských volejbalistek skvělým počinem, ale
tahle parádní série skončila nejen ztrátou prvního
setu, ale přímo celého střetnutí s PVK poměrem 2:3.

BYLI JSME

O HRÁÈSKÉ (NE)ZASTUPITELNOSTI

Stavba hráčského kádru žen VK ProstějovU byla
letošní sezónou finančně omezena
T O H před
O
zredukovanou klubovou ekonomikou. Proto dávala logiku zvolená varianta převážné
sázky na méně zkušené plejerky s tím, že alespoň základní sestava by měla mít relativně
vyšší výkonnostní kvalitu. Zatímco na lavičce zůstanou vyloženě mladé holky, jejichž
herní úroveň bude za základem dle všeobecných předpokladů zaostávat.
Tím pádem se už předem vědělo, že elitní sedmička Hanaček potřebuje během soutěžního ročníku 2019/2020 nejvíc ze všeho jedno: dlouhodobě pevné zdraví. Jak hlavní
kouč Lubomír Petráš, tak sportovní ředitel Miroslav Čada připouštěli, že jakmile by na
delší čas vypadla některá členka sestavy, hrozí herní pokles celého družstva. A především některé posty se zdály být v podstatě nenahraditelné: logicky libero a také blok.
Zpočátku zdravotní stav volejbalistkám vékáčka opravdu držel, leč dílčí komplikace
přece jen přišly. Nejprve musela ostřílená střeďačka Gabika Kozmík vynechat těžký
mač na Olympu Praha, kde za ni zaskočila odchovankyně Veronika Boudová. Kormidelník měl z toho po pravdě dost vítr, ale Verča odvedla velice slušný výkon a zahrála
možná až nad očekávání dobře.
Nemoci, následně i bolavé koleno dlouhodobě trápí smečařskou posilu z Českých Budějovic Lenku Knorovou, ovšem to je střídající děvče. Mnohem větší hrozbou se před
deseti dny stalo onemocnění jiné smečařky Karolíny Fričové, kterou musela ve dvou
celých utkáních a většině třetího zastoupit další mladice vychovaná prostějovským oddílem Aneta Weidenthalerová.
Ani v tomto případě však nedošlo na žádný černý scénář tím, že by vékáčko rázem
spadlo do nějak mizerného výkonu. Rovněž Anet svůj part zvládla solidně, navíc opakovaně. A ukazuje se, že strach z horší zastupitelnosti opor nemusí být až tak velký. Podstané je, nakolik kvalitně se hanácké bojovnice připravují a že dlouhodobě pracují ve
vysokém levelu na svém zlepšování pod vedením erudovaného trenéra. Což je i klíč ke
světlé budoucnosti celého VK.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Ve středu v Beverenu jsme byly jasný outsider. Skoro každý asi čekal, že od silného soupeře dostaneme 3:0 a rychle zase pojedeme domů, ale nám se povedlo otočit
první set i vybojovat koncovku čtvrtého. Dostat takhle těžký zápas do tiebreaku byl
určitě úspěch a výsledek 2:3 hodnotím pozitivně, dává nám slušnou postupovou šanci do domácí odvety. V sobotu proti Olympu jsme podaly špatný výkon kromě těch
částí setů, kdy se nám dařilo. Jinak jsme nehrály dobře a kazily si to vlastními chybami, velká škoda byla nezvládnuté koncovky první sady. Tu kdybychom dorazily, tak
mohlo utkání dál vypadat úplně jinak. Vzhledem k následnému stavu 0:2 i velké
ztrátě v dalších dvou setech můžeme být rády za bod, byť porážka včetně hrozného
tiebreaku samozřejmě mrzí. Pozitivní je, že jsme ani za nepříznivého vývoje nepřestaly bojovat, byť nám to herně fakt nešlo. Na druhou stranu nesmíme dělat tolik
blbostí, a ten pátý set byla opravdu hrůza. Určitě měla svou roli únava z náročného
cestování do Belgie a hlavně zpátky, ale na to se nesmíme vymlouvat ani svádět porážku s Prahou.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

ZAORAL

Onemocnění slovenské smečařky volejbalistek Prostějova Karolíny Fričové se ukázalo být natolik vážnější, že
po vynechání extraligového utkání
v Přerově nemohla s družstvem odcestovat ani na evropský CEV Cup do
Belgie. Následně chyběla v základní
sestavě i v sobotu proti pražskému
Olympu a jakmile během duelu naskočila z lavičky, nepůsobila právě
svěžím dojmem. „Kája se ještě necítila dobře, proto jen střídala. Potřebuje
se doléčit,“ podotkl kouč žen VK Lubomír Petráš.
Dlouhodobě marodící smečařka Lenka Knorová podstoupila v uplynulých
týdnech sérii lékařských vyšetření
včetně podrobných rozborů krve a nakonec přece jen půjde na plánovanou
artroskopii bolavého kolene. Zákrok ji
čeká v úterý 10. prosince.
Hodně nepříjemnou zdravotní újmu
utrpěla hrající trenérka B-týmu vékáčka a lodivodka oddílové mládeže
Solange Soares. Z nenápadně vypa-

Frièová se uzdravuje,
Knorová jde na atroskopii.
A Soli rupla achilovka...
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ní a klidně nás mohl přejet za hodinu
tři nula, čemuž by se nikdo nedivil.
Naštěstí se nám povedlo při jednom
postavení otočit sedmibodové manko v prvním setu a urvat jeho koncovku, dalším klíčovým okamžikem
byl zvládnutý závěr dramatické čtvrté
sady,“ ohlížel se Lubomír Petráš.
„Ve druhém i třetím setu nás domácí
družstvo dostalo pod enormní tlak,
ze kterého jsme se však potom dokázali dobrým útokem vymanit a včetně
odvráceného setbolu vyrovnat na 2:2.
Tiebreak už sice nevyšel, ovšem konečných 2:3 je v pohárové matematice
solidní skóre dávající naději pro domácí odvetu,“ uvažoval Petráš.
Karty jsou teď rozdány tak, že pokud
klikni na

moravská družina 19. prosince na
vlastní palubovce zvítězí 3:0 nebo 3:1,
postoupí. Jestli druhá vzájemná bitva
dopadne 3:2, přijde na řadu zlatý set,
jakýkoliv jiný rezultát pošle dál Asterix. „Šanci tedy určitě máme, ale vzhledem k vysokým kvalitám Beverenu je
všechno naprosto otevřené. A my
musíme v odvetě předvést špičkový

www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

jaká byla rocková nadílka v kasku...

Hradiště 15, 6. Přerov 1.

ze sérií několika skladeb, aby se následně vydali dát si něco k pití.
S podobnou kulisou jako regionální
rockové legendy by jistě nepohrdly
ani slavné Tři sestry. Kapela vedená
Lou Fanánkem Hagenem do Společenského domu dorazí už nadcházející sobotu 14. prosince. Společnost jí
tentokrát bude dělat divoká slovenská
banda Horkýže Slíže. Jejich společný
koncert začne v 19:30 hodin.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

duelu hodně zlobil suverénního lídra
extraligové grupy B, kromě třetí sady
byla bitva naprosto vyrovnaná. „Holky
zahrály výborně, jen škoda konečného
výsledku. Sahali jsme po velmi cenných
bodech,“ řekl po úvodním střetnutí trenér prostějovských kadetek Aleš Novák.
Odvetný mač se jeho svěřenkyním už
zdaleka tolik nepovedl, nicméně i po
dvou porážkách těsně zůstávají v tabulce
na klíčové čtvrté pozici.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B 2019/20 – pořadí po 14. kole:
1. Šternberk 41, 2. Brno 27, 3. Ostrava
27, 4. VK Prostějov 15, 5. Uherské

67$5h©l.<1¨

Frýdek-Místek – VK Prostějov B 3:0
(7, 9, 14) a 3:0 (7, 14, 15)
Program první ligy kadetek zavál žákyně
vékáčka tentokrát na palubovku jasně
nejsilnějšího protivníka, který se s nimi
nepáral. Loni extraligový Frýdek jednoznačně dominoval a v obou utkáních tak
nebylo co řešit.
1. liga kadetek ČR, základní skupina
F 2019/20 – pořadí po 14. kole: 1.
Frýdek-Místek 42, 2. Zlín 29, 3. Frenštát
23, 4. Nový Jičín 18, 5. VK Prostějov B
11, 6. Olomouc 3.
(son)

www.
vecernikpv.cz
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dý rok, pořád. A líbí se nám to ohromně.
Z tvorby mám nejradši všechno, bez
výjimky,“ pochválila protagonisty Anna
Dvořáková.
Hodně ale dělal taky humor. Zejména
Miroslav Lacko perlil: nenápadně se
vytratil od piana, když Ondřej Havelka
dlouze promlouval o tom, jak je následující skladba náročná, zejména pro
pianistu. Když pak Havelka zahlásil hru
na benjo, raději mu utekla kapela celá.
„Oni se vrátí,“ pravil naoko posmutněle.
A i když to trvalo, měl nakonec pravdu.
„Ještě jsem na Ondřeji Havelkovi nebyla
a moc se mi to líbí. Kamarádka mi dala
lístek jako dárek k narozeninám,“ poznamenala jedna z mnoha divaček Dáša.
Protagonisté Melody Makers nakonec
díky skloubení vážné hudby, humoru
a dobovému zjevu si vysloužili ohromný
potlesk a uznání. Jak by taky ne: hudební
těleso už je velmi známé, a to i v Prostějově. Dvě slova vypovídající za všechno:
bylo vyprodáno.
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV
Pěvecký
sbor Proměny má letos
již téměř kompletně za
sebou tradičně bohatý
předvánoční program,
v němž potěšil početné
publikum v Prostějově
i okolí.
Program Proměn vyvrcholí v neděli 15. prosince, kdy od 17.00 hodin
přivítají Proměny své posluchače v kostele Povýšení sv. Kříže
v Prostějově. Hostem hlavního koncertu sezóny bude známý prostějovský zpěvák a kytarista Patrik Zatloukal
a o hudební doprovod se postará netradiční seskupení amatérských i profesionálních instrumentalistů, které je
sestaveno vždy speciálně pro vánoční
koncerty Proměn. V programu zazní
jak skladby vážnějšího charakteru, tak

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Byla jsem naprosto spokojená. Třeba závěrečné taneční vystoupení bylo
nad očekávání. Celému programu
předcházely měsíce příprav, a toto
pro Večerník
představení bylo vyprodané a opravdu se povedlo. Stejně jako ta další.
Michal
Opravdu to všechno dopadlo dobře.
SOBECKÝ
Ráda bych také tímto poděkovala peyy Jak zpětně hodnotíte oslavy vý- dagogickému sboru a všem, kteří se
ročí 130 let ZUŠ Prostějov?
na programu podíleli.“

PROSTĚJOV Desítky a desítky umělců, řada vystoupení, třídenní program. A představení všech oborů, které prostějovská ZUŠ
nabízí. To byly oslavy 130 let konané začátkem listopadu hned na
několika místech. Mezi lidmi oslavujícími kulatiny samozřejmě
nemohla chybět ředitelka školy Eliška Kunčíková. Ta postupně
navštívila všechna pracoviště a všechny akce, které byly součástí programu. A odcházela spokojená. Škola podle ní oslavila své
narozeniny a předcházející dlouhou tradici více než důstojně.
K tomu na svou uměleckou alma mater nezapomněla celá řada
absolventů. K celé udáosti se ještě vracíme hodnotícím interview
s první dámou „zušky“.

yy Kolik lidí akci připravovalo?
„Každý přispěl nějakým dílem. Koneckonců některé části oslav už tu
byly od jara. Učitelé se podíleli všichni, a těch je šestačtyřicet.“
yy Do jednotlivých vystoupení se
ale zapojilo také nemálo absolventů.
„To velmi kvituji. Nikdo nás neodmítl, vyšli nám naopak maximálně
vstříc. Komu jsme se ozvali a měl čas,
ten přijel. Získali zde na škole třeba
lásku k hudbě, lásku k dalším druhům umění. A třeba taková hudba
vyžaduje sebekázeň, jež v životě hraje
velkou roli. Myslím ale, že návraty absolventů zpět do škol, které jim něco
daly, jsou všude něčím normálním.“
yy Chystáte do dalších měsíců nějaké větší změny na škole?
„Výrazné ne. Plánujeme ale návrat Veselého muzicírování na únor. Při akci

29

i populární vánoční
písně, tedy vánoční směs, kterou mají
naši posluchači tak rádi.
Činnost sboru dlouhodobě podporuje statutární město Prostějov, za
což mu Proměny srdečně děkují.
Přejeme klidné prožívání adventního času a těšíme se na vás, milí posluchači.
S láskou Vaše Proměny
(pr)

hrají příbuzní s dětmi. Takhle se také
právě muzicírování dostává více do
rodin. Jinak extra velké změny nechystáme.“
yy Když jste zmínila muzicírování,
platí tedy podle vás stále přísloví
‚Co Čech, to muzikant‘?
„To nevím. Ráda bych za to byla, aby

to platilo. Nedá se to ale generalizovat. Někde se umění nebo hudba dědí
z pokolení na pokolení. V jiných rodinách se rodiče začnou zajímat a věnovat se hudbě až poté, co jejich děti
začnou chodit do ZUŠ. Velkou roli
ale u všech hraje čas. Zvlášť v dnešní
zrychlené době.“
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Skupina se na prknech prostějovského
divadla doslova vyřádila. Zahrála hudbu George Gerschwina, ale také Jaroslava Ježka a Jiřího Traxlera, na kterého
Ondřej Havelka zavzpomínal jako na
imponujícího člověka, který do 99 let
měl spoustu energie a skvělou paměť.
Hudebníci se pak perfektně ujali třeba
Ježkova Tmavomodrého světa nebo Bugatti stepu. Koneckonců právě step v podání Ondřeje a Vojtěcha Havelkových
taky nemohl chybět. „My chodíme kaž-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Do doby 30. a 40.
let minulého století se ve čtvrtek 5.
prosince ponořilo Městské divadlo
v Prostějově. Ne náhodou. Na Hanou
totiž zavítal český orchestr Melody
Makers v čele s Ondřejem Havelkou.
A to je vždy záruka nejen vynikající
hudby, ale také milého humoru, kdy
není třeba ani mnoha slov. Zastávka
v Prostějově nebyla jiná. Hudebníci
excelovali a zejména Miroslav Lacko
svými gagy skvěle pobavil publikum.
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BEVEREN, PROSTĚJOV Vyrovnanou partii svedly prostějovské volejbalistky v úvodním střetnutí šestnáctifinále evropského CEV Cupu
žen 2019/20 na hřišti Asterix AVO
Beveren. Byl to velký boj plný zvratů,
který se protáhl na plných pět setů
a přes dvě hodiny trvání. Vyslankyně
ČR sice nakonec podlehly v tiebreaku, ale pokud v odvetě na vlastní palubovce zvítězí 3:0 nebo 3:1, oslaví
postup.

Bodový vývoj – první set: 8:4, 16:10,
20:21, 22:25. Druhý set: 8:6, 16:15,
21:17, 25:21. Třetí set: 8:5, 16:11,
21:12, 25:15. Čtvrtý set: 5:8, 14:16,
20:21, 25:27. Pátý set: 5:2, 10:6,
12:7, 15:8.

jak se utkání vyvíjelo...

AS BEV
VK PRO

Hanačky nastoupily bez dvou zdravotně
absentujících smečařek Fričové a Knorové, Belgičanky na ně od začátku vletěly. Ještě po půlce zahajovací sady měly
výrazný náskok šesti bodů, ale hostující
tým se postupně osměloval, aby ve druhé polovině vstupního dějství skvělým
výkonem hlavně v útoku otočil nepříznivý průběh z 16:10 na 20:21, načež
ovládl i koncovku – 22:25 a 0:1!
Druhý díl byl poté vyrovnaný, leč zaskočené soupeřky pomalu získávaly zpět
ztracenou půdu pod nohama především
s pomocí mnoha es. Hrál se oboustranně kvalitní volejbal, domácí družstvo
před závěrem trochu víc odskočilo
(16:15 – 21:17) a finiš si následně pohlídalo – 25:21 a 1:1.
Třetí set měl nejvíc jednoznačné vyznění. Beverenu fungovala stále lépe ofenziva, naopak prostějovské hráčky se pořád
víc trápily na přihrávce a logicky se pak
hůř prosazovaly útočně. Tím pádem
převaha mírných favoritek vzrostla až
k jasnému dílčímu skóre – 25:15 a 2:1.

poslalo bitvu do tiebreaku – 25:27
a 2:2!
V něm už Prostějovanky nenašly síly
vzdorovat novému náporu AVO. Během rozhodující sady totiž úřadujícím vicemistryním České republiky
úplně odešla přihrávka a jasně lepší
belgické šampionky na konci mače
dominovaly – 15:8 a 3:2.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

„Potvrdilo se, že Beveren má kvalitní tým hrající velice rychlý volejbal. Většinu
utkání se nám však dařilo mu dobrým výkonem vzdorovat, hodně důležitý byl
obrat prvního setu i zisk čtvrtého v dramatickém závěru. Sice jsme těsně prohráli,
ale zároveň udrželi postupové naděje do odvety.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Škoda prvního setu, který jsme měli pod kontrolou a přišli o něj vlastními chybami. Potom se naše hra zase zlepšila, směřovali jsme k vítězství 3:1. Soupeř ale
má své kvality a ve vyrovnané čtvrté sadě lépe zvládl koncovku. Přesto jsme nakonec vyhráli my a věřím, že si poradíme i v náročné odvetě.“

U TOHO

Y L I J S M E AVO Beveren
Kris VANSNICK – BAsterix

NA
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Zdálo se, že duel spěje ke svému konci,
ale české bojovnice ze srdce Moravy se
ve čtvrtém pokračování vzepřely. Pronikavě zkvalitnily příjem, přidaly na
servisu i v dalších činnostech a neustále vedly. Protivnice však několikrát
nekompromisně zablokovaly a v nervydrásající koncovce otočily odvrácením dvou setbolů za sebou z 22:24
na 25:24. Leč vzápětí vékáčko přežilo
mečbol a vlastní tříbodovou šňůrou

yy Proč jako rodilý Prostějovan žijící v Praze pořádáte akce se vzácnými hosty na Moravě?
„Protože to tady mám rád, mám tady
přátele, kteří rádi zajdou na hezký koncert či divadlo. A aby nemuseli jezdit
do Brna nebo do Prahy na představení, tak vozím já sem své kolegy a ka-

Aneta
STRAŠKRABOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

NĚMČICE NAD HANOU, VRBÁTKY První prosincovou neděli začíná advent a s ním i čas příjemných
večerů ve společnosti rodiny, nejbližších přátel či dobré společenské
akce. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se stal partnerem Adventních večerů s názvem Jak voní štěstí se známou a oblíbenou zpěvačkou Hankou Křížkovou, které se uskuteční
ve čtvrtek 12. prosince v Němčicích
nad Hanou a v pátek 13. prosince ve
Vrbátkách. K této příležitosti jsme
položili pár otázek moderátorovi
akcí Jiřímu Zbořilovi.

marády. Je to i pro lidi levnější a mají
to, jak se říká, za rohem. A přece jen
rádi potkají osobně známé tváře z televize či z divadla.“
yy Proč tentokrát padla
volba na zpěvačku Hanku
Křížkovou?
„Protože si Hanky
Křížkové
nesmírně
vážím nejen jako vynikající kolegyně a zpěvačky, ale především
jako člověka. Je to naše
velká muzikálová hvězda, účinkovala téměř ve všech muzikálech, co se u nás kdy produkovaly,
hrála samé velké role a zůstala přesto
všechno ‚normální‘ lidský člověk
s velkým srdcem na dlani. Nehraje si
vůbec na žádnou celebritu, přestože
hvězda je.“
yy Jaký bude program celého večera?
„To nebudu dopředu prozrazovat, aby
se měli diváci na co těšit, ale určitě
nebudou litovat. Co jen prozradím,
že je čeká spousta krásných písniček
a srandy. Už teď se těšíme 12. prosince
do Němčic nad Hanou nebo 13. prosince do Vrbátek.“
yy Jaké další akce v dohledné době

=$=1÷/2
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připravujete? A kde?
„Celý prosinec jezdím svoje pořady
po celé České republice s názvem Splněná přání Jiřího Zbořila, kde mám
různé hosty (Heidi Janků, Hanu Maciuchovou, Moniku Absolonovou,
Jana Přeučila, Evičku Hruškovou,
Vlastimila Harapese, Ivanku Devátou
a řadu dalších). Potom moderuji hodně plesy, začíná sezóna a učím na muzikálových kurzech Ambroziáda určených pro mimořádně nadané mladé
lidi. Do Prostějova se vrátíme ještě
v březnu, kde budeme zrovna s paní
Křížkovou vystupovat v Konici, to už
je dohodnuté. A uvidíme, kde všude
se tady ještě objevíme.“

ČECHY POD KOSÍŘEM V rámci Adventních koncertů v Muzeu
kočárů už v Čechách pod Kosířem
vystoupili takoví skvělí zpěváci a muzikanti jako Vlasta Redl, Jiří Pavlica
s Hradišťanem či Sestry Havelkovy.
V jedinečném prostředí muzejního
depozitáře, s ohněm plápolajícím
v prosklené hořící peci a v bezprostřední blízkosti největšího smutečního kočáru se vždy jednalo o nezapomenutelný zážitek. A nejinak by
tomu mělo být i letos.
Láska se většinou nerodí z pohledu, ale
z doteku... Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem si na letošní advent připravilo trojici koncertů, které by se měly
dotknout našich duší. První z nich to má
dokonce v názvu. V sobotu 14. prosince vystoupí Karel Kekeši. Výtečného
zpěváka doplní známý textař a rozhlasový redaktor František Novotný známý
mimo jiné díky dlouholeté spolupráci
s legendárním Spirituál kvintetem. Oba
se společně představí v programu Jak
se hladí duše. „Velký sál Muzea kočárů
bude netradičně vyzdoben a doplněn

OBRAZEM

o mnoho hořících kočárových luceren
a svící, což pro samého diváka bude
neobyčejný pohled,“ upozornil majitel
muzea Václav Obr.
obrovského černého kočáru zdobeDva dny před Štědrým dnem, tedy v ne- ného anděly tak obsadí jedna z nejvýděli 22. prosince, do Čech pod Kosí- raznějších postav české folkové scény,
řem zavítá písničkář František Nedvěd. jejíž tvorba je charakteristická tesknou
Podobně jako František Novotný i on a hloubavou náladou. Co si lze přát více?
v minulosti spolupracoval se Spirituál „Nostalgie zimního času a adventu se
kvintetem. Obrovské popularitě se pak blíží a začíná doba, kdy se lidé mají více
těšily jeho koncerty s bratrem Janem. setkávat a poznávat. Tímto bych rád
Společně se představili i před šesti lety osobně pozval všechny dobré lidi na neona plumlovské přehradě, jednalo se při- pakovatelný program adventních koncertom o jedno z jejich posledních společ- tů v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosíných vystoupení. Od roku 2013 totiž již řem,“ vzkázal na závěr Václav Obr. (mls)
František opět vystupuje samostatně.
Zlatým hřebem pak
nepochybně bude
Tříkrálový koncert,
který celý cyklus
završí. V neděli 5.
ledna v rámci něj
vystoupí Pavel Lohonka známý pod -QPEGTV[ X /W\GW MQé¾Tč
X èGEJ
přezdívkou Žal- XåF[PG\CO÷PKVGNPQWCVOQUHÆTQW ¾EJ RQF -QUÊąGO X[PKMCLÊ
Foto: Martin Zaoral
man. Scénu poblíž
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co dělat, aby papírově slabší soupeřky
udolaly 3:1. A v odvetě dokonce prohrávaly 1:2 na sety, než závěrečným
zlepšením výsledek otočily. Přesto jeden
ztracený bod ještě trošku zvýšil ztrátu na
vedoucí duo tabulky Zlín a Šlapanice.
JUNIORKY
1. liga juniorek ČR, základní skupina
VK Prostějov – Břeclav 3:1 (21, -22, E 2019/20 – pořadí po 14. kole: 1.
20, 14) a 3:2 (12, -23, -15, 13, 10)
Zlín 37, 2. Šlapanice 35, 3. VK ProstěTýmu vékáčka U19 dlouhodobě chybí jov 29, 4. Uherské Hradiště 15, 5. Znojze zdravotních důvodů několik hráč- mo 12, 6. Břeclav 4.
KADETKY
ských opor, výkonnost i proto není optimální. Což se projevilo také v soubojích VK Prostějov – Šternberk 1:3 (-26,
s nejhorším celkem prvoligové skupiny 24, -16, -25) a 0:3 (-15, -12, -16)
E. Už napoprvé měly prostějovské holky Kolektiv VK U17 v prvním vzájemném

PROSTĚJOV Dva poslední hrací
víkendy tohoto kalendářního roku
mají na programu volejbalové soutěže dívek ČR 2019/2020. Úvodní
z nich se zápasově týkal tří mládežnických výběrů VK Prostějov.

Kadetky v prvním utkání proti Šternberku trápily -û"!3+,ß+¡
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BYLI JSME
U TOHO

výkon,“ zdůraznil Petráš.
Mnohem hůř si výběr vékáčka počínal
v sobotu při extraligovém podlehnutí
Olympu Praha 23:25, 21:25, 25:22,
25:23 a 4:15. Nejprve zbytečně ztratil
koncovku zahajovacího dějství (23:19
– 23:25), poté především díky bojovnosti vyrovnal z 0:2 na 2:2 záchranou třetí i čtvrté části (obraty z 8:13

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Středeční pozdní večer patřil úvodnímu šestnáctifinále evropského CEV
Cupu na půdě belgického Asterixu
Beveren, kde Hanačky vybojovaly
cenný výsledek. Silné protivnice sice
otočily na konečných 22:25, 25:21,
25:15, 25:27 a 15:8, leč trenér českých
zástupkyň hodnotil tenhle počin pozitivně.
„Jsem spokojený hlavně s výsledkem.
Beveren je silný, má vynikající podá-

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník
FOTOGALERIE

letních zábav

PROSTĚJOV Po dlouhé době odehrály volejbalistky VK Prostějov
dva soutěžní duely během jednoho týdne. Na palubovce strávily maximálních deset setů a utrpěly dvě nejtěsnější porážky 2:3,
z nichž ale každá vyzněla dost jinak. V prvním případě totiž herně
obstály, zatímco ve druhém nikoliv.

Naopak v české lize vékáčko premiérově klopýtlo doma,
i po těsné prohře s Olympem však zůstalo v extralize třetí

milujeme

Kapely
Kontakt
a Keks
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OŽILA ŠANCE
EVROPSKY
VYŘADIT
SILNÝ ASTERIX!
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V „KASKU“ SE HRÁL
Ġ(57296.<
ŽHAVÁ NOVINKA
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sVe prospěch slovenské blokařky rozhodlo, že
odehrála velice dobře jak evropskou bitvu v Beverenu, tak extraligový duel proti Olympu. Na belgické půdě Nikča dosáhla 10 bodů včetně 5 bloků
a 2 es, celkovou užitečnost měla +7. S Pražankami Stümpelová zaznamenala
12 bodů, z toho 4 bloky a 2 esa při
úspěšnosti útoku 60 procent a užitečnosti +9. Její týmové parťačky
Gabriela Kopáčová i Lucie Nová se
sice zaskvěly ve středu na Asterixu,
leč o tři dny později doma se jim
nedařilo. Pětadvacetiletou střeďačku tak vynesla výš její stabilita.

Nikola STUMPELOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Je to ostuda?

Ten
musíte
mít!
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Straškrabová, marketingová manažerka
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Jako onoho speciálního výherce jsme vybrali Annu Sikorovou (10 let), protože její hezké přání nás potěšilo a rozhodli jsme se jí ho
také splnit. Anička si přeje dostávat dopisy,
protože ji baví vybírat poštovní schránku, ale
pošta chodí pouze rodičům...

na střídavé starty, měli Prostějované
ve dvou dosud posledních zápasech
pokaždé k dispozici pouze patnáct
plejerů do pole a dva brankáře. Ještěže
nyní přichází reprezentační přestávka...
„Naším hlavním úkolem během nadcházející pauzy proto jednoznačně
bude dát mančaft zdravotně dohromady a celkově se zkonsolidovat. Věřím, že aspoň většina marodů se co
nejrychleji uzdraví, abychom mohli
přes týden dobře potrénovat. Potřebujeme oživit kondici i zapracovat
na spoustě herních věcí, taky pozvednout psychiku,“ viděl stěžejní

úkoly kouč LHK Ladislav Lubina.
Svátky nesvátky, Chance liga pojede
po ruském turnaji Euro Hockey Tour
na maximální obrátky rychlostí šesti střetnutí během čtrnácti dnů před
i po Vánocích. „Je jasné, že do začátku nadstavby musíme jít s mužstvem
v takovém složení, abychom dokázali
útočit na deváté místo vytyčené jako
nový dílčí cíl pro tuto fázi sezóny,“ zopakoval Lubina, že v zájmu zvednutí
výkonnosti je zmíněná konsolidace
kádru.
Jak informuje Večerník na jiném
místě dnešního vydáná, minimálně

yy Nastoupili jste v okleštěné sestavě. Co bylo důvodem? Působilo to
na vás nějak?
„Úplně nevím. Máme teď hodně kluků na marodce, to se hold někdy stává.
Hráli jsme na tři lajny a tím pádem byli
kluci více v tempu. Prostě jsme se museli trochu více semknout, myslím si,
že to přineslo ovoce.“
yy Měli jste k dispozici několik přesilových her, ale žádnou jste nevyužili. Čím to?
„Někdy ty přesilovky prostě vychází
a někdy ne. Tentokrát zrovna nevy-

yy Jak to aktuálně vypadá v kabině? Panuje velké zklamání, že si
musíte předkolo vybojovat?
„Je jasné, že je tam nějaký smutek.

Foto: www-lhkjestrabi.cz

Není to určitě nic příjemného. Sezóna je ale dlouhá a my jedeme dál.
Uděláme všechno pro to, abychom se
do play-off dostali.“

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚ- ní vyloženou šanci měl Endál, který se
snažil zvednout kotouč a zblízka ho
zasunout pod horní tyčku, avšak neúspěšně. Naopak se v zakončení dařilo
Veselému, na kterého o chvíli později
mácí jsou suverénními vládci sou- navázal také bývalý člen LHK Prokeš.
těže, zatímco tápající hosté k nim Tentýž hráč se záhy trefil podruhé,
:ÐRIQYW XI°IOEXZ]dorazili ve značně oslabené sestavě, když si zpracoval kotouč a neomylně
VIOOVS°R QYTÃIHTPkterá favoritovi nekladla větší od- ho poslal za brankovou čáru. Na buPSÐMXHSOPEHS^ETPEG por. A základní část uzavřela očeká- dějovické straně pak bylo ještě veseleji
vaným debaklem.
po gólu Endála, jenž se trefil téměř
S prvními okamžiky zápasu dorazili do z nulového úhlu a vyhnal mladého
0EPIRHÃIFYHSYTÃMBudvar arény fanoušci Jestřábů a bitva strážce svatyně Dvořáka na střídačku.
REEHVIWI;TIRM na ledě i na tribunách tedy mohla za- Zahajovací část tedy vyzněla naprosto
čít. Aktivně odstartoval Motor. Úvod- jasně pro Jihočechy – 4:0!

4H WXÃIH]  TVSWMRJOV V pověstnou hru kočky s myší
ZÅIGLR] TÃIHTPEXMXIPse změnilo střetnutí 30. dějství
HEO°R  OEPIRHÃ 574 Chance ligy mezi hokejisty Českých Budějovic a Prostějova. DoR OY

Hola hej, pr
do redakce popíchej!

Druhou periodu otevřel Motor také
aktivně, avšak pátou branku zatím
nepřidal. Párkrát zahrozili i Hanáci,
kterým se však nedařilo prodrat přes
neprostupnou defenzivu ČEZ. Na
opačné straně dostal Gilbert ve 36.
minutě přihrávku na kruh a prosadil
se parádní střelou, která si našla cestu
přesně do Štůralovy klece – 5:0.
Ani v poslední třetině domácí borci
z nastoleného tempa nepolevovali. Za
zmínku stojí třeba Pýchův pokus, kdy
se kapitán vydal z obranných řad do
útoku, leč bez efektu. Šestý přesný zásah přišel až ve 49. od modré čáry, od-

6:0

kud napřáhl Vydarený – 6:0. Utkání
už se pak dohrávalo jen z povinnosti.
Kam poputují tři body bylo totiž dlouho před koncem zcela jednoznačné.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem najdete na straně 26

MOT ČB
LHK PV

„Přijeli jsme do Budějovic se zdecimovaným mužstvem, scházeli se víceméně ještě
po cestě, nakonec nás bylo patnáct nebo šestnáct. A v takovémhle rozpoložení se
nedá proti tak kvalitnímu soupeři hrát. Přesto jsme chtěli být důstojnějším protivníkem a zklamalo mě, že kluci nebyli schopní dodržet nějaké taktické věci, aby to
měli domácí co možná nejsložitější. První třetina mluví sama za sebe.“

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Jsem strašně rád, jak k tomu kluci přistoupili. Chtěl jsem, abychom ukázali
správný přístup. Svým způsobem jsme si na sebe upletli bič. Máme nějaký náskok
a je důležité to každým utkáním potvrdit. Každý soupeř přijede s určitým herním
plánem, my jsme chtěli dobře nastoupit. Úvodní oslabení jsme ubránili a pak jsme
výbornou pasáž. První třetina udala ráz celému zbytku zápasu.“
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yy Jak utkání hodnotíte?
„Je super, že jsme vyhráli. Dobré, že
to bylo alespoň za dva body. Samozřejmě je mi líto, že tam není ten třetí.
Závěrečnou třetinu jsme nezvládli tak,
jak jsme chtěli. Myslím si, že je dobré,
že alespoň ty dva důležité body jsou.“

PROSTĚJOV Ve 29. kole Chance ligy odehráli Jestřábi na domácím ledě zápas s jihlavskou Duklou. Utkání dvou zklamaných
celků, které si musí svoje místo v předkole paly-off ještě vybojovat,
nabídlo opatrný hokej. Prostějov vedl, ale Jihlava dokázala dvakrát
vyrovnat a zápas dospěl až do nájezdů. V nich byl domácí tým lepší, bere tak důležité dva body. Po utkání Večerník vyzpovídal brankáře Tomáše Štůralu (na snímku).

jak jsme chtěli...“

jsme nezvládli tak,

cházely, to se ale nedá nic dělat. Můžeme je maximálně zase potrénovat, to
neuškodí. Třeba příště vyjdou lépe.“
yy Gól Jihlavy na 1:2 pobouřil
nejen fanoušky. Co byste k tomuto okamžiku řekl?
„Nevím, jak je to úplně přesně
v pravidlech určené. Myslím si,
že to musí viditelně kopnout.
Mně osobně přišlo, že si ten puk
chtěl vyloženě zastavit a že on se
odrazil přímo do brány. Úplně
bych se v tom asi nechtěl míchat
a dohadovat se kvůli tomu, to
vůbec ne.“
yy Ve třetí třetině se Jihlava
probrala. Souhlasíte?
„Tím gólem na 2:1 jsme jim dali
čichnout. Jejich hráči chytli
jednoznačně druhý dech.
Bylo to hodně vidět i na jejich
pohybu na ledě. Dalo by se
říci, že byli kvůli těm prvním
dvou třetinám dost ve stresu.
Tím gólem šli nahoru.“
yy Věřil jste si na nájezdy?
„Určitě! Bohužel se mi moc nedařilo,
proto jsem rád, že kluci dali každý nájezd. Velký dík patří jim.“
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„Rozhodčí bych vůbec
neřešil, ani nevím, jestli
je můžu nebo nesmím
komentovat.“

Výrok:

5

Už pět utkání Jestřábi marně čekají
na prvoligovou výhru za tři body.
Dokázali sice porazit Ústí nad Labem i Jihlavu, ale až po nájezdech, ve
třech duelech z posledního kvinteta
pak podlehli (Benátky nad Jizerou
3:4p, Slavia Praha 1:3, České Budějovice 0:6). Trápení tedy pokračuje.
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v nejbližší době a pravděpodobně až
do úvodu kalendářního roku 2020
se však musí obejít bez mladého
brankáře Daniela Dvořáka. Byl totiž
nominován do širšího výběru juniorské reprezentace České republiky pro
závěrečnou přípravu před domácím
mistrovstvím světa U20. A pokud
se dostane i do finální nominace, zúčastní se čím dál bližšího šampionátu
ve Vítkovicích a Třinci. Tomáši Štůralovi by tím pádem kryl záda Kryštof
Rochla s případnou možností naskočení zlínského Daniela Hufa či šumperského Marka Peksy.

zdravotnì dokupy

V pauze se musí dát hokejisté Prostìjova

TOMÁŠ ŠTŮRALA: „Třetí třetinu
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PROSTĚJOV Určitě znáte známé
přísloví, že na podělaného i WC
spadne... Na současný tým hokejových Jestřábů sedí jako ulité. Nepostoupili do vrchní prvoligové
favoritovi důstojným soupeřem, bohu- osmičky, místo potřebných vítězžel hráči během první třetiny neplnili ství kupí spíš porážky, navíc se jim
taktické věci. Po čtyřech inkasovaných povážlivě rozrostla marodka.
gólech pak bylo samozřejmě složité
něco s průběhem zápasu udělat na ledě Marek SONNEVEND
tak kvalitního soupeře,“ povzdechl si Nepříjemná nemoc skolila Marka Račuka, Lukáše Žálčíka i Jakuba Husu,
hlavní trenér prostějovských mužů.
Ti vyrazí do grupy o 9. až 16. příč- zraněni jsou Petr Chlán s Kryštofem
ku za osm dní (17. prosince) doma Ouřadou. Pokud k tomu připočteme
#
proti Sokolovu ze druhého postu jen omezené možnosti využití posil
výchozí tabulky: 9. Jihlava 46, 10.
Prostějov 42, 11. Frýdek-Místek 42, 12.
„Zájem o soutěž Třebíč 39, 13. Benátky 34, 14. Ústí 28,
nás velmi mile přek15. Sokolov 15, 16. Kadaň 14. „Platí,
množství dětí, kter že jasným cílem je postup do předkola
vodu určitě zvážíme play-off z devátého místa. Během nadné právě na děti. Má stavby nás čeká strašná spousta utkání,
jí do povědomí širší dohromady osmadvacet. A vypadá to,
stresovém období n že svedeme boj se třemi dalšími celky.
zapojili,“ vzkazuje S Jednoduché to určitě nebude, možná
rozhodne až úplný konec dlouhodobé
fáze,“ připustil Ladislav Lubina.
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Štědrý den se pomalu blíží, děti píší svá přání Ježíškovi... nebo také PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku. Po delší
dobu jsme vyzývaly všechny děti, aby nám zaslaly své vánoční přání a ztvárnily ho buď v kreslené, nebo v textové podobě. Do redakce nakonec dorazilo téměř stovka příspěvků od dětí všech věkových kategorií. O to těžší
bylo vybrat pouze pět, která splníme.
Jako jeden muž jsme se v redakci radili, až jsme rukou ne- fonicky a vyzváni, aby se s dětmi dostavili k předání výhry.
rozdílnou vybrali pět výherců. A těmi jsou: Adam Kobliha „Vybrat pouze pět výherních obrázků bylo nesmírně těžké.
(13 let), Filip Ivančík (2 roky), Anna Kolářová (10 let), Radilo se celé obchodní oddělení, nakonec jsme vybrali
Klára Hudečková (9 let), Linda Chládková (5 let). Všem pět výtvorů, které můžete sami vidět a jednu bonusovou
blahopřejeme. Zástupci výherců budou kontaktování tele- výherkyni, kterou taktéž potěšíme. Zvolili jsme tradiční
dárky, které podle mně k Vánocům patří. Nakreslených mobilních telefonů a tabletů jsme
Marek
dostali také spoustu, ale do této sféry jsme nechtěli zasahovat, protože rozhodnutí obdarovat
SONNEVEND
dítě mobilem by mělo být pouze na rodičích.
V každém případě doufám, že děti, které tentokrát nevyhráli se zapojí do dalších soutěží a podaří se jim vyhrát příště,“ konstatovala Aneta
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Postupový zázrak do osmičky se nekonal,
naopak trojboj přinesl jen dvoubodový zisk

www.vecernikpv.cz
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jubileum...
á
milujeme vecerník

P lníme vánoˇcní sny

„Dorazila téměř stovka dětských přání!“

VEČERNÍKU

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

společnost
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P lníme vánoˇcní sny

Někteří hráči byli z prostějovského klubu vyhozeni, jiní putovali na
marodku, další jejich mateřské oddíly neuvolnily na střídavé starty.
A Ladislav Lubina s Ivo Peštukou
rázem měli problémy sestavit aspoň tři kompletní pětky. Takhle se
o play off opravdu nebojuje..
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V dost oslabené sestavě Jestřábi sahali po šedesátiminutovém
vítězství nad celkem z Vysočiny.
Sice neudrželi vedení 2:0 a 3:1,
přesto pak dokázali vydřít alespoň výhru z nájezdové loterie.
I tohle malé pozitivum se v momentální mizérii elhákáčka počítá.
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Je to ostuda?

Mezi hokejovými mantinely

Málokdy se v ledním hokeji stane,
aby jeden ze soupeřících kolektivů
proměnil v samostatných nájezdech všechny své pokusy. Ptačím
dravcům se to ve středu povedlo,
proti jihlavským vojákům měli neomylnou bilanci 4/4. Navíc Lukáš
Krejčík, Matej, Paulovič, Václav
Meidl i Tomáš Nouza zakončili svá
rozstřelová sóla moc hezky a efektně, za což si zaslouží uznání.
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HOKEJOVÉ

letos milujeme
slavíme vecerník
á

že jsme pak nešli ve druhé třetině do
vedení. Třetí část radši ani nechci komentovat, každopádně je to další velké
zklamání,“ glosoval výsledek z Edenu
i ztrátu zbytku iluzí kouč ptačí letky Ladislav Lubina.
Do středy mu onemocněli další svěřenci včetně elitních forvardů Marka
Račuka s Lukášem Žálčíkem a proti
Jihlavě tak decimovaná ekipa elhákáčka vyrukovala jen ve třech kompletních
formacích. Přesto měla na dosah tříbodový triumf, leč hosté půldruhé minuty
před koncem i díky pomoci sporných

výroků rozhodčích vyrovnali. Alespoň
že zvládnuté samostatné nájezdy zařídily zisk dvou bodů.
„Nastoupili jsme pouze s patnácti hráči,
z nichž čtyři nebyli kvůli nemoci několik posledních dnů ani na ledě. Měli
jsme tak ze zápasu trochu obavy a dané
situaci přizpůsobili taktiku vycházející
ze zabezpečené obrany, což dvě třetiny
fungovalo. Proto je obrovská škoda,
že jsme své vedení nedotáhli do tříbodového konce i vinou zbytečných
oslabení. Taky nám v závěru docházely síly, nevýhoda tří lajn proti čtyřem
soupeřovým se projevila. V některých
úsecích jsme nezvládali rychle střídat,
únava rostla a kluci potom dělali víc
chyb,“ rozebíral Lubina.
Navzdory ztracenému náskoku 3:1 si
finálního rezultátu 4:3sn cenil. „Je dobře, že si mančaft zvedl sebevědomí aspoň vydařenými nájezdy. A bonusový
druhý bod má velkou důležitost, neboť
nám v podstatě zaručuje nejhůře desáté
místo po základní části a tím výhodnější los pro začátek nadstavby okolo Vánoc,“ zmínil Lubina.
Zdravotně okleštěný kádr mu zbyl rovněž pro utkání 30. kola v Českých Budějovicích, kde prořídlé jestřábí hejno
nedokázalo vzdorovat obří síle Moto- #F¾OG
MLGOKNQXPÊMCWV
ru. Logickým vyústěním se stal debakl
0:6. „I v oslabené sestavě jsme chtěli být
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3:1

„Dali jsme si do první třetiny cíl vydržet úvodní nápor domácích a neinkasovat. Zase se nám
to nepodařilo a gól jsme dostali, ale myslím si, že to na nás nenechalo takové stopy jako v minulých zápasech. A dokázali jsme vyrovnat. První desetiminutovku druhé části jsme pak měli
výbornou, neproměnili však šance a rozhodilo nás oslabení natolik, že od poloviny utkání už
jsme se nedokázali vrátit zpátky do hry. Poslední třetinu nechci ani komentovat. V jejím závěru
jsme ještě sáhli k power play a chtěli zkorigovat skóre, to už se nám ale nepodařilo.“
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„Těžký zápas. Šli jsme do něj s tím, že nechceme soupeře tolik pouštět do útoku, což se
nám v první desetiminutovce úvodní třetiny a zejména na začátku druhé moc nedařilo.
Nejdůležitější v tu chvíli bylo, že se Prostějov nedostal do vedení. Věděli jsme, že potřebujeme
bodkpostupuasnad ikvůlitomujsmesenemohlidostatdotempa, byloto znašístrany nervózní.
Třetí část už jsme odehráli dobře, kvůli zvýšení tempa stáhli sestavu na tři formace a zaslouženě
zápas rozhodli v náš prospěch, byť při závěrečném tlaku musel tým podržet brankář.“
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jen za sebe, čehož využil agilní Kubík pohotovou dorážkou - 2:1. To mohlo být
vzápětí vyšší, nebýt až příliš překombinovaného přečíslení tří na nikoho v podání
první sešívané formace. K opětovnému
srovnání stavu poté nedošlo jen výbornou prací betonu Michajlova na brankové čáře. I on výraznou měrou přispěl
k tomu, že domácí deset minut před koncem přeci jen přidali třetí zásah, když do
střílené přihrávky Brože chytře vložil hůl

Úvod střetnutí byl oboustranně opatrný,
nezáživný až jalový. Herní bídu s občasnou neškodnou palbou (Mrázek, Paulovič – Fronk, Piegl) víc oživila až 7. minuta, v níž nejprve T. Jandus nepropálil
svou dorážkou závar před Brožem, aby
z následného protiútoku Čachotského
možnost zmařila obrana přizvednutím
puku nad. Neujal se ani domácí brejk
tří proti jednomu zakončený aktivním
Mrázkem vedle, ovšem skóre se vzápětí přece jen premiérově měnilo. V 10.
Muškovo nahození od modré tečoval
Krejčík na úplně volného Mrázka, který
sám u levé tyče pohodlně zasunul do
odkryté klece – 1:0. Potom se zase nic

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Epidemie nemoci prosela sestavu prostějovských hokejistů, chyběli například kapitán Račuk
či další elitní forvard Žálčík. Přesto
špatnými zprávami sužovaní Hanáci
zabrali a ze dna jistého nepostupu do
horní nadstavbové osmičky se zvedli
ubojovaným vítězstvím 4:3 po samostatných nájezdech nad jihlavskou
Duklou ve 29. kole Chance ligy.

moc zajímavého nedělo, Štůrala si poradil s nebezpečnými pokusy Skořepy
i Exjestřába Koláře. Před přestávkou si
borci LHK vytvořili přesilovkový tlak,
leč Brož odolal jak trmě-vrmě po nahození Hrdinky, tak tečované střele Mušky
i bekhendu Divíška zblízka.
Zvýšit mohli Lubinovi svěřenci také ve
24. minutě, ale tutovku Luňáka vychytal Brož. Kvalitní defenziva Prostějova
povolila uprostřed zápasu, kdy nejdřív
Anděl orazítkoval z pravého kruhu bližší tyčku a za chvíli zastavil jeho sólo M.
Jandus pouze faulem. Jenže nařízené
trestné střílení kapitána Čachotského
udržel Štůrala mezi betony svého rozkleku. Odstartoval tím rušnější zbytek
druhé periody, v němž Nouza během
početní výhody dvakrát marně hledal
v předbrankovém prostoru Divíška, T.
Jandus tváří v tvář Brožovi netrefil skákavý kotouč, slibný protiútok zadrbal špatnou přihrávkou Paulovič a únik Divíška
skončil ranou vedle. Teprve ve 39. hosté
doplatili na další hrubku v rozehrávce,
Krejčík pohotově poslal nehlídanému
Paulovičovi a ten z metru pohotově zavěsil k pravé tyči – 2:0.
Třetí část odstartovali Horáci mohutným náporem ve snaze něco s výsledkem ještě udělat. Skořepa však opakovaně ztroskotal na Štůralovi, Poletín i Pohl
těsně netrefili bránu z výhodných pozic,
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„Dlouho jsme měli problémy s překonáváním domácí defenzivy. Těžko jsme se dostávali
do šancí, navíc inkasovali dva zbytečné góly po našich chybách. Nepřestávali jsme však
věřit, v poslední třetině soupeře zatlačili a zaslouženě vyrovnali. Nájezdy už jsou loterie, ale
bod po takovém průběhu bereme.“
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„Vinou početné marodky jsme nastoupili v okleštěné sestavě a chtěli proto hrát ze
zabezpečené obrany. To se nám dvě třetiny dařilo a vedli jsme 2:0, ale ve třetí části dovolili
soupeři vyrovnat. Vyloučení nás dnes stála tři získané body, ale nakonec jsme rádi i za body
dva po vítězství na nájezdy.“
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ro kalendár
do redakcee popíchej!

hráčů na ledě. Druhou z těchto přesilových her Jihlavští zužitkovali, když
v čase 58.47 Holý z mezikruží vymetl
levou šibenici – 3:3.
Šlo se tedy do prodloužení, v němž
domácí prošustrovali svou přesilovku
čtyři na tři, načež Paulovič nedokázal
brankově finalizovat dva krásné individuální průniky. Jestřábi byli v extra
timeu jasně lepší, avšak na rozhodnutí
si museli počkat až do samostatných
nájezdů. Soupeř sice dal tři z pěti Andělem, Čachotským a Chlubnou, leč
prostějovská eskadra ve složení Krejčík, Paulovič, Meidl, Nouza předvedla
málo vídanou stoprocentní úspěšnost!
A zrodilo se tak alespoň dvoubodové
vítězství – 4:3.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
RGI
najdete na straně 26
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gólmanův zákrok překazil přesilovkovou snahu Harkabuse. Ve 46. minutě
ale Dukla početní převahu využila, byť
ukázkovou fotbalovou placírkou Fronka. Rozhodčí spornou trefu nohou
každopádně uznali – 2:1. Odpověď
naštvaných ptačích dravců byla blesková. O 83 sekund později agilní Krejčík
nabil od zadního mantinelu proti holi
Paulovičovi, který z první procedil
Brože jedovkou po ledě – 3:1. Bohužel uběhlo jen dalších 51 vteřin, než
Březák hroznou chybou ztratil puk na
vlastní modré čáře a Fronk z levého
kruhu neomylně trefil ke vzdálenější
tyčce – 3:2. V závěru normální hrací
doby pak elhákáčko odolávalo místy
drtivému tlaku HC umocněnému
dvěma diskutabilními vyloučeními
za údajný faul Luňáka + příliš mnoho

Oslabení Jestøábi urvali dva body proti Jihlavì
LHK PV
DU JIH 4:3SN

bové skupiny Chance ligy ještě živili
prostějovští hokejisté, ale jen do pondělního večera. Ve 28. kole soutěže
totiž padli na ledě pražské Slavie a definitivně se tím odsoudili k obávanému
pobytu ve spodní osmičce.
Jak se dalo čekat, v Edenu se spíše než
atraktivní duel hrála od začátku velmi
taktická bitva. Šancí se zejména v prvních minutách objevilo poskrovnu, jako
kdyby se oba celky potřebovaly nejprve
osmělit. Coby prvním se to povedlo
Jestřábům, kteří ale stejně jako o chvíli
později na druhé straně Brož nedokázali v nadějné pozici dopravit kotouč do
brány. Právě Brož však zkraje 13. minuty
složil reparát. Furch přiťukl svému parťákovi puk do úniku a mladé sešívané křídlo
ostrou ranou na vzdálenější tyč otevřelo
skóre - 1:0. Radost Pražanů ale k nespokojenosti domácích fanoušků netrvala
moc dlouho. Po Ondráčkově vyloučení

rozjeli hosté dvě pohledné kombinace
v útočném pásmu a na druhý pokus zásluhou Meidla vyrovnali – 1:1.
Šanci prosadit se v přesilovce měli i domácí, a to hned několikrát. První početní
výhodu jim rozdělila přestávka a výhoda
jednoho hráče v poli tak zůstala svěřenci
Miloše Říhy nevyužita, to samé pak platilo též o možnosti skórovat při vyloučení
Dvořáka a chvíli před druhou sirénou
i M. Janduse. Ještě předtím ale měla Slavia
zejména zkraje prostřední části hodně namále, neboť Hanáci si vytvořili tlak a červenobílí jej přežili pouze díky skvělým
zákrokům Michajlova. Ten si poradil zejména s ranou T. Janduse, svou klec zamkl
i při úniku Krejčíka. Výběr HC také mohl
překlopit vedení na svou stranu. K dorážce Šmerhovy rány chyběly Kuťákovi
centimetry, stejná vzdálenost pak dělila
Vrdlovce od přesné trefy po krásném ťukesu s Kučným. Slávistický tlak kulminoval v závěru druhé periody již zmíněnou
nevyužitou přesilovkou, při níž Dvořákovi nejvíce zatopili Vampola s Kuťákem.
O vítězství mužstva z metropole rozhodly dva góly ve třetí části. V přesilové hře
pálil hned po buly ostře od modré čáry
Novák a Dvořák jeho projektil ztlumil

BYLI JSME
U TOHO

kvapila, protože se přihlásilo ohromné
ré jsme opravdu nečekali. Z tohoto důe do nového roku další soutěže zaměřePacovský - 3:1. Pražané se díky dvěma áme radost, že se naše projekty dostávagólům dostali do pohody a převzali otěže í veřejnosti a že si lidé i v předvánočním
zápasu, přičemž Jestřáby pouštěli praktic- najdou chvilku, aby své děti do soutěže
ky jen do protiútoků. V jednom takovém Straškrabová.
na opačné straně byl faulován Šmerha,
leč z trestného střílení přetáhl kličku do
forhendu. V závěru elhákáčko rušilo své
potenciální možnosti vlastními chybami
i prohřešky a nepomohla mu ani závěrečná přesilovka včetně power play. (son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26
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O teoretickou šanci ještě atakovat horní osmičku Hanáci přišli v pondělí na
Slavii Praha, kde dlouho vyrovnaný
mač prohráli 1:3. „Na špatný začátek
jsme tentokrát dokázali reagovat poměrně brzkým vyrovnáním. Škoda,

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Téměř jisté se během posledního týdne základní
fáze Chance ligy mužů ČR 2019/2020 stalo skutkem a hokejisté LHK Jestřábi Prostějov definitivně přistáli ve spodní nadstavbové skupině. Po závěrečných třech duelech a nadcházející
reprezentační pauze do ní odstartují z desáté pozice, kterou
zatím uhájili při bodové rovnosti s Frýdkem-Místkem jen díky
lepší bilanci vzájemných soubojů.

Postupový zázrak do osmičky se nekonal,
naopak trojboj přinesl jen dvoubodový zisk

,'56Ą$+21<-.#&0ªè56+&'56ªe

Výkony i výsledky mužů LHK Prostějov sice dál haprují, ale ve
středečním večeru Hanáci aspoň zaperlili v samostatných nájezdech proti Dukle. Na brankáře Brože vyzráli všichni čtyři exekutoři Lukáš Krejčík, Matej, Paulovič, Václav Meidl i Tomáš Nouza
= stoprocentní střelecká úspěšnost! Zrodil se tak dvoubodový
PRAHA, PROSTĚJOV Teoretickou
triumf, ačkoliv Tomáš Štůrala nezpacifikoval tři pokusy z pěti.
naději na postup do horní nadstav-
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Prohrané zápasy v pondělí na Slavii Praha (1:3) i v sobotu na
ledě Českých Budějovic (0:6) musíme pominout, nevyšly totiž
žádnému z prostějovských hokejistů. Za středeční duel
s Jihlavou (4:3sn) pak zaslouží největší pochvalu zkušený devětadvacetiletý útočník, jenž vytěžil maximum ze
svého posunu do elitní formace. Krejčík hýřil aktivitou,
asistoval u všech tří vstřelených gólů v normální hrací
době, navíc proměnil samostatný nájezd. A měl tak
zásadní podíl na těsném vítězství potvrzeném právě
až závěrečným rozstřelem.

LUKÁŠ KREJÈÍK

VEČERNÍKU

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej
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Triumf míří do Loštic!
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ČECHY POD KOSÍŘEM Sliby
se mají plnit o Vánocích! A jak
se zpívá ve známé písničce
Janka Ledeckého, tak učinil
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Z předchozích vydáních jste
mohli zjistit, že většina redakce se aktivně zapojila do
prodejní akce při nedávném
Restaurant Day. A jsme moc
rádi, že celý výtěžek ve výši 3 528 korun jsme minulý
čtvrtek mohli předat psímu
útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem, se kterým redakce
úzce spolupracuje už skoro
deset let..

pro Večerník

Michal
KADLEC
Díky zlatým ručičkám některých
členek redakce se podařilo prodat
dobroty celkem za více než tři a půl
tisíce korun. A přesně tuto částku
minulý čtvrtek dopoledne předala
marketingová manažerka Prostějovského Večerníku Aneta Straškrabová vedoucímu psího útulku Voříšek
v Čechách pod Kosířem Leopoldu
Dostálovi. „Prodali jsme téměř vše,
co jsme vyrobili a vybrala se částka 3
528 korun, kterou jsme věnovali prá-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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wMTCDQX¾ RąGFCNC XGFQWEÊOW RUÊJQ ×VWNMW 8QąÊwGM .GQRQNFW &QUV¾NQXK
RGPÊ\GMVGTÆTGFCMEGWVTåKNC\CRTQFGLFQDTQVRąK4GUVCWTCPV&C[
Foto: Michal Kadlec
vě útulku Voříšek, s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Věřím, že právě
v zimním období, kdy je provoz
útulku komplikovanější, je potřeba
každá koruna. Pejsků tam není málo
a postarat se o ně musí být opravdu
životním posláním. Mám radost, že
můžeme alespoň svojí troškou přispět na dobrou věc,“ svěřila se Aneta
Straškrabová.
Leopold Dostál pečující aktuálně
s manželkou o jednatřicet zatoulaných, či dokonce týraných pejsků
byl po předání daru od Večerníku
dojatý. A částku 3 528 korun nebere vůbec jako symbolickou. „Je
to pro nás naprosto významná suma

peněz! Právě v této době, kdy nám
zamrzá užitková voda a v našem útulku musí jet naplno všechny agregáty.
Jsem Večerníku za všechny naše pejsky nesmírně vděčný, peníze nám pomohou uhradit energie nebo náklady
na stravu pro psy. Chtěl bych poděkovat celé redakci za tuto bezprostřední
pomoc. I za to, že někteří vaši členové
se ujali našich chlupatých chráněnců
a vytvořili jim nový domov. Dobrých
lidí, jako jsou ve Večerníku, naštěstí
přibývá, obzvláště teď před Vánoci.
A za to jsem velice rád,“ svěřil se Leopold Dostál.
A Večerník si z počinu odnesl hřejivý pocit, že radost mohl udělat!

19120471461

19120311458
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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PROSTĚJOV Taneční studio
Free Dance uvede v neděli 15.
prosince v Městském divadle
v Prostějově své taneční vystoupení s názvem Insta x life – náš
(váš) život nejen na Instagramu.
Od 17:00 hodin budou mít návštěvníci možnost vidět odlišnost reality a sociálních sítí v jejich netradičním zpracování.
Téměř každý uživatel sociálních sítí
si někdy posteskl, že je jeho život
nudný oproti kamarádům „na síti“,
protože ti jsou zrovna na Filipínách,
užívají si dokonalý sníh v Jeseníkách,
relaxují u ohně v luxusně vypadajícím wellness nebo jim to jen na fotce
strašně sluší. Život pohledem sociálních sítí se může někdy zdát jako pohádka, ale opak může být pravdou.
Svůj pohled na sociální sítě a skutečný život předvedou mladí tanečníci
ze studia Free Dance.
Taneční zpracování života nejen na
Instragramu ztvární také v pondělí
16. prosince v 9:00 a 11:00 hodin.
Představení je určeno pouze pro
školy.
Posledních padesát vstupenek je stále v prodeji. Zakoupit si je můžete na
pokladně Městského divadla v Prostějově nebo online na jeho webových stránkách za částku 120 Kč.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude
u toho a přineseme vám exkluziv(ans)
ní reportáž!

19120511471
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PROSTĚJOV Bývala to tradice jako řemen, vždyť ještě v nedávné minulosti bylo 5. prosince večer prostějovské náměstí
T. G. Masaryka vždy zaplněno tolika Mikuláši, čerty a anděly,
že z toho až zrak přecházel. A těch dětí! Letos bylo ale bohužel všechno jinak, Večerník ve čtvrtek vpodvečer před radnicí
potkal pouze jediného Mikuláše s doprovodem. Jinak bylo 8[UQM¾RQUVCXC/KMWN¾wGCPF÷NCUMWVGéP÷JTč\QUVTCwP÷X[RCFCLÊEÊéGTVUKPCMQPGER¾TF÷VKéGMPCRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊ
PCwNK
Foto: Michal Kadlec
náměstí liduprázdné...
„Tak se neboj, řekni mi básničku který se trošku zdráhal přijít k němu rozdal až poblíž kluziště před muze- svojí malou dcerkou nakonec přece
PŮVODNÍ
nebo něco pěkného zazpívej. Dosta- blíž. Možná i proto, že vedle stojící em.
jen dočkala – urostlý Mikuláš si poREPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

neš něco sladkého na zoubek a čert
tě třeba neodnese do pekla,“ vybízel
na náměstí po páté hodině odpolední Mikuláš asi pětiletého klučinu,

čert vypadal opravdu hodně děsivě.
Další malá dítka Mikuláš hledal jen
s obtížemi, náměstí bylo skoro liduprázdné, více bonbónů a sladkostí

Z NEMOCNICE ...

/KMWN¾wPCF÷NQXCNOCNÚOKXGNMÚORCEKGPVčO

ZHQVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Úsměvy a rozzářené
tváře vykouzlil ve čtvrtek 5. prosince Mikuláš se svou družinou,
který přinesl nadílku dětem a pacientům LDN v Nemocnici Prostějov, patřící do skupiny AGEL.
Adventní atmosféru umocnila
i vánoční výzdoba s nazdobeným stromečkem na obou odděleních a kulturní program
žáků Střední zdravotnické školy
v Prostějově.
Dětští pacienti přivítali mikulášskou návštěvu s radostí a za odrecitovanou básničku nebo zazpívanou
písničku dostávali perníček s ovocem a balíčkem čokolád. „Mikuláš
s čertem a andělem v podání studentek, které k nám chodí na praxi
a připravily si doprovodný program,
nadělil dětem nejen dobroty, ale
i zážitek a jistotu, že ani v nemocnici

o mikulášskou nadílku nepřijdou.
Navíc během mikulášské návštěvy
vždycky panuje přátelská a pohodová atmosféra, která malé pacienty rozveselí a rozptýlí je,“ říká Jana
Dočkalová, vrchní sestra dětského
oddělení Nemocnice Prostějov,
s tím, že v současné době ošetřují
pětadvacet dětí nejčastěji s respiračními a průjmovými onemocněními
a jsou mezi nimi i pooperační stavy
plánovaných výkonů. Na Vánoce
zpravidla pečují o 15 dětí, které nemohou jít kvůli svému zdravotnímu
stavu domů.
Velkou radost udělala pacientům
Dětského oddělení také nadílka
od společnosti MUBEA, která
uspořádala sbírku hraček mezi
svými zaměstnanci a předala dětem sbírku asi 30 hraček od plyšových zvířátek, přes stavebnice,
až po kočárek pro holčičky nebo
autíčka pro kluky.

I na oddělení LDN za sebou nechávala mikulášská trojice usměvavé pacienty, které kromě své přítomnosti
a sváteční nálady obdarovala perníčkem a přáním k Vánocům. „Každoročně zveme Mikuláše, aby obdaroval
pacienty, kteří si nemohou užít svátky
doma s rodinou a musí advent strávit
v nemocnici. Letos se postaráme přibližně o sedmdesát pacientů i během
vánočních svátků,“ popisuje Danuše
Kozáková, vrchní sestra oddělení
LDN Nemocnice Prostějov, s kapacitou 96 lůžek, kde nejčastěji pobývají
pacienti s interními a neurologickými
diagnózami, onkologickými diagnózami a poúrazovými stavy.
Během adventu čeká pacienty
na Dětském oddělení a oddělení
LDN Nemocnice Prostějov 18.
prosince ještě zpívání vánočních
koled v podání studentů Církevního gymnázia a žáků ZUŠ v Prostějově.

!<MPE
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„Trošku mě to mrzí, víc Mikulášů,
čertů a andělů jsem tady neviděla.
Měli jsme zůstat asi v Plumlově,“
litovala mladá maminka, která se se

slechl básničku od jejího potomka.
Těžko říct, proč ve čtvrtek 5. prosince nebyla na prostějovském náměstí
lepší mikulášská atmosféra...
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Mikuláš je všude!
Děti potěšil i v knihovně

PROSTĚJOV Pro hodné děti
pochvala, pro zlobivé uhlí nebo
brambory. A cesta do pytle. Tahle
mikulášská rovnice v prostějovské
knihovně neplatila, naopak. Děti
přišli potěšit Mikuláš, anděl i čerti.
Těch dorazilo pochopitelně nejvíc
a spolu s nimi taky řada her a úkolů.
Skládačky, malování, házení míčkem, všeho si malí návštěvníci dětského oddělení knihovny užili dost
a dost.

FOTOGALERIE
klikni na
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Michal SOBECKÝ
A o účastníky rozhodně neměli
8RTQUV÷LQXUMÆMPKJQXP÷RąKXÊVCNXGéVXTVGMF÷VK/KMWN¾wUCPF÷NGOCNGKéGTVKEG
v knihovně nouzi, spíše naopak.
2x foto: Michal Sobecký
Čerti a čertice i Mikuláš s andělem
se měli co otáčet. „Jsme naprosto
spokojení. Úplně mě překvapilo, že
přišlo tolik dětí. Kapacita je akorát,
ještě pár dětí a už bychom nestíhali,“
svěřila se Večerníku vedoucí dětského oddělení Pavlína Havránková.
Vzápětí ale s úsměvem dodala, že
příští rok doufá v podobně velkou
akci. „Je to výborné, jsme moc rádi,
že lidé přišli. Snad příští rok bude
podobně velký zájem a ještě to více
vyšperkujeme,“ věří.
Spokojení byli i rodiče. Jejich děti
mohly potkat své kamarády ze
školky či ze školy, zadováděly si. sem akce Mikuláš v knihovně. Je nickou otázku Hana Povolná, jedna
A popovídaly s Mikulášem. „Jsem to tady super, hodně dětí, Mikuláš z mnoha spokojených návštěvnic
tady poprvé na akci, přivedla nás hezký. Co víc si přát?“ pokládá řeč- knihovny.

0LNXO¿xY]DOêHUWDDxOLQDOHG

.GR]PDOØFKKRNHMLVWċ]ORELO"

PROSTĚJOV I do klubu SK
Prostějov 1913 zavítal uplynulý čert s Mikulášem a andělem a tak vedení klubu
mohlo 6. prosince v rámci
tréninku připravit dětem
malé překvapení nebo pro
leckoho i šok... „Podle průběhu tréninku měli více práce
čerti, ale nakonec pro děti
vše dobře dopadlo a Mikuláš
s andělem mohli asi šesti
desítkám malých hokejistů rozdat připravenou výslužku, která byla sladká
a doplněná vitamíny,“ uvedl
Marek Černošek, předseda
.SK Prostějov 1913. „Věříme,
že jak dětem, tak rodičům se
páteční sváteční trénink líbil.
Zároveň děkujeme všem,
kteří se na přípravě aktivně
podíleli,“ vzkázal Černošek.
(red)

FOTOGALERIE
klikni na
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Míša roztančila děti =ODWiEUiQDYHIORUEDOXQDOHGü

PROSTEJOVSKÁ ZIMA: a rozdala dárečky pro ZŠ Melantrichova,
první díl Hanáckého curlingu

PROSTĚJOVHneddvojitépředstavenípronejmenšídrobotinusi
v sobotu 7. prosince odpoledne připravila v sále Kulturního klubu
Duha ve Školní ulici zpěvačka dětských písniček Míša Růžičková.
Její atraktivní program pro nejmenší v rámci Prostějovské zimy
2019 se náramně vydařil. A ten pokračuje vesele dál. Co vše se
chystá najdete v prezentaci na straně 22 nebo 27.

vyhrála Hanácká trefa

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Představení pro děti v podání Míši
Růžičkové se již stává v Prostějově
tradicí a během sobotního odpo- <CVÊOEQ/ÊwC4čåKéMQX¾\RÊXCNCCVCPéKNCUX[DTCPÚOKF÷VOKPCRÐFKWRQFPÊO
ledne tato zpěvačka i tanečnice uspořádala hned dvě vystoupení za sebou. dVTUCN[qFCNwÊFGUÊVM[PGLOGPwÊEJTCVQNGUVÊ
2x foto: Michal Kadlec
A obě přilákala desítky návštěvníků. Míša si při zpívání tradičně zvala na
pódium vybrané děti a své písničky zpívala a protančila s nimi. „Teď si
zazpíváme a zatančíme a nakonec přijde Ježíšek s dárky,“ pronesla Míša
Růžičková po třetím bloku písniček směrem k nadšeným dětem, které
zpívaly, tančily a tleskaly na pódiu i pod ním.
S programem byli navýsost spokojeni i rodiče či prarodiče, kteří malé
diváky do sálu klubu Duha přivedli. „Máme doma několik cédéček Míšiných písniček a moje dvě holky jsou z ní celé pryč. Vystoupení naživo je ale o něčem jiném, moje dcery jsou tady k neudržení,“ svěřila se
Večerníku Jana Doležalová, jejíž sedmiletá Anetka a o dva roky mladší
Klárka protančily a prozpívaly celou hodinu programu Míši Růžičkové.
Odměnou všem dětem byly sladkosti a drobné dárečky, které jim zpěvačka rozdala na konci představení.

Michal KADLEC

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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V÷LQX
Foto: internet

Darujte

PROSTĚJOV Hned dvě sportovní akce pro veřejnost na
veřejném venkovním kluzišti u prostějovského muzea
uspořádalo během uplynulého týdne Sportcentrum DDM
Prostějov ve spolupráci se
Sportovní komisí statutárního města Prostějov.
více na www.vecernikpv.cz
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Do kopce i do pekla. Primátor a hejtman
Děti na Kosíři přivítal i čert

ČELECHOVICE NA HANÉ Chrastění řetězem i cinkání andělského
zvonečku. Obojí se uplynulou neděli
rozléhalo na „hanáckém Mont Blancu“. I tam zavítal čert. Jak se však ukázalo, občas potřeboval nějaký ten odpočinek. „Byl jsem poslán na Hanou
s tím, že je zde rovinka. Ty kopce, ty
mě zaskočily,“ prohlásil čert jménem
Zdeněk Balcařík. Se svými dvěma
druhy tak ocenil například přístřešek pro turisty u vstupu do hvozdu
na Kosíři. Tedy stůl, lavici a možnost 6XQąÊOGUéGTVGO0C8GNMÚ-QUÊąX[TC\KN[F÷VK\CUGVM¾PÊOU/KMWN¾wGOCPF÷NGO
Foto: Michal Sobecký
dát si v klidu nějaký ten životabudič. CéGTVGO2QOQJN[CNGVCMÆRąÊTQF÷
„Čertovsky dobrý,“ poznamenal Mi- pro ptáky, tedy třeba slunečnice, pro- nepřišli na Kosíři o své děti, holt s čerkuláš. Dokonce ani anděl neodolal. so, lněná semínka. Děti s rodiči to pak ty nikdy nemáte jistotu. „Snad mi dítě
rozvěšují po stromech,“ prozradila neodnese,“ smála se Barbora Hájková,
Michal SOBECKÝ tady
Jana Orálková z Ekocentra Iris. Čerta? jedna z mnoha spokojených návštěvDost ale bylo odpočinku a průvod vy- Toho se nebála. „Jen nám odnesl jedno nic a pravidelná účastnice akcí Irisu.
rážející z Čelechovic a částečně z Kap- krmítko. Snad si ho nevezme do pek- Čert se ale k odnášení dětí moc neměl.
le se dal do pohybu. A začal se trousit la,“ pousmála se.
A kdo mu na Kosíři hezkou básničku
směrem na vrchol Kosíře. S důležitou To některé děti, ty z něj měly pro řekl, toho i nechal na pokoji. Snad za to
zastávkou v sadu Oulehle. V něm děti strach uděláno. Některé doslova pelá- mohl kopec, snad horko. Takové věci
s pracovníky sdružení Iris chystaly šily před chrastěním řetězu a hrozivě i čerta zmohou. „Je mi v tom horko
doslova ptačí hody, když postupně při- vypadajícími vidlemi. „Kdyby věděly, jak sviňa, vedro jak v pekle,“ postěžoval
pravovaly „krmítka“ z pomerančových že je mu pětašedesát,“ smál se Mikuláš. si čert. Čert, kterému vadí horko? To
slupek. „Jsou v tom semínka vhodná Jiní rodiče se pak naopak obávali, aby jsou tedy novoty!

prodávali punč
d8ÚV÷åGMRčLFGF÷VGO
FQPGOQEPKEGq
RQVXTFKNK(TCPVKwGM,WTC
C.CFKUNCX1MNGwV÷M
PROSTĚJOV Svůj stánek s punčem propůjčil Rotary klub na
prostějovském náměstí dvěma významným osobnostem. Lahodný
a vonící nápoj totiž na náměstí T.
G. Masaryka v sobotu večer prodávali primátor Prostějova František Jura a hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk. Výtěžek
z dvouhodinové akce půjde na
dobrou věc. O den později je stejnou pracovní náplní a podobným
charitativním podtextem napodobili fotbalisté 1.SK Prostějov.

*GLVOCP.CFKUNCX1MNGwV÷MCRTKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCUG
RąKRTQFGLKRWPéGO÷NKEQQV¾éGV
Foto: Michal Kadlec

ročinné účely. Výtěžek z toho, co se
nám tady s kolegou Jurou podaří
prodat, půjde dětskému oddělení
Nemocnice Prostějov,“ řekl Večerníku hejtman Ladislav Okleštěk, který
s prodejem punče má letos již bohaté
zkušenosti. „Stejnou akci jsem už absolvoval v Olomouci i Přerově, nyní
chci přispět na dobrou věc tady v
Prostějově. Věřím tomu, že dneska
prodáme hodně punče a pro děti v
nemocnici vyděláme aspoň deset
tisíc. A doufám, že punč prodáme
návštěvníkům vánočního jarmara nebudeme ho muset všechen
Michal KADLEC ku
vypít s Frantou Jurou, abychom
„K této akci mě přiměl adventní čas něco utržili,“ netajil se svým přáním
a hlavně její smysl, kterým jsou dob- hejtman, kterého se ještě Večer-

ník přeptal na jeho vztah k tomuto
tradičnímu vánočnímu moku. „Já
mám punč hrozně moc rád, a pokud zrovna neřídím, tak si ho vždycky s radostí koupím,“ prozradil Ladislav Okleštěk.
Těsně předtím, než prostějovský
primátor vstoupil do stánku, aby
začal punč prodávat, vyjádřil se
o svých pocitech také Večerníku.
„Naším primárním cílem je s panem
hejtmanem vydělat peníze na charitu, konkrétně na dětské oddělení
prostějovské nemocnice. A jelikož se
scházíme při adventním čase, chceme být oba i mezi lidmi. To všechno
pro dobrou věc,“ poznamenal první
muž Prostějova František Jura.

¸FKYDWQ¿SRGËYDQ¿YNRVWHOH3RYÛxHQËVYDWÇKR.ĆËæH

PROSTĚJOV Organizátoři Prostějovské zimy 2019 snad nemohli
vsadit na něco lepšího! Famózní a
úchvatné představení bylo k vidění a slyšení v sobotu odpoledne v
kostele Povýšení svatého Kříže v
Prostějově. Svatostánek se stal dějištěm předvánočního koncertu
sboru The Gospel Family s hostem, slavným operním zpěvákem

BYLI JSME
U TOHO

Zdeňkem Plechem. Představili
známé gospelové hity, spirituály, vánoční písně a další písničky,
které roztleskaly diváky v maximálně zaplněném kostele. U toho
prostě Večerník nemohl chybět!

Michal KADLEC
Nejslavnější slovenské gospelové uskupení The Gospel Family
z Nové Dubnice drží ceny Evropské unie umění. Na scéně jsou už
dvanáct let, mají přes čtyřicet členů.
Uměleckým vedoucím je Juraj
Hort. „Do Prostějova to od
nás není daleko, takže jsme
rádi, že jsme tu
a můžeme vás
potěšit svými
písněmi,“ nechal se na začátku představení
slyšet Hort.
Uznávané se-

skupení vzápětí uvedl moderátor americké komedie Sestra v akci. Po
Petr Salava. „Připraven je velice výji- polovině vystoupení předstoupil
mečný program, ve kterém zazní ve- před diváky také operní pěvec a sólice známé gospelové hity, vánoční lista opery Národního
písně, písně muzikálové a rovněž nestárnoucí operní árie. A to všechno
proto, že se nacházíme v čase
adventu a v době, kdy se
celý svět chystá oslavit
narození Ježíše Krista
v Betlémě. Jsme tady
FOTOGALERIE
s The Gospel Family i
klikni na
proto, že lidé jsou v této
www.vecernikpv.cz
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všem vydrží mnohem
divadla v Praze Zdeněk Plech. Ten jov a mezi diváky se objevil i primátor domů CD a věřte nevěřte, celý sobotdéle než jen přes Vánoce,“ pronesl se proslavil již po celém světě a v so- města František Jura či jeho náměst- ní večer jsem poslouchala písně a zpíSalava, po jehož slovech se dnes už botu odpoledne zvedl ze sedadel i di- kyně Milada Sokolová. „Bylo to na- vala při přípravě večeře ty, které jsme
velmi slavný gospelový soubor ro- váky v kostele Povýšení svatého Kříže prosto fantastické! Kostel byl zcela nastudovaly a zpívaly s Proměnami...
zezpíval naplno. Zazněly církevní v Prostějově.
zaplněný a já věřím, že stejně jako já Jsem velmi ráda, že jsme do letošních
písně, ale i tradiční vánoční zpěvy Vystoupení The Gospel Family mělo byli nadšení všichni ostatní poslu- Vánoc zařadili i gospel a pevně věa protagonisté také pobavili zcela v Prostějově obrovský úspěch. Celé chači. Střídavě jsem plakala, zpívala, řím, že ne naposledy,“ svěřila se Vezaplněný kostel písněmi ze slavné ho zaštítilo statutární město Prostě- houpala se v rytmu. Odnesla jsem si černíku právě Milada Sokolová.

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Tohle už tady dlouho nebylo! Prostějovský hokej může mít zastoupení na
světovém šampionátu, a to dokonce na jednom z nejprestižnějších. Současný brankář
Jestřábů, u nichž hostuje z královéhradeckého Mountfieldu, Daniel Dvořák se objevil
v plánech kouče Varadi pro blížící se šampionát do dvaceti let. Ten jej zařadil mezi pětici
gólmanů, ze kterých vybere trio pro mistrovství světa juniorů, které začne již 26. prosince
v Ostravě a Třinci. Kemp národního týmu startuje již zítra.
Dvořák byl v první polovině základní části Chance ligy nejvytěžovanějším gólmanem
Hanáků a je dost dobře možné, že se Prostějov bude muset nějakou dobu bez něj obejít.
Mezi třemi tyčemi by jej měl vedle Štůraly trvaleji nahradit zlínský Huf, střídavé starty má
dohodnuté i Marek Peksa ze Šumperku.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Konice zaène pøípravu
s 1.SK Prostìjov
Konice (sob) – Bohatý program mají
na zimní období připravený fotbalisté Konice. Čeká je totiž hned sedm
přípravných zápasů, a to jak s týmy
z Prostějovska, tak i z okolí. Co může
fanouška Konice také těšit, je fakt, že
pět z těchto utkání odehrají koničtí borci na domácí půdě. Přípravu
začne tým I.A třídy Olomouckého
právě doma 8. února ve 14.00 hodin
s dorostem 1.SK Prostějov U18. Další utkání na sebe nenechají dlouho
čekat, mezi velmi populární se dá
zařadit hned druhý v pořadí, v němž
svěřenci Petra Ullmanna vyzvou
Kralice na Hané. Následují Loštice,
Lutín nebo Boskovice.

Pivín míøí
k pøípravì na jih
Pivín (sob) – Do teplých krajů? Ne
tak docela, přesto ale na jih. Fotbalisté Pivína si užijí letní přípravu zčásti
mimo domovskou obec. Čeká je
totiž cesta do Chropyně. Tam by
měli odehrát také některé z přípravných utkání a trenér Jaroslav Svozil
už odtajnil dva ze soupeřů. „Jednak
se utkáme s Dobromilicemi, dále
se plánujeme nechat otestovat od
Vrahovic,“ prozradil Večerníku. Víc
než příprava ale trápí pivínský fotbal
otázka „Trajer“. Právě Jaroslav Jedna
z opor týmu má totiž namířeno do
Rakouska.

621'$
JAN
)5e+$5

'21É52ĢÉ.8
,GFGP\GUVT¾åEčDTCPM[RTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVč&CPKGN&XQą¾MPGEJ[DÊXwKTwÊPQOKPCEKèGUMÆTGRWD
NKM[RTQ/5,X1UVTCX÷C6ąKPEK
YYYNJMLGUVTCDKE\

.RE\OtNGR2WURNRYLF"

rubriky
Večerníku

Å-HQíHġL´RGPtWiKUDMtFtNRXġ8UġLF
URČICE Menší rozruch vyvolávají zajímavé zvěsti, které
pronikají z fotbalového zákulisí.
Jedna taková spekulace spatřila
světlo světa v uplnyulém týdnu, kdy Deník Sport avizoval,
že současný hrající kouč Určic
David Kobylík (na snímku) má
namířeno do Otrokovic. U týmu
hrajícího MSFL by měl nahradit
Michala Hubníka, který údajně
zamíří na lavičku Frýdku-Místku, odkud odešel trenér Pulpit.
Večerník zjišťoval, co je na tom
pravdy?

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Cyklistická sezóna ještě není u konce.
A tak se výběr SKC TUFO PARDUS
představil v Praze na dráhovém závodě Českého poháru. Vítězství si
z hlavního města odvezl Radovan
Štec, druhý skončil Matyáš Koblížek
a těsně pod stupni vítězů se ocitl Pavel Novák. Medaili získala v kategorii
kadetek a juniorek Gabriela Bártová.
Zkrátka úspěšný výjezd.

„Už jsem tyto řeči slyšel. A jsou to
skutečně jen řeči, nezakládají se toiž
na pravdě. Nikdo mě nekontaktoval,
takže ani nemůžu nabídku Otrokovic
zvažovat,” odmítá David Kobylík, že
by měl jistojistě Určice opustit.
Někdejší ligový fotbalista a v současnosti hrající trenér účastníka I.A třídy Olomouckého KFS tak sbaleno
nemá a měl by Určicím vypomáhat
i na jaře. Po zdravotních lapáliích se
k fotbalu vrátil až v průběhu probíhající sezóny, tudíž nyní se soustředí
především na stabilizaci sebe i celého mužstva.

DEBAKL:

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Černou sobotu prožily druholigové
týmy prostějovských volejbalistek.
Tradiční účastník třetí nejvyšší soutěže
TJ OP prohrál na domácí palubovce
oba své duely se Vsetínem, když získal
vždy po jediném setu. Nově vzniklá
rezerva extraligvého VK si dojela pro
dva tvrdé direkty do Bílovce, kde v zápasech nezískala ani set.

3OtñNRYRXSRYHGHEĄYDOĄ
NRXġ%HUG\FKD9DOOYHUGX
PROSTĚJOV Nejlepší českou
tenistku Karolínu Plíškovou
povede v příští sezóně trenér
Dani Vallverdu. Třiatřicetiletý
Venezuelan působil v minulosti
u Tomáše Berdycha i světových
hvězd Andyho Murrayho, Juana
Martína del Potra či Stana Wawrinky.

„Od začátku byl pro mě jednou
z priorit. Má za sebou vynikající výsledky, tenisu rozumí jako málokdo
a jsem přesvědčená, že mi má hodně
co nabídnout. Už teď se těším na start
přípravy,“ prohlásila Plíšková, která se
po nejlepší sezóně v kariéře rozloučila
s Conchitou Martínezovou.
Vallverdu, který zatím trénoval výhrad-
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S DANIELEM
DVOŘÁKEM ČTĚTE NA STRANĚ 41

ně muže, se na spolupráci s Plíškovou
těší a věří, že bude úspěšná. „Karolína je
skvělá hráčka a těším se, že jí svou prací
pomůžu k dosažení jejích cílů. WTA je
pro mě něco nového, ale já mám výzvy
rád,“ uvedl nový kouč české jedničky.
Na práci u Plíškové nebude sám, trenérský štáb doplní bývalá ukrajinská
deblistka Olga Savčuková. V týmu

zůstává kondiční kouč Azuz Simčič.
Celý štáb již odcestoval na Tenerife,
kde Plíšková zahajuje přípravu na novou sezónu. Vallverdu je šestým trenérem tenistky od roku 2016. V předchozích letech ji postupně vedli Jiří
Vaněk, David Kotyza, Tomáš Krupa,
Rennae Stubbsová a Conchita Martínezová.
(lv)
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I při letmém pohledu na fotbalové tabulky v krajských soutěžích je jasně vidět, jak na tom prostějovský region je. V krajském přeboru budou na
jaře bojovat o záchranu Kralice. V I.A třídě máme
dokonce šest zástupců. Ovšem dobrou reklamu
dělají jen Čechovice s Konicí. Spodek tabulky
zcela jasně opanovaly regionální celky. „A“ skupina I.B třídy na tom není o moc lépe a ani v „béčku“ nemají celky vyhráno.
V krajském přeboru se až díky posledním výkonům dostaly z nejhoršího Kralice, ale nic to nemění na faktu, že na jaře je čeká boj o záchranu
soutěže. V I.A třídě je situace ještě tragičtější.
Poslední tři místa patří Plumlovu, Protivanovu
a Kostelci. Jen o bod a dvě místa lépe jsou na tom
Určice. A skupina I.B třídy se také nevyvíjí vůbec
dobře. Stejná situace jako o třídu výš. Zde patří
konec tabulky Mostkovicím, hned nad nimi se
seřadily „Metle“ s Klenovicemi. Ve druhé skupině se celkem daří Hané, která měla tyto problémy loni. Další dva celky ze Smržic a Jesence ale
také nemají do jara moc klidné spaní.
Čím to je? Co s tím? A jak soutěž zachránit? Tyto
otázky si teď bude klást většina trenérů v krajských soutěžích. Do jarní části budou muset
něco nutně vymyslet, jinak bude k vidění velký
pád prostějovského regionálního fotbalu.

Takové množství sportů na vysoké úrovni,
jaké máme ve zdejším regionu, nenajdeme jen
tak někde. Přesto se stále ozývají kritické hlasy,
jak to všechno stojí za starou bačkoru. Je třeba si uvědomit, jak často je o Prostějovu slyšet
právě díky sportu.
Jen pro pořádek: Eskáčko se drží ve druhé
nejvyšší fotbalové soutěži, Jestřábi zase v té
hokejové. Mužský basketbal patří k české špičce, i když už pod názvem Olomoucko. O dominanci volejbalistek se nemusíme ani bavit,
přestože momentálně už neplatí, dokazují
i mladé odchovankyně, že v této soutěži patří
k tomu lepšímu. Každoročně hrají finále také
extraligoví tenisté Prostějova.
A to je jen výčet profesionálních klubů.
I v menších sportech patříme ke špičce republiky. Například korfbalisté SK RG atakují každoročně nejvyšší příčky. V Krumsíně skončil
místní klub Hrode druhý v extralize pétanque.
A co teprve box nebo nohejbal, o cyklistice
nemluvě.
Na prostějovský region je takový výčet
opravdu velký a sportovní fanoušci by si
měli této skutečnosti užívat, dokud tu je,
a dokazovat to i návštěvami. To tu ovšem ale
stále schází.

O tom, že se pod vedením Miloše Říhy dá zase na hokejovou reprezentaci dívat, není pochyb. Ale nic to nemění na tom, že český hokej stagnuje. Každý fanoušek
by si přál medaile, jenže ty nemůžeme získat, když nás
světové velmoci předběhly mílovým krokem. A nejde
pouze o dospělý hokej. Vše začíná už na juniorských
šampionátech.
Stačí otevřít oči a je jasné, že momentálně do špičky
nepatříme. Česká osmnáctka přivezla za posledních
čtrnáct let jedinou medaili. A junioři? Za posledních
osmnáct let jediný bronz. Strašidelná bilance dokládá,
jak se vzdalujeme od světové špičky.
Švédská, finská liga stojí na hráčích, kteří ještě nedosáhli plnoletosti. U nás se chlácholíme i tím, že v týmu
je jeden takový mladík, který odehraje okolo sedmi
minut na zápase. A to se bavíme i o první lize, nejen
extralize.
Nastává otázka, proč tomu tak je? Málo trénujeme,
nebo snad dokonce špatně? Podle mého názoru tuto
otázku nejlépe vysvětlil skaut Detroitu Red Wings
Vladimír Havlůj. „Mladým Čechům i Slovákům jednoduše chybí výkonnost,“ řekl novinářům na rovinu.
Čechům se to neposlouchá dobře, ale bohužel je to
tak.
Co z toho plyne v globále, je na první pohled jasné.
Stačí se podívat na úspěchy naší reprezentace a úspěchy našich soupeřů u všech věkových kategorií.
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Šestatřicetiletý odchovanec prostějovského hokeje a v současnosti
kapitán třineckých Ocelářů Lukáš
Krajíček zaokrouhlil v pátečním
duelu na ledě Liberci počet svých
startů v české nejvyšší soutěži na
rovné dvě stovky. Všechny navíc
absolvoval v dresu jediného týmu.
9ă52.
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Dnes již bývalý trenér druholigového
eskáčka OLDŘICH MACHALA necítí
po svém konci v Prostějově nijakou zášť.
.20(7$

DALIBOR SVRČINA
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Sedmnáctiletý velký talent nejen prostějovského tenisu dosáhl na první titul
mezi dospělými. Společně s krajanem
Petrem Michnevem vyhráli čtyřhru
v tuniském Monastiru, kde ve finále nepřišli o jedinou sadu. Člen TK Agrofert
zabojoval i ve dvouhře, kde dosáhl na
první semifinále mezi profesionály.

fotbal extra - 4. díl

PROSTĚJOV Měl i nadále plnit roli
zkušené stráže prostějovské defenzívy. Tomáš Janíček (na snímku) přišel
do Prostějova před půldruhým rokem
ze Zlína a čekalo se od něj mnohé. Jak
se ukázalo, právem. Zatímco směrem
dopředu to 1.SK Prostějov dlouhodobě nefunguje, jak mělo, na zadní řady
byl vesměs spoleh. Zásluhu na tom
měl právě i sedmatřicetiletý hráč, který
s fotbalem začínal ve Slušovicích, aby
největší část kariéry odehrál ve Zlíně,
s nímž vyhrál Český i Česko-Slovenský
pohár, a Mladé Boleslavi. Nastupoval
také za Karvinou a slovenskou Nitru.
Další starty už nepřidá ani v prostějovském dresu, do jarní části už totiž nezasáhne. Jak se redakce Večerníku dozvěděla, Janíček v eskáčku končí.
ƔƔ Co za vaším ukončeným angažmá
v Prostějově stojí?
„Ano, je to tak, že jsem se sám rozhodl
skončit. A to ze zdravotních důvodů.
Dohodli jsme se s předsedou Jurou, že
končím. Důvodem je moje koleno. Bylo
to pro mě jedno z nejtěžších rozhodnutí
v životě. Cítil jsem se zprvu dobře, i po
fyzické stránce. Navíc v klubu se mi moc
líbí, jsou v něm moc fajn lidé jako právě
František Jura, tak trenéři. Od přátelského zápasu s Jihlavou, kde jsem přišel
k úrazu, se to ale s kolenem zhoršilo. Hrál
jsem pod prášky.“
ƔƔ Co byla pro vás taková poslední
kapka? Kdy jste se definitivně rozhodl, že nebudete pokračovat?
„No bylo to dlouhé rozhodování... Poslední měsíc jsem cítil, že i když trénuji,
přemáhám bolest. Koleno mám dvanáct-
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krát operované, mám v něm implantát
chrupavky. Na bolest jsem tedy zvyklý.
Nově to ale bylo jiné, horší. Asi to byl ten
bod, kdy jsem se rozhodl. Bavil jsem se
o tom s trenéry několikrát. Kdyby to ale
opravdu nebylo takové, nešel bych s tím
za Františkem Jurou...“
ƔƔJak na to reagovali spoluhráči?
„Jak jsem řekl, v klubu jsem byl spokojený. Někteří mě přemlouvali, říkali, že je
to škoda. Je to ale holý fakt. Hraju s tím
implantátem osm let. Jediný další, o kom
vím, že to tak má, je Kadlec ve Spartě.
A neví se, zda bude pokračovat. I s trenéry a s Františkem Jurou jsme to probírali
opakovaně.“
ƔƔBavil jste se v klubu také o tom, zda
budete pokračovat na nějaké spolupráci?
„Trénování mě neláká. A co se týká jiných
míst, ta jsou obsazená. (směje se) A většinou kvalitně. Ani jsme se o tom tedy
nebavili. Budu si tedy muset sehnat práci. Nevidím v tom ale problém, pracovat
chci. Jedna éra mi skončila, nastává nová.
Snažím se to brát s nadhledem.”
ƔƔV jakém oboru to budete zkoušet?
Máte něco vyhlédnutého?
„Úplně přesně nevím. Mám vystudované gymnázium, s tím člověk úplně
uplatnění nenajde. Dvacet let jsem pak
hrál fotbal. Budu tedy začínat jakoby od
nuly. A hledat si něco, co by mě bavilo, byl
za to slušný plat, a co by mě aspoň trochu
naplňovalo. Po konkrétním oboru se zatím moc nekoukám. Chtěl bych ještě poděkovat vedení klubu a spoluhráčům, za
krásný rok a půl, který jsem v Prostějově
prožil. Mrzí mě, že sezónu nedokopu.“

üÁFµJ?>CµU@EÁ>Á
üÁFµ
J?>CµU@EÁ>Á

I@?JFJKP h

Ü@N@UÇIP

[*MUÁHî

Michal Sobecký,
Ladislav Valný,
Tomáš Kaláb
a Petr Kozák

původní zpravodajství
a exkluzivní rozhovory pro Večeník

na fotbalových trávnících Prostějovska utichlo. Nyní je fotbalovému podzimu konec a je tak čas bilancování. Jak se
týmům dařilo? Plnily očekávání? A co za změny a kouzla na
vylepšení svých pozic chystají do jara? Na tyto a další otázky
budeme odpovídat v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku během
dlouhé zimní přestávky. První dvě čísla seriálu FOTBAL
EXTRA vám přinesly již tradiční předkrm v podobě shrnutí
soutěží dospělých, po nichž následovaly mládežnické kategorie. Minule jsme se ohlédli za podzimní částí sezóny
v podání 1.SK Prostějov. Přinesly jsme vám rozhovory
s předsedou klubu, hlavním trenérem týmu i brankářskou
jedničkou. Nechyběly pochopitelně tabulky, statistiky týmové i celé Fortuna:Národní ligy, aby vše dokreslil redakční
komentář. Dnes k tomu přidáváme hodnocení jednnotlivých
hráčů, tak jak je na zelením trávníku viděl Večerník. Zastavit
jsme se pochopitelně museli u aktuálních událostí, které se
v eskáčku momentálně odehrávají.
A v tomto duchu budeme pokračovat. Postupně nahlédneme do všech soutěží od krajského přeboru až po dvě
grupy III. třídy OFS Prostějov. Nevynecháme ani mládež
a ženy. Těšit se můžete na hodnocení výkonů včetně exkluzivních rozhovorů, redakčních komentářů a statistik, které
navzdory některým tvrzením rozhodně nejsou nuda.
Jako první přijde na řadu příště Přebor Olomouckého KFS
a účinkování FC Kralice na Hané a SK Lipová.

PROSTĚJOVSKO Zazněly poslední hvizdy píšťalek a dění
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v MSFL jsme měli za cíl skončit do pátého místa. Byly zde i katastrofické vize
toho, že budeme snad bojovat o záchranu. Nakonec jsme soutěž vyhráli
o deset bodů a postoupili. Druhý rok
se tady hrála už vyšší soutěže, skončili
jsme devátí, což je, myslím si, úspěch.
Co se týká letošní sezóny, tak jedním
z kritérií úspěchu bylo získat devatenáct bodů. Získali jsme osmnáct, což
ale podle mě zase tak málo není. Celkově i tuto sezónu hodnotím spíš pozitivně. Máme jedenáct bodů náskok na
posledního, osm na předposledního.
Mužstvo nehraje pod dekou, nesype se.
Přenechával jsem ho v dobrém stavu.
Když se zvládne jedno nebo dvě utkání, tak se o sestup hrát nebude. Z toho
pohledu mě to odvolání mrzí, ale nic už

s tím neuděláme.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete výkyvy, které mužstvo provázely?
„Samozřejmě příčin je víc. Částečně
jde o to, že osa týmu tvořená staršími
hráči, jako jsou Polák, Janíček, Schuster nebo Střeštík. K nim by se postupně měli přidávat mladší a talentovaní
hráči. Postupně by se měl tým obměňovat. I proto není tolik bodů. S Polákem by pak třeba hráli dva mladí kluci,
kteří by přebírali zkušenosti.“
ƔƔ Zmínil jste mládež. Má ta prostějovská potenciál?
„Zatím nevychováváme hráče do druhé ligy. Musíme je tedy získávat jinak.
Spolupráce se Sigmou nějaká probíhá.
Ale třeba hráči jako Slaměna tu jsou na
půl roku, mají potenciál na ligu, a zase
zmizí. A kdo vám dnes je ochotný přepustit třiadvacetiletého hráče? Nikdo.
Potenciál u mladých je, pár hráčů má
šanci určitě. Nejsou se zde tací, co můžou okamžitě jít a v případě vystřídání
nebo zranění naskočit do druholigového zápasu.“
ƔƔJak vidíte další spolupráci s 1.SK

PROSTĚJOV Příklad klubové věrnosti. Rodilý Brňan Pavel Šustr (na
snímku) nastřádal všech svých 119
startů v nejvyšší soutěži právě za
Zbrojovku. V Brně hrál i v jiných
klubech,
následně
se podíval do Rakouska či Řecka.
Nyní jej čeká přesun o šedesát kilometrů na sever
do „Hanáckého
Jeruzaléma“.

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

V Prostějově má dostat „A“-tým
1.SK do lepší poloviny tabulky.
A napravit trochu pochroumaný dojem z podzimní části.
ƔƔ Jaký to byl pocit, když jste byl
vybrán jako nový trenér Prostějova?
„Nevím, jestli to budu umět popsat...
Samozřejmě tam byla radost, tu rozhodně mám. Už jen proto, že mám
možnost pracovat jako trenér s muži, navíc ve druhé lize. Ale jsem spíše člověk
praktický. Začal jsem tedy řešit všechny
různé věci. Tedy například přípravu,
kádr… Prostě vše pro to, aby měla
naše hra co nejvyšší kvalitu.“
ƔƔ Jaký zazněl na vás ze strany
vedení hlavní požadavek?
„Chce se po mně, abych změnil
obraz hry. Že je ji potřeba zkvalitnit, má být také přímočařejší, více
nebezpečná. Chce zkrátka, aby hra
byla taková, aby na ni chodili lidé.
Takové jsou požadavky vedení.
Tedy asi ty hlavní. A samozřejmě se chce, aby tým
začal vyhrávat. Také, které
vedení by tohle nechtělo, že...“ (úsměv)
ƔƔ Co jste věděl
o
prostějovském
týmu?
„Trénoval jsem předtím ve Zbrojovce.
Měli jsme tedy tento tým nastudovaný.
Hodně kluků navíc znám osobně.
Někteří prošli přímo Brnem, další
jsem měl možnost trénovat. Není to
tedy pro mě neznámý kádr.“
* Berete to jako výhodu?
„Může to být výhoda v momentě, kdy
najdeme společnou řeč. Pro mě je to
rozhodně výhoda, že ty lidi znám. Na
druhou stranu nevýhodou je, že ti kluci už teď vědí, že to půjde jen tvrdou
prací a pílí. Ničím jiným.“
ƔƔ Máte už připravený plán přípravy? Co hráče před fotbalovým
jarem čeká?
„Příprava byla už vypracovaná od trenéra Machaly, takže jsem jen kosmeticky upravil termíny zápasů, soupeři
zůstali stejní. Co se týká vlastního tréninkového procesu, to už si chystám
tak, že to bude splňovat mé požadavky. Mám celý proces nastavený tak,
že osmdesát procent tréninku se řeší
herní věci. Fotbal se prostě naučíte
fotbalem. Většina tak bude probíhat
na hřišti. Jednotlivé herní prvky, ty už
se budou objevovat od začátku.“
ƔƔ Co byste vzkázal na úvod svého
působení fanouškům Prostějova?
„Zaprvé si vážím nabídky na trénování Prostějova. Beru to jako výzvu.
Chci, abychom hráli fotbal, který se
bude líbit. Až tedy lidé budou mít čas
a chuť, ať se zajdou podívat na zápas.
A obrázek si udělají sami. Snad splníme očekávání.“

Nový trenér eskáèka:
„Je to pro mì velká výzva“
Pavel Šustr chce hrát hezčí a přímočarý fotbal

ƔƔ Jak jste přijal odvolání z postu
trenéra prostějovských fotbalistů?
„Rozchod proběhl zcela v poklidu.
Nezastítrám, že překvapený jsem byl.
Připravoval jsem se na to, že mužstvo
povedu dál. Měli jsme plán zimní přípravy, bavili se o posilách, řešili odchody, ale pak přišel tento krok. U týmu
jsem byl třetí rok a to se prostě v Česku
trenéři odvolávají. Žádná zášť ale ve
mně není. V minulosti mě pan Jura už
několikrát podržel, teď se tak rozhodl.
Kdybychom byli na sedmém nebo
osmém místě, tak bychom to asi teď
neřešili.“
ƔƔJak hodnotíte svoje působení
v Prostějově? Více než dva a půl
roku, to není úplně krátká doba.
„Kladně. Před první sezónou

PROSTĚJOV Dvě prohry v závěru podzimu, slabá produktivita
a také malá agresivita týmu. Tyto neduhy zlomily vaz Oldřichu
Machalovi, dnes již bývalému trenérovi „A“-týmu 1.SK Prostějov,
který na Hanou dorazil na jaře 2017. Od té doby zažil vzestupy
i pády, ten poslední už jeho pozicí otřásl. Jak ale sám dodává, s vedením klubu je nadále v kontaktu a nevylučuje ani jinou spolupráci. „Rozchod proběhl v pohodě,“ ujišťuje Machala.

ƔƔ Co si slibujete od nového trenéra Pavla Šustra?

Michal SOBECKÝ

35267ċ-29 Divoký závěr podzimní části mají za sebou fotbalisté
1.SK Prostějov. Jednak poslední dva zápasy prohráli a hlavně
započal řez v realizačním týmu
i hráčském kádru. Skončil Oldřich
Machala, který s týmem ve své první sezóně v Prostějově postoupil
do druhé ligy, nicméně představy
o současném ročníku byly jiné, než
se pohybovat v horší polovině tabulky. Na místo naskočil Pavel Šustr, jehož asistentem bude Tomáš Hunal,
někdejší kapitán Prostějova z ob
nedávno minulých. Změny Večerníku osvětlil předseda 1.SK Prostějov
František Jura.

Prostějov? Je něco na stole?
„S Františkem Jurou jsme se
dohodli, že se o tom budeme
bavit. Rozchod byl zcela
v pohodě. Samozřejmě mě
mrzí, že jsem skončil jako
trenér, nějakou slušnou
práci jsem ale s mým
týmem odvedl. Ještě
ale budeme mít jednání tento týden. Je
to otázka pro oba,
jestli se na spolupráci dohodneme, nebo ne.
Prostějovu bych chtěl každopádně
poděkovat za to, že jsem tam mohl
být.
ƔƔ Jsou nějaké nabídky na trenérskou funkci? Díval jste se po něčem
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posledního půl roku bylo trochu
stresující. Nějaké klidnější období
přijde trochu vhod. Jinak se ale nijak
vyčerpaný necítím a budu brzy zase
nachystaný.“

„Líbilo se mi, že si prošel trénování všech kategorií. Má pomoci
právě se zapracováním mládeže,
se kterou má celkově bohaté
zkušenosti. Nemá sice tolik zkušeností s trénováním dospělých,
když působil teď prvně na lavičce
Zbrojovky, a nyní dostává druhou
šanci. Chceme od něj více přímočarosti ve hře, stejně jako agresivity. Nechci ale, aby to vyznělo, že tohle Olda
Machala neuměl, nebo mu to nešlo.
I on se o to snažil. Prostě celkově si od
tohoto kroku slibuji změnu v projevu.
Zdálo se nám totiž, že tým zůstává stát
na místě.“
ƔƔ Pavel Šustr nebyl jediným kandidátem. S kým jste ještě jednali?
„Mluvili jsme ještě s trenéry z Brna,
konkrétně se dvěma. Dále jsme byli
v kontaktu s trenérem ve Zlíně, ale ten
už mezitím sehnal ligové angažmá.
V poslední fázi už jsem se ale soustředil
jen na Pavla.“
ƔƔ V realizačním týmu skončil i Ladislav Onofrej, jako asistent zůstává
Tomáš Hunal. Co Petar Aleksijevič?
„Ano, zůstane trenérem brankářů.
Bude se dále zaměřovat spíše na mládež. Přemýšlíme ale i o doplnění. Možná ještě přibude asistent.“
ƔƔ Proč padla volba na Hunala, jakožto pravé ruky nového kouče?
„Odehrál zde spoustu zápasů, má ke
sportu a k tomuto městu vztah. A zároveň už má zkušenosti s trénováním,

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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Začal stále více střídat, což
pro něj není vždy úplně optimální, na vysoce profesionálním přístupu se to ale neodrazilo. Rozhodl klíčový duel se
Žižkovem, čímž zřejmě o pár
týdnů prodloužil trenérům
angažmá.

Podzim jej nezastihl v optimální formě, přesto, pokud nebyl
zraněný nebo neměl distanc,
se pravidelně objevoval v základní sestavě. Nedostával se
do rychlých brejků, které jsou
jeho předností, nakonec vstřelil
jedinou branku.
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Na hřišti strávil dohromady pět
celých utkání, což je poměrně
škoda. Formu měl dobrou, ale
hraje na postu, na němž je přetlak konkurence. Když ale na
hřiště přišel, projejv oživil. Měl
by víc zúročit čich na góly.

Na to, že přišel do týmu v průběhu rozjeté sezóny, se velmi
rychle adaptoval a byl na hřišti
vidět. Aktivní hráč s tahem na
branku byl pro ofenzivu šskáčka určitě přínosem. O prodloužené hostování ze Zlína bude
mít klub zájem.
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pohledem Veèerníku:

Opora mužstva. V podzimní
části trpěl menší disciplínou,
která se odrazila na vyšším počtu žlutých karet. Vzhledem ke
svým rychlostním schopnostem a umění ve hře jeden na
jednoho i dobré střele byl málo
produktivní.

Jeden z nejlepších hráčů eskáčka v podzimní části, přes přesun na místo levého beka umí
překvapivě zrychlit a vystřelit.
Paradoxně nakonec nejlepší
střelec týmu, který navíc prokázal, že hraje vždy srdcem. Šel
nahoru.

Vzhledem ke zranění neodehrál
tolik zápasů, kolik by bylo třeba. Přestože původně zastával
roli stopera, v uplynulém roce
byl v eskáčku výborný na místě
defenzivního záložníka, kde se
prosazuje tvrdou hrou a hlavičkovými souboji.
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Celou podzimní část se zotavoval z těžkého zranění z konce
minulé sezóny. V závěru první
poloviny sezóny se aspoň objevil v zápise mezi náhradníky. Na
hřišti se však neobjevil. Musí
absolvovat celou zimní přípravu.

Do hry prakticky nezasáhl, trenér jej využil jen v úvodních
pohárových kolech a poté až na
konci podzimní části, kdy z lavičky střídal. Ve velké konkurenci neměl šanci se prosadit do
základní sestavy.
Nadějný obránce z olomoucké
líhně začal v základní sestavě, ale
postupně z ní vypadl. Potřebuje získat více zkušeností a ještě
větší nasazení v zápasech, kdy
nastoupí. V budoucnu by měl
nahradit současné opory defenzívy.

Martin SUS
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Nejvyšší hodnocení si pokazil
několika chybami v utkání s Jihlavou. Bohužel na něm zanechaly stopy, protože v zápasech
se Zbrojovkou a Vlašimí to už
nebyl ten spolehlivý a bezchybný stoper, na nějž byli fanoušci
zvykli.

Na jeho hodnocení má vliv dvojí
vyloučení, za něž prvoplánově
nemohl. Jinak zkušený stoper,
ve hře klidný, při pocitu křivdy
emotivní. Nosná tvář defenzívy,
která však mnohdy haprovalo.
Po sezóně se s ním vedení klubu
rozloučilo.

V několika zápasech chyběl kvůli zranění či disciplinárnímu
trestu. Podával stabilní výkony
na pravém beku, odkud se mu
podařilo dvakrát skórovat, což
je dobrá bilance. Jeho příchod
nebyl trefou vedle.
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Při jeho příchodu se očekávalo,
že střelecky převezme parketu
Kroupy. Vstřelil však jen dva
góly, coz je na útočníka málo.
Na hrotu toho ale hodně odedřel s vysokým nasazením. Pokud vylepší koncovku, má šanci
se ve druhé lize prosadit.
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Při příchodu na Hanou jej provázela pověst lehce kontroverzního hráče, který měl vždy nesporný talent, ale s pracovitostí
to již bylo horší. Ve středu zálohy se mu příliš nedařilo, působil
poněkud neohrabaně. Brzy vypadl ze základní sestavy.
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Je velká škoda, že tohoto velezkušeného hráče a bývalého
reprezentanta postihovala zranění, kvůli nimž nastoupil jen
v sedmi zápasech. Platný hráč
ve středu zálohy s překvapivou
myšlenkou a schopností měnit
tempo hry.
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Poměrně nenápadný hráč, který spíše střídal nebo byl nasazován v případě výpadku hráčů
základní sestavy. Nastupoval
v obraně i jako defenzivní záložník. Ani on se nevyhnul vyloučení, což mělo vliv na zápas
v Sokolově.
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Nesporný talent a tvrdý dříč si
našel místo levého beka a zpočátku pravidelně nastupoval.
Osudnou mu byla chyba ve Vítkovicích, po níž se na jeho místě
častěji objevoval Lutonský. Ve
zbytku podzimní části už tak
moc šancí nedostal.

pohledem Veèerníku:

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

O|87Ï( ,Ï

QDT¾PEG

Vysoké ocenění si zaslouží za
práci na tréninku a tandemu
s Brédou. Odchytal pohárová
utkání a poslední zápas podzimní části ve Vlašimi, kde předvedl
několik dobrých zákroků. Prostě, spolehlivá dvojka, která uměla být připravena a zaskočit.

Po půlroční pauze mu stačila
pouze generálka k tomu, aby se
vrátil do původní formy. Jeden
z klíčových hráčů celého týmu
musel vytrpět pětigólový příděl
na Zbrojovce. V ostatních zápasech byl ale takřka bezchybný,
velká opora mužstva.

pohledem Veèerníku:

7

,9àÏù 

8¼ċ   

7

QDT¾PEG

QDT¾PEG

pohledem Veèerníku:

5

zápasy/čistá konta 1/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka
Večerníku:

Filip MUCHA

DTCPM¾ą
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pohledem Veèerníku:

9

zápasy/čistá konta 15/2
žluté/červené karty: 4/0
Známka
Večerníku:

Miloslav BRÉDA

DTCPM¾ą

hodnocení podzimního kádru 1.sk prostìjov pohledem Veèerníku:

s nímž začínal v Dukle Praha, kde byl
pět šest let u mládeže. Asistentem se
u nás ale stal už před podzimní částí \¾NQåPÊM
i proto, že umí skvěle analyzovat utkání  8ÇY(ÏÓ 
a strategii i soupeře. Takže se sbíráním
zkušeností se může postupně stát velmi zápasy/branky 14/0
žluté/červené karty: 1/0
dobrým trenérem.“
ƔƔ Tým naopak opouští Tomáš Ja- Známka
níček. Jak velká ztráta to pro 1.SK Večerníku:
Prostějov je? A už je na cestě náhrapohledem Veèerníku:
da za tohoto zkušeného stopera?
„Je to velká ztráta. Potvrdil, že charak- Odehrál solidní utkání na kraji
terově jsme hráče vybrali dobře. Tomáš zálohy, jako ofenzivnímu hrásnad ani není fotbalista co do charakte- či mu lze vytknout nulovou
ru. Takového hráče jsem ještě osobně gólovou bilanci. Jeho centry
nepoznal. Přitom má velké herní kvali- málokdy nacházely připravené
spoluhráče ve vápně. Pokud má
ty. Nevím, kde se takový kluk vyloupl.
zůstat, musí svoji hru zefektiv(úsměv) Čekali jsme ještě, jestli se jeho nit.
zdravotní stav nezlepší, ale nešlo to.
Oznámil nám rozhodnutí asi před mě- \¾NQåPÊM
sícem, teď ho nedávno potvrdil. Co se
2 ¼± * 2 2
týká náhrady, zatím žádnou nemáme.
Pracujeme na ní. Tomáš byl ale vynika- zápasy/branky 1/0
jící hráč, nechal na hřišti vše.“
žluté/červené karty: 0/0
ƔƔ Jaké cíle dáváte týmu pro druhou Známka
ocen
polovinu sezóny?
Večerníku:
nehodn
„Nedávali jsme si ani tak nějakou bodovou hranici. V některuých zápasech
pohledem Veèerníku:
jsem ale měl pocit, že to není ono. Ne- Odehrál pouze devatenáct mijde říct, že by se hráči nesnažili nebo že nut, podzimní část nakonec
by nehráli, ale bylo to prostě málo. Tři strávil na hostování. Tento
čtyři hráči, že jdou hlavou do střely, zahraniční transfer nebyl rozpoperou se o míč. To tam občas chy- hodně trefou do černého a je
bí. Důležité nyní je, že když se hodí otázkou, zda si jej nový trenér
do šatny lano, tak aby se ho všichni v kádru ponechá alespoň na
zimní přípravu.
chytli.“

Q¾KUDG\]D-DQÊéNDWDNÆQRYÆKRDVLVWHQWD

jÆINOXEXP¾YKOHG¾éNXNURP÷

ąÊN¾R]P÷Q¾FK)UDQWLxHN-XUD

VW¾WQDPÊVW÷r

e3ąLxORPLåHWÚP]čVWDO

i vy sám?
„Skončil jsem před týdnem. Je to
čerstvé. Teď tedy momentálně ještě
ne. Ale budou svátky, tělo si odpočine a to také není na škodu. Období

slušnou práci!“

„Nechali jsme za sebou

2OGĆLFK0DFKDODVHORXêË

JAK SI VEDLO NA PODZIM PROSTÌJOVSKÉ ESKÁÈKO
VE DRUHÉ LIZE?
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SPORTOVNÍ HVÌZDY DÌTEM

Stranu připravil Petr Kozák, texty: Michal Sobecký, fotografie: TK PLUS/Pavel Lebeda

+$/$16&35267ħ-29+267,/$

S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

TEM 2019
ħ
63257291Ì+9ħ='<
D
Na pět týmů základních škol a dětských domovů

PROSTĚJOV To bylo něco! Národní sportovní centrum se
stalo dějištěm třetího ročníku klání Sportovní hvězdy dětem.
A i když akce tentokrát byla určená „jen” pro děti z Prostějova,
dorazilo jich požehnaně. Základní školy E. Valenty, Dr. Horáka,
Melantrichova i škola Jana Železného soutěžily společně s týmem dětských domovů o pohár. A bylo z toho pořádné zápolení plné emocí. Většinou naštěstí těch pozitivních.
Děti přitom čekaly místy nelehké
úkoly. K těm snazším se řadilo například koulení míče na čas nebo slalom
s koloběžkou. A co pak taková střelba z luku, ta udělala teprve pořádné
problémy. „Nevěděla jsem, jestli to
bude platit, když nám musel někdo
pomoct. Nebylo to lehké. Ale akce, ta
je skvělá,“ svěřila se Večerníku jedna
ze soutěžících Zuzana Coufalová. Se
spolužáky povzbuzovala, fandila, vše
tvořila výbornou atmosféru. Koneckonců v hledišti byly stovky nejen dětí,
ale i rodičů a podívat se přišli i senioři.
„Letos jsme zvali výhradně školy z Prostějova, máme pět týmů. Těší mě, že se
z této akce stává už taková příjemná vánoční tradice. A věřím, že se děti dobře
bavily,“ neskrýval spokojenost Tomáš
Cibulec, jeden z hlavních organizátorů
pořádající agentury TK PLUS.
Týmy z jednotlivých škol ale nebyly
obyčejnými týmy, měly totiž také
své kapitány. Hvězdné. Do čela se
postavili tenisová legenda Jiří Novák,
fotbalista Jan Polák, kapitánka volej-

rychlý
9HĀHUQtN

Ladislav
2./(h7¨.
hejtman
1NQOQWEMÆJQMTCLG
„Mně udělalo radost, že tam
byly také děti z dětského domova, že se na ně myslí. A že
byly podpořeny. Také je dobře,
že akce udělala radost mnoha
dětem alespoň na Prostějovsku,
když už ne v celém kraji.“

2¾VGéPÊCMEGX0¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTWRąKPGUNC
PGLGPURQNGéPQWHQVQITCHKKCNGKRNPQTCFQUVK\RQJ[DW

saa

jjaké
aké byly
byly sportovní
spoortovvníí hv
hvězdy
vězddy dětem...
děětem...

Z volejbalistky
zpìvaèka nebude
Prostějov - Byla jako růže mezi trním.
Volejbalistka Michaela Zatloukalová,
jediná TOP sportovkyně a vedoucí
týmu, to dostala pocítit. A pro ni možná až moc drasticky. Jan Čenský ji totiž
pozval na improvizované pódium
a zazpíval si s ní duet. Jenže prostějovská volejbalistka z toho úplně nadšená
nebyla. Jak prozradila, ráno ani ve sprše
si nezpívá a za zpěvačku se rozhodně
nepovažuje. Na druhou stranu ukázala,
že hlas má pěkný. I když o „Slavíka“ třeba nikdy usilovat nebude.

0DOÙ2VNDUUR]KRGO
o bronzu
Prostějov - Nejen samé úkoly, ale také
sčítání bodů bylo napínavé. Jak ZŠ E.
Valenty, tak ZŠ Dr. Horáka měly totiž
stejně, a sice 18 bodíků. Rozseknout
otázku, kdo si připíše třetí místo, tak
muselo házení kostkou, kterého se
ujaly děti. A nakonec více radosti „rozstřel“ způsobil na straně ZŠ Dr. Horáka.
Malý Oskar, který byl vytažen jako jakýsi šťastný žolík, tuto roli beze zbytku
naplnil. A jelikož hodil na kostce pětku
a jeho „soupeřka“ pouze dvojku, mohla
vypuknout bronzová radost na jižněji
položené ze škol.

(161)#.'4+'
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Bedøich Smetana
]DFKU½QLOVRXWÈzÉFÉ
Prostějov - Kromě sportovních úkolů
čekaly na některé děti také úkoly vědomostní. A ty už se zdaleka netýkaly
pouze sportovců. Padla sice otázka také
na Tomáše Berdycha či Jaromíra Jágra,
nicméně na řadu přišly i větší záludnosti. Třeba dotaz na to, kde zpívá a hraje
Vojtek, nebo kdo napsal Prodanou nevěstu. Světe, div se, duo kluků zachránil
právě Bedřich Smetana. Oproti tomu
jedna ze slečen označila Josefa Ladu za
hudebního skladatele, což by možná
slavného malíře pobavilo, k výhře ale
tato odpověď nepřispěla.
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čekaly soutěže, autogramiáda i Mikuláš

balistek Michaela Zatloukalová a basketbalisté měli hned dvojí zastoupení:
Lukáše Palyzu a Radovana Kouřila.
„Nikdy dříve jsem na takové akci nebyla. Je to tu skvělé, příjemně mě to
překvapilo,“ hlásila záhy po skončení
Michaela Zatloukalová. I její kolegové se bavili, povzbuzovali, pomáhali.
Přiložit ruku k dílu, to ovšem podle
pravidel nesměli.
Ze soutěže se nakonec stalo drama.
Základní škola Jana Železného dokázala nad ZŠ Melantrichova vyhrát
o jediný bod, 24 ku 23. „Jsem moc rád
za tuto akci, děkuji za ni. A vítězství
dětí, to vždycky potěší,“ poznamenal
ředitel ZŠ J. Železného Dalibor Ovečka. O řetí příčce nakonec musel rozhodovat rozstřel v podobě hodu kostkou. Spokojení ale byly všichni: pro
všechny týmy se našly ceny, navíc se
během klání také soutěžilo a na závěr
nechyběla tombola. „Akci určitě zase
uspořádáme, zda to ale bude i příště
v prostějovském měřítku, to zatím
nevíme,“ uzavřel Cibulec.

" I NII L ? JII L N´´ Û
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6. 12. 2018
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ
CENTRUM PROSTÌJOV
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PROSTĚJOV Sport, zábava a hudba. Všeho si volejbalistka VK Prostějov Michaela
Zatloukalová (na snímku) užila při pátku dostatek. Do boje totiž na akci Sportovní
hvězdy dětem vedla tým ze ZŠ J. Železného. A ten nakonec vyhrál. Kromě zážitků
a vzpomínek z neobvykle prožitého pátku tak mohla sdílet s dětmi také radost. Jak
sama prozradila, úkoly jí připadaly dobře vybrané, den si užila. A tak k rozhovoru s redaktorem Večerníku přistoupila dobře naladěná, s úsměvem, i když trochu unavená.
Koneckonců šéfování jakémukoli týmu, natož dětskému, to je práce záslužná, ale zároveň značně náročná.
yy Jak jste si takovou akci užila? A jaké to bylo
stát se takovým vedoucím dětského týmu?
„Já jsem byla na takové akci poprvé v kariéře. Byla
jsem sice na nějakých menších, ale na takto obrovské
vůbec poprvé. Bylo to úplně super, dobrý. Docela
mě to překvapilo a jsem ráda, že jsem zde mohla být.“
yy Co byste si ráda vyzkoušela z těch úkolů?
„No všechno kromě zpívání, které jsem tam musela
dělat. Jako nevadilo by mi asi nic, ale to zpívání, to
byla fakt katastrofa.“ (směje se)

yy Nezvažujete tedy nějaké lekce zpěvu?
„Ne, to určitě ne. Jedna z mála věcí, která mi
opravdu vůbec nejde, je zpívání, ale musela jsem
jít. Navíc před publikem a nevím kolika lidmi.“
yy Třeba se na to brzo zapomene...
„Ale tak jo, mám alespoň nějaký zážitek.“
yy Nechyběl vám mezi úkoly volejbal nebo
něco, co by se mu přibližovalo?
„Ne, to vůbec. Já si myslím, že to bylo tak akorát
poskládané, od každého něco. I ty děti si to užily.

Ladislav
+<1(.
P¾O÷UVGMJGLVOCPC
1NQOQWEMÆJQMTCLG
„Nejpozitivnější na akci je to,
že je pro děti, že tam jsou také
sportovci, kteří jsou vzory a mají
za sebou výsledky. Také je skvělé,
že byly přítomné děti z dětského
domova. Na nich je vidět, jakou
mají radost, jak jim září oči, když
si mohou zasoutěžit, vyfotit se se
známým sportovcem, vyhrají nějakou cenu. Jsem moc rád, že akce
proběhla.“

František
-85$
RTKO¾VQTUVCVWV¾TPÊJQ
O÷UVC2TQUV÷LQX
„Nejdůležitější je to, že tam byla
spousta dětí. A to, že měla akce
charitativní rozměr. To řadím na
první místo. Dorazily také děti
z dětských domovů, byla plná
hala. Říkal jsem pak dětem, že jim
přeji hezké svátky a ta akce byla
vlastně takovým prvním, předčasným vánočním dárkem. Jsem
rád, že se pořadatelé nenechali
odradit a znovu akci uspořádali.
Je skvělé, že proběhla, že zde něco
takového je.“

Miroslav
¤(512h(.
URQNWOCLKVGNRQą¾FCLÊEÊ
URQNGéPQUVK6-2.75

Foto: Michal Sobecký

Snažily se, byly do toho zapálené. Měla jsem štěstí
na moc fajn děti a dobrou školu.“
yy Na závěr přece jen něco z volejbalu. Jak zatím hodnotíte výkony týmu? Přeci jen před sezónou tu byly trochu skeptické předpovědi...
„Ano, právě že před sezónou se moc nepočítalo
s tím, že budeme nějak vyhrávat nebo hrát dobře.
Myslím si, že překvapujeme, sezónu tak hodnotím pozitivně. Snad nám to vydrží.“
yy Co vy osobně čekáte od Vánoc? Bude nějaký sportovní dárek?
„Hlavně se těším, že na tři čtyři dny vypnu a odpočinu si, protože ta sezóna je dlouhá. Budu mít
chvilku klid, budeme s rodinou, což je to nejdůležitější.“

„Letos jsme Sportovní hvězdy dětem dělali potřetí, přičemž dvakrát
za partnerství Olomouckého kraje.
Tentokrát jsme si řekli, že to uděláme bez dotací, které pomáhají
akci více zvýrazňovat, ale samotné
náklady chodí za námi. Přes kritiku nepřejícných lidí jsme nechtěli
připravit děti o krásný den. Vždy to
bylo velice úspěšné a ani teď tomu
nebylo jinak. Protože vidět rozzářené dětské oči, navíc v tomto předvánočním čase, je za všechny peníze.
Akce měla navíc znovu charitativní
podtext, kdy jsme vítězné škole,
Lipce a dětským domovům věnovali šek na patnáct tisíc korun. Vše
pak zvýraznila účast reprezentantů
a vidět, jak děti stojí půl hodiny na
podpisy mi přineslo hrozně příjemný pocit.“

Pondělí 9. prosince 2019
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Borci z DTJ sice začali vlažně, postupně
ale překlopili misky vah na svou stranu

PROSTĚJOV Vydařená premiéra! Opravdová lahůdka a jeden
ze sportovních vrcholů tohoto kalendářního roku čekal na příznivce a samotné boxery uplynulou sobotu vpodvečer. Tým
BC DTJ Prostějov přivítal vůbec poprvé v historii svého soka na
půdě Národního sportovního centra v ulici Za Velodromem.
A tím protivníkem nebyl nikdo menší, než rival v boji o titul
BC Armex Rohovník Děčín. Jednalo se o 4. kolo extraligy družstev mužů ČR 2019/2020, které shlédlo dobrých pět stovek
příznivců. K jejich spokojenosti se zrodila jednoznačná výhra
domácích. Svěřenci kouče Novotného sice nižší váhové kategorie až tak nezvládli, ale s „přibýváním“ kil u borců postupně
sbírali jeden dvoubodovým ziskem za druhým. A nakonec dokázali dokráčet k jasnému a zaslouženému vítězství.

původní
reportáž
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

Nejzajímavějším faktem ještě před
zahájením klání byla zmíněná změna dějiště utkání. Boxeři se totiž
přestěhovali tentokrát do NSC.
Ring se tak nově nacházel v moderní
hale s vysokými stropy. A prostředí
značně změnilo atmosféru jednotlivých utkání. „Různé akce, turnaje
či utkání už jsme pořádali kromě

DTJ PV
ARM DE

12:4

prostějovské sokolovny na Skálově
náměstí a Společenského domu také
před radnicí na náměstí TGM či na
nádvoří prostějovského zámku. Teď
to bylo poprvé v Národním sportovním centru. Jsou zde krásné prostory
pro sportovce i diváky. Myslím, že
ti si pak přišli na své,“ okomentoval
novinku Petr Novotný, předseda
oddílu a trenér DTJ Prostějov. Jak
se pak v průběhu večera ukázalo, diváky nepotěšilo jen nové, nezvyklé
zázemí. K nalákání pak nesloužily
jen samotné duely, ale i řada doprovodných akcí.
A i v NSC měli prostějovští rohovníci
v publiku hlasitou podporu. Byla ale
slyšet také ruština a někteří z boxerů

Děčína měli také našlápnuto k tomu
stát se miláčky večera. Třeba Pavol
Polakovič, který toho se svým otcem
strávil na Hané více než dost. A právě
duel Pavla Polakoviče a Pavla Jána měl
největší divácký ohlas. „Přišlo hodně
lidí, i když jsme boxovali netradičně
v sobotu večer. Na účasti neubral nic

ani zápas volejbalistek, lidi si cestu našli,“ těšilo Petra Novotného.
Oba nadcházející soupeři na tom
byli před vzájemným soubojem
totožně, když okupovali čelo průběžné tabulky se čtyřmi získanými body po úvodní polovině soutěže, přičemž Severočeši v prvním

REFKRGQtSDUWQHíL%&'7-3URVWĨMRY

váhová kategorie do 60 kg:
Filip Barák
Jasur Zaripov
0:2

Pohled Večerníku:
Velmi vyrovnaný souboj. Ve třetím
kole to vypadalo, že Zaripovovi dochází síly. Nicméně většinu souboje
útočil, byl aktivnější.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Zápas se nevyvíjel špatně. Ve třetím kole přišly údery pospodku.
Našemu borci došly síly, soupeř
vyhrál zaslouženě, byl to ale pěkný
zápas.“
váhová kategorie do 64 kg:
Viliam Tanko
3DYHO3RODNRYLĆ
0:2

Pohled Večerníku: TPohled Večerníku: Z obou stran aktivněji vedený
duel. Soupeři dobře a častěji používali
nohy. Tanko ke konci napadal, předtím ale dostal sérii tvrdých úderů.
Zápas se odehrával ve vyhrocené atmosféře, v publiku to žilo.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Špičkové utkání, zápas divoký. Polakovič byl lepší technicky, Tanko zase
tvrdší. Nicméně Polakovič měl trochu víc z boje. Bylo to tedy 0:4.“

Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Baláž ukázal, že je vyzrálý, hodně
šikovný. Nakonec vyhrál a vyhrál
zaslouženě. I když soupeř ukázal své
kvality a byl nepříjemný.“

váhová kategorie do 75 kg:
Jan Falát
Jan Klikar
2:0

Pohled Večerníku: Konec byl sice
opatrnější, v průběhu boje byl ale jasně
aktivnější domácí boxer. Soupeře opakovaně natlačil ke kraji ringu a zasypával
ho údery. Jasná výhra.
Pohled Večerníku:
Hodnocení trenéra
Velmi aktivně vedený souboj, z obou
Petra Novotného:
stran. Hodně si šli oba borci po bo- „Šel si za vítězstvím od začátku. Díky
váhová kategorie do 69 kg: cích. Šerban po polovině načas v de- nátlaku soupeř odpadl fyzicky.“
3DWULN%DOiç fenzivě, ale nic vážného.
Jakub Karvánek
váhová kategorie do 81 kg:
Hodnocení trenéra
2:0
Tomáš Bezvoda
Petra Novotného:
2:0
Pohled Večerníku:
„Náš borec vyhrál zaslouženě. Na
Baláž byl lepší, zejména se lépe pohy- druhou stranu, soupeř mu to nedal
boval. Poprvé měl prostějovský boxer zadarmo. Nakonec ale s přehledem Pohled Večerníku:
Není co hodnotit, dva body zadarmo.
výraznější převahu a nakonec vyhrál.
zvítězil.“
váhová kategorie do 72 kg:
Miroslav Šerbal
Tomáš Tyityis
2:0

vzájemném mači přemohli Hanáky 10:6. Nyní se tak díky lepšímu
skóre dostal psamoceně na první
příčku BC DTJ Prostějov.
V sobotním zápase se nakonec
z osmi plánovaných duelů odboxovalo jen sedm. Tomáš Bezvoda
v kategorii do 81 kilo totiž neměl vyzyvatele. „Zjistili jsme až na poslední
chvíli, že nebude tato váha ze strany
Děčína obsazená,“ poznamenal trenér domácího klubu. Také poslední
kategorie nad 91 kilo byla jasnou
záležitostí, přestože Marek Chmela
soupeře měl. „Byl proti němu borec,
který pouze splňoval váhu. Kvalitou
byl Marek jinde,“ poznamenal Petr
Novotný.

Hodnocení trenéra Petra Novotného: ku úder, ze kterého byl pořádně otře„Na poslední chvíli jsme se dozvěděli, že sený. Soupeř byl tvrdý, nevzdával se,
soupeř nedorazí.“
byl houževnatý. Ve třetím kole šel po
ráně. Klobouk dolů před soupeřem
váhová kategorie do 91 kg: za houževnatost.“
Pavel Ján
Huseyn Quasimov
2:0

Pohled Večerníku:
Od začátku domácí borec aktivnější, vypadalo to, že má víc sil.
V prvním kole porazil soupeře na
zem, což se stalo ten večer poprvé.
Pavel Ján získával stále větší převahu, pouze část třetího kola se spíše
kryl.
Hodnocení trenéra
Petra Novotného:
„Proti Jánovi šel bývalý reprezentant.
Náš borec měl ale převahu, soupeř
byl nepřesný. Navíc dostal na začát-

Å&KWĨOMVHPVHY3URVWĨMRYĨ

váhová kategorie nad 91 kg:
Marek Chmela
/XNiåäLPĆtN
2:0

Pohled Večerníku: Jasná záležitost
od začátku do konce. Není moc co
hodnotit.
Hodnocení trenéra
Petra Novotného:
„Kluk z Děčína tam byl kvůli váze.
Zápas skončil v prvním kole, už
předtím bylo počítání.“
Statistiky z utkání
najdete na výsledkové
straně 26

SíHGYpVW´

PROSTĚJOV Mistr České republiky, reprezentant a přeborník. Takové
přídomky zněly často u borců, kteří uplynulou sobotu nastupovali do ringu v Národním sportovním centru. Mezi konkurenty
tak Jan Falát (na snímku) hostující za Prostějov patřil k nejméně zkušeným. Přesto si
ale počínal jako zkušený mazák a svého soka
trpělivostí a následně agresivním pojetím
boje udolal. Nadšení po klání tak nechybělo. Jak u něj, tak u jeho kolegů, od nichž si
talentovaný boxer vysloužil nejedno poplácání a uznalý úsměv.

jednou boxoval a prohrál. Byla tam tedy u mě
chuť mu to vrátit. Chtěl jsem se navíc ukázat
v Prostějově, který mi dal šanci.“
yy Patří toto vítězství k větším z vašich triumfů? Nebo jak ho vnímáte?
„Mám velkou radost a určitě patří k tomu lepšímu, co se mi zatím povedlo. Tady je hodně borců,
kteří jsou mistři České republiky nebo Slovenska.
Já zatím třeba na první výjezd ještě čekám. Jsem
teprve na začátku, věnuji se boxu zatím čtyři roky.
Jsem tedy moc rád za zkušenost být tam, kde jsou
borci, kteří mají za sebou přes sto zápasů.“
yy Jak hodnotíte publikum?
„Velice bych mu chtěl poděkovat. Potěšili mě,
Michal SOBECKÝ
fandili suprově. A to i přesto, že nejsem původně
yy Měl jste proti sobě zkušeného soupeře, ale z Prostějova. Udělali velikou radost.“
dokázal jste ho porazit! Jak to?
* Vrátím se ještě k vlastnímu boji. Kdy jste si
„Soupeř byl rozhodně zkušenější. Už jsem s ním byl jistý, že vyhrajete?

„Věděl jsem, že když na něj budu vyvíjet tlak, tak jak mám, tak odpadne.
Na druhou stranu to nebylo tak
jednoznačné. Ke konci už ale
bylo hotovo. Navíc se s Honzou
znám i v osobním životě. On je
od nás z Ústí, já zase z Děčína.“
yy Jaké máte aktuálně cíle?
„Chtěl bych se zúčastnit Mistrovství České republiky.
A dostat se tam na bednu.
Když jsem boxoval s Milošem, prohrál jsem tehdy 2:1,
i když jiní říkali, že to bylo
vyrovnané. A našli se i tací,
kteří tvrdili, že jsem měl vyhrát. Doufám tedy, že tu šanci dostanu.“ (úsměv)

,CP(CN¾VUKXTKPIWRQéÊPCN\MWwGP÷CUQWRGąKRąÊ
NKwwCPEÊPC×UR÷EJPGFCN/¾OG\FGX[EJ¾\GLÊEÊ
JX÷\FW"
Foto: Facebook
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„OD KONCE KARIÉRY JSEM SE NEZASTAVIL“
Hokejový mistr světa Michal Broš navštívil trénink prostějovských žáčků

PROSTĚJOV Čtyřnásobný český mistr, k tomu dva tituly z finské ligy a především také mistr
světa z roku 2000. To je ve stručnosti vizitka Michala Broše (na
snímku), bývalého skvělého hokejového útočníka Olomouce,
Vsetína, Kärpätu Oulu, pražské
Sparty či Mladé Boleslavi. Právě tam před čtyřmi lety ukončil
kariéru, nicméně s hokejem se
nerozloučil, naopak. Stal se součástí realizačního výběru mládežnické reprezentace, dva roky byl
sportovním manažerem Sparty
a rozjel svou hokejovou školu.
Pro celostátní deníky a sportovně zaměřená média se pak čas
od času obšírněji vyjádřil k poměrům v českém hokeji. Kritice
tak například neušli čeští rodiče,
kteří místy bohužel postrádají
respekt vůči trenérům. Zaspalo
se prý však i jinde, nicméně při
našem povídání, které vzniklo
u jeho nedávné návštěvy tréninku
žákovského výběru SK Prostějov
1913 (Večerník informoval - pozn.
red.), nemluvil jen kriticky. Naopak někteří lidé z okolí neunikli
jeho pochvale, včetně někdejšího
prostějovského kouče.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy S aktivním hraním jste skončil zhruba před pěti lety. Když se
podíváte zpět, neříkáte si, že jste
si kariéru o dva tři roky mohl prodloužit?
„Ne to vůbec, v žádném případě.
Nazrál čas a já jsem byl o tom přesvědčený už poslední rok kariéry. Už
jsem věděl, čemu se chci věnovat.
Hlavními důvody pro mě byla rodina a syn, celkově jsem už během
kariéry rozjížděl nějaké projekty, do
kterých jsem se pak chtěl vrhnout.
Prostě nastal čas. Vzpomínám si, že
v pátek jsem hrál poslední zápas za
Mladou Boleslav v Třinci, do neděle jsem byl ožralý a v úterý už jsem
seděl v autobuse do Švédska s dětmi
na turnaj. Prostě to začalo, ani jsem
si nedal čas a ani jsem nechtěl nějaký oddech od hokeje. Všechno bylo
jasné. Od té doby jsem se nikdy nezastavil, takže jsem nelitoval.“

yy Byl jste trenérem v Letňanech,
také jste působil ve Spartě, aktivní
jste byl také kolem reprezentace
a v Kralupech nad Vltavou. Co
z toho ještě nyní platí?
„Aktuálně nic. (úsměv) Trénuji žáky
v Neratovicích, kde máme i zázemí
soukromé hokejové školy. Připravuji
také tým Univerzity Karlovy, pak mě
oslovili z projektu VTM jako skills
kouče, čímž se zabývám také jednou
začas. To je víceméně všechno. Pak
už tam jsou jen nějaké soukromé
aktivity.“
yy Na to hned navážu: skills čili
dovednosti jsou považované za
takovou doménu českého hokeje s tím, že byl vždy spíše chytrý
a tvořivý než silový a bruslařský.
Nicméně nechal jste se slyšet, že
právě dovednosti v posledních letech poněkud upadly. V čem to je?
„To bychom tady ale opravdu seděli dlouho... Ale upadly, o tom není
sporu. Je to hlavně v tréninku. My
jsme, asi to bude naše silná genetická
stránka, velmi dobří v takové té vyčůranosti, šikovnosti...“
yy Možná tvořivosti?
„Tak, správně. Ale i to musí být podpořené tréninkem. Když si vezmete, tak ta zlatá generace, vedle které
jsem vyrůstal, žila v tom, že byl nějaký organizovaný trénink a vedle toho
třikrát větší porce toho neorganizovaného. Co jsme všichni měli nejradši, byla hokejka, tenisák a puk. Na
ulici, na hřišti si člověk ty dovednosti
rozvíjel, ani nevěděl jak. Spontánně.
Když k tomu ještě přičtu komunistický tělocvik, kdy jsme ve třídě
uměli všechno, vším třeba hodit,
všechno chytit, do všeho skočit…
Tyhle základy současné děti nemají.
A když k tomu připočtu, že všechny
ostatní země se od dřívějších dob do
toho obuly po metodické stránce
a učily se od nás, kdy jsme měli metodiku na nejlepší úrovni, tak v tuto
chvíli všichni hledají cesty, jak udělat
tréninků co nejvíc a zároveň aby byly
co nejefektivnější. Ve chvíli, kdy už
trochu pokulháváme, ať je to technika či tréninkové možnosti a objem.
Všude jsou děti na tabletech, elektronika přinesla své problémy, ale je
třeba s tím pracovat.“
yy Ano, to je všude po světě...
„Naše nevýhoda je malá žákovská
základna. Všechny velmoci zároveň
dělají maximum, jenže my s tou
základnou a nedostatky teoreticky
stačit nemůžeme. Když se Američani vrhnou na metodiku, na počet

/KEJCN$TQwUKRąKwGN\CDTWUNKVUF÷VOKPCVTÆPKPM,GUVą¾Dč%QXÊEVTÆPKPMQXQW
LGFPQVMWP¾UNGFP÷TQ\GDTCNUVTGPÆT[XMQPHGTGPéPÊOÊUVPQUVK#RąGFCNLKOUXÆ
\MWwGPQUVK
Foto: Michal Sobecký

tréninků a množství hodin, tak evidentně musíme pokulhávat. Protože
tady se tomu tolik nedává.“
yy Navíc jich je tři sta milionů
a nás deset.
„O té konkurenci, to je druhá věc, se
moc nemluví. Ale je rozdíl šikovný
hráč, technicky zdatný u nás, kde
konkurence taková není. Nehrají se
u nás navíc všechny zápasy naplno,
a to už osm sezón v kuse! Je rozdíl, když své dovednosti hráč musí
uplatňovat ve vysoce konkurenčním
prostředí, kde má každý zápas úplně
jiný náboj, soutěže jsou kvalitní, protože konkurence je tam díky počtu
dětí větší.“
yy Já tentokrát trochu odbočím:
florbal. Trend současné doby,
není ale zároveň vážným soupeřem hokeje?
„To rozhodně je. Když jsem trénoval
v Letňanech, tak vedle byl klub Legendials, vyhlášený pražský mládežnický klub, který má pět set dětí. Dvě
stě padesát holčiček, dvě stě padesát
kluků. Takže je to dvě stě padesát
potenciálních hokejistů, kteří by případně na zimák cestu našli. Rozhodně je to fenomén a sport nenáročný
jak finančně, tak komfortem. Rodičům se kolikrát nechce mrznout na
stadionech, radši sedí v tělocvičně.
Koupí dítěti florbalku, jeden míček
za měsíc a nic víc moc nepotřebuje.
Takže určitě je to velký konkurent,
ale právě proto ten hokej by se měl
snažit, aby nabídl něco navíc.“
yy Vrátím se zpátky k tréninkům.
Ze svazu stále zní, že je potřeba
zlepšit úroveň mládeže plošně.
Dělá se s tím něco?
„Ze svazu může znít spousta věcí,
ale pokud se myšlenky rozplynou
během týdne... Hokej se dělá v klubech! Takže nemáme tady Kubu
Vránu, kterého by vychoval svaz,
ale vychovali jej trenéři, a nejvíce
pan Zavadil v Letňanech. Davida Pastrňáka nevychoval svaz, ale
o jeho výchovu se starali v Havířově.
Takhle to prostě je. Je to historicky
osvědčená cesta. Mám na věci svůj
názor. Spousta věcí svazových se mi
nelíbila, zase jiné ano. Všechno je ale
zejména o klubech a lidech v nich.“
yy Jaké kroky ze strany svazu jsou
tedy podle vás dobré? A jaké naopak špatné?
„Co je špatné... To se úplně říct nedá.
Když jsem pracoval nebo pracuji
v oddílech, tak mě podpora svazu
zase až tak nezajímá. Jsem rád, když
přijdou nějaké peníze a může být
trenér nebo několik trenérů zaplacených. Protože tohle je ožehavá otázka. Jejich kvalita není někdy úplně
adekvátní tomu, jaká by měla být, ale
na druhou stranu je to pochopitelné,
protože musí živit rodinu a každý
nemá motivaci, že by trénoval svého
kluka, dělal to zadarmo, jen tak z lásky. Takže to je prostě blbý... Vnímám
to tak, že jakákoli podpora svazu do
malých klubů je super. Nevím, v jakém je to přesně stádiu, ale každý
rok je svazových trenérů víc a víc.
Ale zažil jsem taky, že peníze šly i na
člověka, který se toho vůbec neúčastnil, nebo oddíl využil peníze, ale
kvalita trenérů se nezměnila. Vracíme se k tomu, že je to vždycky jenom
o tom konkrétním daném oddílu.“
yy Po minulé sezóně jste opustil post sportovního manažera
v pražské Spartě. Jak tuto změnu
vnímáte nyní, po půl roce?
„Já jsem měl podepsanou smlouvu
na dva roky a už po prvním roce
jsem byl s Petrem Břízou domluvený, že smlouvu určitě prodlužovat
nebudu. Že chci prostě trénovat
a tato práce není nic, co bych chtěl
v budoucnu dělat, a nic, co by mě
naplňovalo. Chtěl jsem to tak. Navíc

Ze svazu může znít spousta věcí, ale pokud se myšlenky
rozplynou během týdne... Hokej se prostě dělá v klubech!

Kvalita trenérů sice není úplně adekvátní tomu, jaká by
měla být. protože všichni musí živit rodinu a každý nemá
motivaci, že by trénoval svého kluka, dělal to zadarmo,
jen tak z lásky. Proto je důležitá právě svazová podpora.
vnímám změnu tak, že se v klubu nastolily nové pořádky a nové vedení
do týmu investovalo spoustu peněz,
aby byl kádr adekvátní ambicím.
Většina hráčů tam už hrála za dob
mého působení a nyní přišlo
několik posil, rozdílových hráčů. Tým vypadá dobře, hra už
trochu hůř, ale mužstvo dokázalo zlomit nějaké zápasy, které
se minulou sezónu lámaly na
opačnou stranu. Síla i potenciál tam jsou.“
yy Nesvazuje to ale trochu,
když se čeká na úspěch tak
dlouho? V případě Sparty už
je to dobrých deset let.-„Ono je to normální. Čím déle
čekání trvá, tím víc je to svazující.
Člověk si říká, že to letos nevyšlo,
vyjde to příští rok. Je to úplně normální, i ti fanoušci na to čekají. Je
náročné hrát ve Spartě z pohledu,
že prohry se neodpouští. Takže postavení v tabulce nebo zápasy, které
by třeba před deseti lety nikdo moc
neřešil, tak teď už přinášejí trochu
neklid a tlak. Je to už dlouhé čekání...“
yy Dobře znáte Petra
Kumstáta, prostějovského
odchovance, který hrál za
Spartu několik sezón. Po
minulé sezóně ale ukončil
kariéru, překvapil vás jeho
krok?
„Tak překvapil... ´Kuma´
měl už ty poslední dvě sezóny horší. Vnímal to sám a říkal, že
fyzicky, ale celkově i výkony nebyly
ono, stály za houby. Víceméně patřil
do skupiny lídrů, kteří to mužstvo
měli vést, s nimiž to mužstvo stojí
nebo padá. A ono to mužstvo spíš
padalo, respektive z toho bylo dvakrát desáté místo. Od těch nejzkušenějších hráčů se vždycky nejvíc
očekává, udávají ráz výkonům týmu
a toho, jak sezóna celkově dopadne.
Jak jsem to vnímal, tak celkově se nahromadila i frustrace z jeho dlouhé
kariéry. Vše tedy směřovalo k jeho
rozhodnutí. A když jsem se s ním bavil, tak si myslím, že byl rozhodnutý
ještě předtím, než sezóna skončila.“
yy U Prostějova ještě zůstaneme:
Jste ještě v kontaktu se svým bývalým kolegou-trenérem Lukášem
Majerem?
„Ano, v kontaktu jsme hodně. Voláme si často, respektive on volá
mně. (směje se) Lukáš Majer dorazil
před lety do Kralup, a je to jeden
z lidí, kteří jsou hnacím motorem
hokeje u nás. Vezmete jednoho
Lukáše Majera a postavíte na něm
oddíl. Třeba kralupský malý klub je
schopný jeden takový blázen zrežírovat sám.“
yy Je tam trenérem hned tří kategorií...
„No, jasně. Ono je to náročné. Vzal
si kdysi kluky, kteří šli do mladšího dorostu a možná se cítili trochu
odepsaní. A on vytrvalou prací a tréninky dokáže nyní se stejnými kluky
prohánět nejlepší týmy. Prostě odvedl kus práce.“

Foto: internet

vizitka
MICHAL BROŠ
✓ narodil se 25. ledna 1976 v Olomouci
✓ bývalý hokejový útočník, později manažer
a v současnosti trenér
✓ s hokejem začínal v HC Olomouc,
ve kterém odehrál všechny mládežnické
kategorie
✓ v Olomouci setrval i na startu profesionální kariéry, v ročníku 1995/96
debutoval v české nejvyšší soutěži
✓ za seniorský tým HC Olomouc odehrál dvě sezóny 1995/97,
než klub po sezóně prodal extraligovou licenci do klubu
HC Becherovka Karlovy Var
✓ v sezóně 1997/98 si poprvé zahrál za jiný klub, když přestoupil
do klubu HC Petra Vsetín, kde strávil dva ročníky
✓ po úspěšné sezóně 1998/99 odešel se spoluhráčem Ondřejem
Kratěnou do klubu HC Sparta Praha, za kterou odehrál šest sezón
✓ před ročníkem 2005/06 odcestoval do finské nejvyšší soutěže
jménem SM-liiga, tři roky hrával za klub Kärpät Oulu
✓ následně se vrátil zpět do Sparty, za kterou nastupoval
dalších pět sezón, poslední dvě jako kapitán
✓ závěr kariéry absolvoval v Mladé Boleslaví, s níž postoupil z první ligy
a ještě si rok zahrál v extralize, aby v roce 2015 pověsil brusle na hřebík
✓ k největším úspěchům patří bezesporu zisk titulu mistra světa v roce 2000
apak čtyři mistrovské tituly v Česku (dva se Vsetínem - 1998, 1999
a dva se Spartou – 2000 a 2002) i dva ve Finsku s Kärpät Oulu (2007, 2008)
✓ vedle toho má stříbro (2001) a tři bronzy se Spartou (2003, 2004,
2009), medaili stejného kovu má i s finským Oulu (2006)
✓ během kariéry odehrál za českou reprezentaci 39 zápasů
(z toho 15 na mistrovství světa) s celkovou bilancí 2+4
✓ počet zápasů i gólů v extralize zaokrouhlil v základní části na 700
utkání, v nichž vstřelil 200 branek, přičemž dalších 132 zápasů přidal
v play off, celkově má bilanci 549 kanadských bodů (229+320)
✓ po skončení kariéry se začal zabývat trenérskou prací
v Letňanech, Kralupech nad Vltavou
✓ později se věnoval trénování mládeže a metodice tréninku,
k čemuž se v současnsti vrátil
✓ v letech 2017 až 2019 působil jako sportovní manažer
HC Sparta Praha
zajímavost: v létě 1995 byl draftován týmem San Jose Sharks
v pátém kole celkově ze 130. místa, v NHL si však nezahrál

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Nestává se to často, o to více taková záležitost ale potěší. Řeč je o hokejistech
Prostějova, kteří si vyslouží pozvánku do reprezentace. Zatímco však v současnosti a minulosti šlo hlavně o bývalé reprezentanty, nyní se
Jestřábi mohou pochlubit jedním aktuálním.
Daniel Dvořák JE totiž uvedený v širší
nominaci na MS dvacítek.
Tedy špičkovou sportovní
akci, na níž si hráči mohou
zajistit věhlas a dobré
místo nejen za velkou
louží.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Pro devatenáctiletého brankáře Prostějova Daniela Dvořáka to ale není první zkušenost
s „národkem“. „Nejvíc si cením asi Memoriálu Ivana
Hlinky. A mistrovství světa,“ uvádí V exkluzivním vyjádření pro Večerník mladý gólman, který je aktuálně
z těch prostějovských nevytěžovanějším: odchytal 16
zápasů, tedy více než polovinu základní části soutěže.
„Nominace, nedá se říct, že by mě překvapila. Nicméně na to, že jsem zase tolik nechytal. Překvapení ani
tak není, že jsem v širším výběru, v to jsem doufal. Co

Foto: internet

bude dál, už samozřejmě nevím,“ uvedl k aktuální situaci. „Samozřejmě bych se rád na šampionát dostal,“
zasnil se. Mistrovství světa čeká juniory tradičně na
přelomu vánočních svátků a Nového roku. Letos je
navíc domácí, hraje se ve Třinci a v Ostravě.
Jak sám brankář říká, zatím neví, co jej čeká. I když…
„V úterý máme sraz, proběhne první trénink. Je tam
také přátelák s Frýdkem-Místkem a také se Slovenskem tuším,“ povzpomínal na program následují-
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cích dnů brankář, který za Prostějov po svém letním
příchodu z Hradce Králové chytá první sezónu. Přiznává přitom, že nervózní zatím není. Zatím ji nepociťuji. To ale přijde, až budeme na místě,“ domnívá se
brankář, kmenový hráč Hradce Králové.
Na závěr se pak hovor stočí na Jestřáby. Ty nyní čeká
boj o předkolo play-off ve slabší z obou skupin. Na
toto téma se Daniel Dvořák rozhovořil vůbec nejvíc.
„Není to nic příjemného hrát horší skupinu. Bude
to hodně o hlavě, musíme se namotivovat na každý
zápas, soupeři nemají takovou kvalitu,“ je si vědom
brankář. Zůstává však realistou. „Nic to nemění na
tom, že musíme jít do všech utkání naplno. Nedostat
se ani do předkola? To by bylo velké zklamání,“ zdůraznil Daniel Dvořák.
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Lídři Račuk s Žálčíkem chyběli kvůli nemoci, Lukáš Krajíček
na nepřízeň sudích si kouč Lubina nestěžoval zaokrouhlil extraligové starty
PROSTĚJOV Stále víc kolují fanouškovskými diskusemi na internetu i v reálu, sociálními sítěmi
a hokejovými kuloáry spekulace
o uvolňování některých hráčských
opor Jestřábů do jiných klubů.
Tyto zvěsti ještě přiživila středeční
absence kapitána Marka Račuka
a nejlepšího střelce Lukáše Žálčíka
v sestavě LHK proti Jihlavě.
Proč nenastoupili? Kouč Ladislav Lubina měl pro to prozaické vysvětlení.
„Jsou nemocní. Řádí nám teď v mužstvu nějaká angína či co, na marodce
je víc kluků. A z těch patnácti, kteří vyjeli na Duklu, hned několik v posled-

ních dnech vůbec netrénovalo. Ostatní nemohli nastoupit vůbec, mají
nasazena antibiotika a jsou v posteli,“
říkal hlavní trenér prostějovských hokejistů ve středu pozdě večer.
Nehrozí tedy rozpad týmu včetně
odchodu jeho lídrů? „O ničem takovém nevím, není to v plánu. Teď
se musíme dát zdravotně do pořádku, během reprezentační pauzy naplno potrénovat a do nadstavby jít
v maximální síle bojovat o postup do
play-off z devátého místa,“ zdůraznil
Lubina.
Dalším žhavým tématem hanácko-horácké bitvy se stal výkon rozhod-

čích. Ti především ve třetí periodě
naštvali domácí kolektiv i fanoušky
několika spornými verdikty vesměs
ve prospěch hostů. Kteří rovněž díky
téhle „pomoci“ vyrovnali z 2:0 a 3:1
na 3:3. Leč kormidelník elhákáčka se
na křivdu nehodlal nijak vymlouvat.
„Gól nohou na 2:1 byl z mého pohledu v pořádku, současná benevolentnější pravidla takové branky dovolují
uznávat. A vyloučení v závěru za příliš
mnoho hráčů na ledě taky nerozporuju, chybu při střídání jsme podle
mě opravdu udělali,“ projevil Lubina
na obecné poměry až nezvykle vysokou dávku objektivity.
(son)

PROSTĚJOV Příjemný milník,
který ani podle svých slov nezaznamenal. Hokejový obránce Lukáš
Krajíček dosáhl minulý týden proti
Liberci dvoustého zápasu v extralize. Kde je odehrál? Všechny v dresu
Třince. A ten si může gratulovat. Ve
svém kádru má totiž hráče s bohatými zkušenostmi z Ameriky ale také
z Kontinentální hokejové ligy.
Navíc šestatřicetiletý rodák z Prostějova je jakýmsi štístkem. Posuďte
sami: Třinec vyhrál první titul v roce
2011. Kdo u toho byl? Hádáte správně. Lukáš Krajíček se na tuto sezónu
vrátil z NHL, kde v předchozím roč-

níku odehrál 50 zápasů. Za Třinec jich
zvládl i s play-off 66, patřil k nejlepším
hráčům, jak bodově, tak statistikami
pobytu na ledě. Přitom to byla jen taková přestávka, poté totiž opět zamířil
do zahraničí, tentokrát do Minsku.
Z něj se po více než pěti letech vrátil,
kam jinam než, do Třince. A druhý rok
byl opět zlatý. Společně s Polanským,
Růžičkou, Adamským a Hrňou patří
do úzkého kruhu hráčů, kteří pomohli
Třinci ke dvěma jediným historickým
titulům. Pravda, Lukáš Krajíček v play-off chyběl. Nicméně v základní části
sbíral bod za bodem. A i v současnosti je
platným, pravidelně bodujícím hráčem.

Lukáš Krajíček patří i těmito počiny
k nejlepším odchovancům prostějovského hokeje posledních několika
dekád. V NHL odehrál kupříkladu
387 zápasů, další více než dvě stovky
přidal v Rusku. A teoreticky jich může
místo dvou set v extralize být i 300.
Není to nereálný počin: Krajíčkovi je
„jen“ 36 let, smlouvu s Třincem má do
roku 2021. Pokud mu tedy bude přát
zdraví, proč ne? Třeba si tentokrát
milník vychutná. „Ani bych o tom
nevěděl,“ přiznal se totiž po tom aktuálním zkušený bek redaktorovi hokej.
cz, po té, co se ho na kulatiny zeptal.
(sob)

3µ>G<Q*@D?GKJ!PFG@[!Q<=J?TQI<nÁNDOP<>D

ENJPI<FJI@>?J=M½ <G@UµQîMTHPNÁH@UQGµ?<OGÁKh
PROSTĚJOV Jako místní rodák a prostějovský patriot je Václav
Meidl (na snímku) tím víc zklamaný nesplněním důležitého
dílčího cíle aktuální sezóny. Jestřábi nepostoupili do horní
nadstavbové skupiny prvoligové soutěže a zkušeného třiatřicetiletého útočníka to viditelně žralo i po vydřené středeční
výhře 4:3, k níž přispěl jedním proměněným nájezdem.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Skoro celé střetnutí jste vedli,
nakonec máte dva body. Berete je?
„Na to, v jaké jsme hráli sestavě bez
několika nemocných kluků, nebyl
náš výkon vůbec špatný. Bohužel

jsme si nechali dát v poslední třetině zbytečné góly po chybě i špatném střídání před koncem, což je
škoda. Zaplaťpánbůh jsme to však
urvali potom v nájezdech, i dva
body v naší momentální situaci jsou
dobré.“
yy Bylo to herně lepší než v předchozích duelech?
„Myslím si, že jo. Hráli jsme jen na
tři pětky a díky tomu byli od začátku ve vyšším tempu, hráli častěji na
puku, víc si věřili. Snad budeme ve

zlepšování pokračovat, psychika půjde nahoru. Předtím to z naší strany
nebylo dobré, pořád jsme se snažili
dostat do horní osmičky a nevyšlo
to, což nás srazilo dolů. Během reprezentační pauzy se potřebujeme
nakopnout, abychom vítězili dál.“
yy Snižující branku na 2:1 dali
hosté ukázkovou fotbalovou placírkou. Nenaštvalo vás to?
„Ani ne. Nemyslím si, že by šlo o neregulérní gól. V pravidlech je teď
jasně dané, že pokud hráč úmyslně
nekopne puk směrem na bránu, tak
trefa platí. A on jen nastavil nohu,
aktivní pohyb neudělal. Rozhodčí to
tedy posoudili správně, a že se někteří kluci rozčilovali, je normální. Musíme sudí trochu poškádlit.“ (smích)
yy Ani další jejich sporné verdik-

ty vám nepřipadly nespravedlivé?
„Rozhodčí bych vůbec neřešil, ani
nevím, jestli je můžu, nebo nesmím
komentovat. Každopádně se na ně
nebudeme vymlouvat, ani by to nemělo žádný smysl.“
yy V samostatných nájezdech jste
proměnili všechny čtyři pokusy.
To není zrovna běžné, že?
„Nájezdy jsou loterie, někdy to sedne a jindy ne. Tentokrát se nám v zakončení dařilo, jihlavskému gólmanovi nevyšly zákroky a napadalo mu
to do brány. Můžeme se pochválit.
(s úsměvem) Za dva body jsme nakonec rádi.“
yy Může tohle vítězství pozvednout
logicky horší náladu v kabině?
„Určitě to aspoň trochu pomůže, ale
po pravdě mě mrzí, jak v posledních

třetinách opakovaně ztrácíme větší
náskok. Třeba už s Litoměřicemi
jsme přišli o vedení 4:1 a ještě prohráli, dneska se nepovedlo udržet
stav 3:1. Takové zápasy
prostě musíme urvat
za tři body, dobouchat je k vítězství
po šedesáti minutách. A pokud se
to víckrát nepodaří, je to velká i zbytečná
škoda. Nejen
tohle musíme
zlepšit, abychom v nadstavbě vybojovali postup do
předkola play off.“
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HVĚZDNÝ DOUGLAS JE ZPĚT!

PROSTĚJOV Na půdě
Královských sokolů se do nejvyšší basketbalové soutěže
vrátil Javonte Douglas, nejužitečnější basketbalista posledního ročníku Kooperativa
NBL. V sestavě Olomoucka
chyběl kvůli zranění v osmi
zápasech, zdravotně je však
již v pořádku a vedení klubu
věří, že už bude v pořádku až
do konce sezóny.

0$/,.025*$1
Nastřílet devět trojek v jednom zápase je
málo vídaný počin. Americký hráč ve službách BK Olomoucko to navíc dokázal
při stoprocentní úspěšnosti a stal se
největší hvězdou 12. kola nejvyšší
tuzemské soutěže. Sedm ztrát
bohatě vynahradilo deset asistencí a také šest doskoků.
Morgan proti hradeckým
Sokolům celkově nasbíral 38
bodů, což je druhý nejlepší
výsledek v průběhu probíhající Kooperativa NBL.

Původní zpravodajství

RADOVAN
KOUŘIL

Pondělí 9. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

basketbal

pro Večerník

7

Ladislav VALNÝ

0- uo;_u࢙-ࣂb 0Ѵb 7ৄѴ;Ŋ
৴b|lb ovo0mov|lb v1_
1;Ѵhৄĺ u࢙Ѵo࣐_u-7;1h࢙ -Ŋ
_u-mbࣂmझ rovbѴ- 0Ѵ- v f;7Ŋ
m-7-1;|b 0o7 m;fѴ;rझl
v|ং;Ѵ1;l "ohoѴৄĺ ";7l -vbv|;m1झ o;l
mѴo-Ѵv|;fmroࣂ;||u࢙|ķfbm-h00Ѵ
"|-l;mhobࣂৄ1;ѴhohomѴ;rझĺoŊ
ংbѴuo7-Ѵ7-m࢙1|-vbv|;m1झķm-࣒|झroࣂ;|
PEDA
v;ॕm࣒7ov࢙_Ѵbro;|ংb_u࢙ࣂbĺ -Ѵ|-h࣐
STAMENKOVIČ
ovl 0o7ৄ - 7-Ѵझl rob|b;l 0Ѵ ࣂ|ংb
झvh-m࣐=-Ѵĺ

„Dali jsme si práci s tím, aby léčba proběhla, jak měla, a věříme, že do konce
sezóny by měl být Javonte v pořádku.
S tím jsme do toho šli,“ uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal

Lídr týmu se nyní potřebuje dostat do herní pohody

Pekárek, který po dlouhém mlčení
prozradil podrobnosti zdravotních
problémů velké opory. „Měl částečně
poškozené místo pod kolenem. Navíc se mu do toho dostal zánět, který
se musel nejdřív vyléčit. Při vyšetřeních se také zjistilo, že má chrupavku
postavenou trochu jinak, než je běžné, takže s tím kolenem musel v posledních týdnech hodně cvičit, aby
všechno zpevnil. Z původně banální
věci tedy postupně vyplynuly další
a další patálie, které se musely řešit.
Nebyl to ale pořád tak závažný problém, jakým jsou třeba vazy, takže by
měl být do konce sezóny v pohodě,“
objasnil problém a úskali Douglasových problémů.
Vedení klubu nepočítalo s jakoukoli možností nahrazení lídra týmu
novým hráčem. „Zranění nebylo tak
závažné. On mohl nastoupit už týden

Foto: internet

nebo dva zpět, kdy jsme měli dohrávku s Nymburkem. My jsme ale chtěli
protáhnout dobu jeho rekonvalescence a zapojení do tréninku. Z tohoto pohledu se nám aktuální soutěžní pauza
hodila. Když vám chybí klíčový hráč, je
každý den navíc dobrý,“ uvedl Pekárek.
Douglas měl na začátku sezóny skvělé
průměry 19,5 bodu a 13,8 doskoku.

V Hradci Králové za těmito čísly výrazně zaostal, přestože měl dobrý vstup
do zápasu a proměnil hned první střelu. Na palubovce ale nakonec vydržel
něco málo přes čtrnáct minut, než se
vyfauloval a zaznamenal osm bodů.
„Pauza byla dlouhá, chvíli potrvá, než
získá herní pohodu. Javonte je kvalitní
hráč, půjde to rychle,“ věří Pekárek.
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RYCHLÝ
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Na Slunetu
XzYHVWÔHGX
Prostějov (lv) - V předvánočním
období nabere nejvyšší basketbalová soutěž obrátky. Třinácté kolo
se bude hrát už ve středu 11. prosince a hráči Olomoucka přivítají
Slunetu Ústí nad Labem. „Kvůli
televiznímu přenosu se hraje již
v sedmnáct hodin,“ upozorňuje na
změnu začátku sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
„Soupeři máme co oplácet. V Ústí
jsme prohráli v prodloužení, tentokrát chceme vyhrát, a to v řádné
hrací době,“ dodal Pekárek. Další
mistrovské střetnutí odehraje tým
v sobotu 14. prosince na půdě
USK Praha.

0ODGÉ2UOL
SDGOLY2SDYÈ
Prostějov (lv) – Na půdě Opavy
podlehli basketbalisté BCM Orli
Prostějov 84:90 ve 12. kole první
ligy. Hanáci poslali do zápasu pouze osm hráčů a nedokázali ubránit
nejzkušenější opory Slezanů. Domácí táhl třiceti body Cvek, který
přidal 17 doskoků. Další veterán
Čarnecký zase zapsal jedenáct asistencí a dal 26 bodů. V poločase
Orli sice vedli 54:48, od třetí čtvrtiny byli ale o kousek lepší Slezané
a nezastavili je ani čtyři dvouciferní
střelci hostujícího výběru.

Darujte
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HRADEC KRÁLOVÉ Nejlepším
výkonem od svého příchodu pomohl Malik Morgan k vítězství
112:97 na půdě Hradce Králové.
Americký křídelník zaznamenal
38 bodů a rozdal deset asistencí.
Neomylný byl při střelbě z dálky,
když proměnil všech devět trojkových pokusů.
Oboustranně šlo o ofenzivní představení od úplného začátku. První
koš proměnil hradecký Sedmák už
po čtrnácti vteřinách, na konci první
minuty domácí vedli 4:3, když svoji úvodní trefu za tři body proměnil
navrátilec Douglas a v podobném
duchu se nesly další minuty úvodní
čtvrtiny. Jejího vítěze určil Palyza,
který až po čase proměnil tři trest-

KS HK
BK OL

97:112

né hody za faul při střelbě z dálky
a upravil na 20:19 pro hosty.
Rovných šedesát bodů nastříleli
basketbalisté v průběhu druhé desetiminutovky. Oba protivníci se
trefovali z trojkové vzdálenosti. Domácí proměnili patnáct pokusů z devětadvaceti, Hanáci dokonce dvacet
ze stejného počtu střel. V obraně ale
nebyli dostatečně důslední a tomu
odpovídalo poločasové skóre. Po
dvaceti minutách vedli Královští sokoli 50:49.
Vyrovnaný průběh měla také další

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

fáze duelu. Basketbalisté Hradce
Králové většinou vedli, dokázali si
ovšem vytvořit maximálně náskok
pěti bodů a ten Olomoucko rychle
dorovnalo. Svěřenci Predraga Benáčka udeřili v posledních dvou
.WDQOÊT2'6'4-#t-T¾NQXwVÊUQMQNK*TCFGE-T¾NQXÆ
minutách třetí desetiminutovky
prvním poločase jsme udělali několik špatných rozhodnutí. Naše vedení mohlo
a bodově řádil Morgan. Proměnil tři „V
být vyšší, je ovšem otázkou, zda by to mělo na konečný výsledek nějaký vliv. Rozhodla
trojky v řadě a otočil skóre na 76:74 poslední čtvrtina. Nám se nepovedlo několik útoků do zónové obrany, soupeř nás na
pro hostující výběr.
druhé straně zasypal trojkovou smrští a získal rozhodující náskok. Na stažení velkého
Střetnutí se rozhodovalo v závěru, manka už jsme neměli čas ani sílu.“
kdy domácí fyzicky odpadli. Do2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
platili na menší rotaci a nestíhali se „Z výhry mám velkou radost. Věděli jsme, že proti nám bude těžký soupeř. Přes pětvracet do obrany. Kanonádu hostu- atřicet minut jsme hráli skvěle v útoku a to nám přineslo výhru. Obrana už tak dobrá
jících hráčů nezastavily ani tři odde- nebyla, někdy se to tak přihodí. Hradec nás hodně potrápil, jeho hráči odvedli kvalitní
chové časy Sokolů. Pět minut před výkon. Možná jim v závěru trošku došly síly, proto je rozdíl ve skóre dvouciferný, což
koncem po trojce Palyzy vedl tým je pro Sokoly možná trošku kruté.“
BK Olomoucko 97:81 a koncovku si Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s příštím
zkušeně pohlídal.
(lv) programem najdete na straně 26

Basketbalisté v roli Ježíškových vnoučat
PROSTĚJOV Stále věhlasnější projekt Ježíškova vnoučata, který vznikl před Vánocemi 2016 a nyní jej už
tři roky organizuje Český rozhlas,
propojuje lidi v domovech a dalších
státních i nestátních zařízeních pro
seniory s dobrovolnými dárci, kteří
se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout
věcný dar. Splněných přání už bylo

za čtyři roky včetně letošního roku
na tisíce a teď se do akce naplno pustí i hvězdy týmů Kooperativa NBL,
včetně BK Olomoucko.
„Tato akce je vhodně načasovaná do
předvánočního období i smysluplná
a řadě seniorů udělá velkou radost.
Proto jsme se k ní rádi připojili,“ prohlásil předseda BK Olomoucko Dušan Tomajko.

Bronzový celek z minulé sezóny přinese televizor panu Janovi
z Domova se zvláštním režimem
v Bílsku. „Snažím se v domově
pomáhat, když je něco potřeba.
Ale víc odpočívám na pokoji. Rád
bych tam měl svou televizi, kde
bych se v klidu mohl dívat, na co
chci,“ přál si pan Jan a basketbalisté
jeho sen plní.

Další televize rozdají basketbalisté
Nymburka, Svitav a Ostravy, mezi
dárky se objevily také vstupenky na
muzikál, předplatné denního tisku, fotoaparát, kurz angličtiny nebo hudební
vystoupení. „Projekt Ježíškova vnoučata už dlouho považuji za jeden z nejkrásnějších projevů pomoci druhým,
navíc s tak ohromným množstvím obdarovaných. Poslouchat některé pří-

běhy seniorů, kteří už nemají na koho
se obrátit a kteří se dočkali splnění
dlouho nesplnitelného přání, člověka
mnohdy až dojímá,“ uvedl předseda
Asociace ligových klubů NBL Tomáš
Kotrč, kterého těší, že v rámci Kooperativa NBL se podařilo dohodnout
zapojení všech dvanácti klubů, aby
pomoc mohla být co nejširší a nejpestřejší.
(lv)

Å%\ODWRYHONiKRXSDġND´
všiml si Malik Morgan

nutí. Basketbalovým příznivcům
se muselo líbit. Padlo hodně bodů,
k vidění byla řada atraktivních akcí
a zakončení. Proti lidi to musela být
zábava.“
ƔƔ Přes tři čtvrtiny byl zápas hodně vyrovnaný. Čekal jste to?
„Byla to taková houpačka. Na každý
EXKLUZIVNÍ rozhovor
náš koš soupeř dokázal odpovědět.
pro Večerník Když dal Hradec trojku, dali jsme ji
Ladislav VALNÝ
také. Dlouho bylo utkání naprosto
ƔƔ Jak se vám líbilo utkání proti Sokolům? otevřené. Až v koncovce se nám po„Myslím si, že to bylo hodně pohledné střet- dařilo odskočit.“

HRADEC KRÁLOVÉ Po jedenácti měsících dokázal Malik
Morgan (na snímku) napodobit spoluhráče Františka Váňu,
v soutěžním utkání proměnil devět trojek z devíti pokusů a pořádně se zapsal do historických statistik nejvyšší basketbalové
soutěže.„Ani jsem to nepočítal, prostě to tak sedlo,“ smál se po
utkání Morgan.

ƔƔ Věděl jste, že podobný trojkový koncert naposledy zařídil váš
spoluhráč?
„Vůbec ne. To jsem zjistil až po zápase. Utkání mi sedlo, každý hráč to tak
má. Když se mu daří, dostane se do
pohody, ve které se nemýlí a trefuje
střelu za střelou. Někdy to tak prostě
vyjde.“
ƔƔ Stihl jste i deset asistencí...
„Z nahrávek mám radost. Nedělá
mi problém přihrávat lépe postaveným hráčům, posunout míč
třeba pod koš. A mám také štěstí,
protože se spoluhráči jsme našli
společnou řeč. Souhra je dobrá
a ještě se zlepší.“

Pondělí 9. prosince 2019
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KORFBALISTÉ V KOSTELCI SMETLI NÁCHOD
Na domácí azyl si tým SK RG Prostějov sice chvíli zvykal,
ale stupňovaným výkonem pak nedal nováčkovi šanci

KOSTELEC NA HANÉ Jak se ztrátou obvyklého domácího
prostředí, tak s papírově slabším soupeřem si dokázali poradit korfbalisté SK RG Prostějov. A to bez větších problémů.
V 5. kole extraligy dospělých ČR 2019/2020 vyřídili na palubovce kostelecké městské haly celek SK Plhov Náchod vysoko 32:14 (12:7) a jen těsně nepronikli do čela tabulky: I po
víkendu jsou nadále druzí.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úplná pohoda to však pro Hanáky
v nedělním dopoledni nebyla. Šli
sice do očekávaného vedení 4:1,
leč vzápětí vypadli z tempa, začali
chybovat, netrefovali střely. Čehož

outsider využil k vyrovnání z 5:2 na
5:5, tohle dietní skóre panovalo ještě
v 19. minutě.
Klíčový zlom nastal vzápětí. Tým
ergéčka reagoval svou vlastní šňůrou
tří košů (8:5), stejným způsobem
uzavřel první poločas. A přestávku
tudíž trávil s uklidňujícím náskokem
- 12:7. Přesto hosté okamžitě po
pauze skórovali na 12:8, evidentně
nehodlali nic zabalit. Jenže poté tvrdě narazili.
Černožlutá parta pokračovala v dob-

RG PROS
SK NÁCH

32:14

rém bránění a navíc konečně naplno
rozjela ofenzivní kolotoč s přesnější
palbou. Opakovaně skórovali Vyroubal, Galíček, Lešanská, Štefák,
Šnajdr a zejména Havlová, jež sama
nasázela málokdy vídaných jedenáct
tref!
Rozdíl ve skóre tím pádem rychle
rostl (15:8, 18:9, 21:10) a záhy nebylo pochyb o suverénním vítězi.
FOTOGALERIE
Došlo jak na parádičky a efektní
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
akce, tak na prostřídání prostějovské
sestavy, přesto míra triumfu favorita
6÷UP¾QDTCPCMCRKV¾PCRTQUV÷LQXUMÚEJMQTHDCNKUVč2GVTC)CNÊéMC XNGXQ PC0¾EJQFRNCVKNC
Foto: Marek Sonnevend
bobtnala až do úplného závěru –
32:14!
balisty SK RG další dva extraligo- 15. prosince od 14.30 hodin doma Statistiky z utkání a průběžnou
O nejbližším víkendu čekají korf- vé duely: v sobotu 14. prosince od proti Brnu (v hale RG a ZŠ města tabulku extraligy najdete na straně
26
18.30 hodin ve Znojmě a v neděli Prostějova ve Studentské ulici).

„První poločas dlouho neprobíhal podle našich představ. Chtěli jsme to asi až moc urvat hned od začátku, jenže Náchod na
nás docela vletěl a držel se. Zatímco my jsme si nějakou dobu zvykali na jiné než domácí prostředí. Rozhodl úsek, kdy soupeř
vyrovnal z 5:2 na 5:5 a my jsme vzápětí utekli na 8:5. Pak už se nám pořád víc dařilo střelecky, dobře jsme bránili a měli utkání
plně pod kontrolou. Nakonec je z toho hodně vysoké vítězství, takže super. A dali jsme přes třicet košů, což je vždycky příjemný
bonus. Ten jubilejní třicátý trefil střídající dorostenec Tom Buriánek jako svůj premiérový koš v extralize dospělých, tím pádem
nás dneska všechny zve. Snad dostane od mamky nějaké peníze. (smích) Mých jedenáct košů? Úvod jsem měla takový rozjezdový, ale od půlky prvního poločasu mi to tam začalo padat a vydrželo až do konce. Samozřejmě mám radost, deset a víc košů se
nedává každý den.“
Renata Havlová, korfbalistka SK RG Prostějov
a s 11 koši nejlepší střelkyně zápasu.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
„V Kostelci to sice známe, ale chvíli jsme si tady zvykali. Možná i proto ze začátku vázla střelba, netrefovali jsme se a soupeř toho využil k dotažení našeho úvodního náskoku. Celou dobu jsme však dobře bránili, což nám pomohlo tuhle těžší
pasáž překonat. Do přestávky jsme hostům zase odskočili, ve druhé půlce se postupně rozstříleli a naše vedení se potom
už rychle zvyšovalo. Měli jsme stále větší převahu herní i kondiční, celý tým můžu nakonec pochválit za velice kvalitní
výkon. V pohodě jsme zápas dovedli k jasnému vítězství, máme tři výhry ze tří utkání a zatím můžeme být spokojení.
Teď budeme chtít úspěšnou sérii prodloužit ve Znojmě a proti Brnu. Nepůjde o snadné souboje, ale my věříme ve vlastní
schopnosti. A hodláme zaútočit na první místo!“ David KONEČNÝ, hlavní kouč korfbalistů SK RG Prostějov

.RVWHOHFNÚNRXé0LODQ9DUKDOÊN

e0XVÊPHYÊFWUÆQRYDWMLQDN
VHNOHSxÊPYÚNRQčP
DQLYÚVOHGNčPQHSRVXQHPHr
KOSTELEC NA HANÉ Jeden z nejméně vydařených půlroků
za poslední léta odehráli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK. Během deseti střetnutí druholigového podzimu získali jen
sedm bodů, přičemž hned šestkrát nastoupili doma a pouze
čtyřikrát venku. Alespoň finiš před zimní přestávkou jim vyšel
lépe, načež hlavní trenér Milan Varhalík (na snímku) uplynulé
měsíce zhodnotil v krátkém rozhovoru.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

yy Jak byste se ohlédl za první polovinou soutěže?
„Velká škoda je ztracených zápasů,
ve kterých jsme nebyli horším týmem, a přesto je prohráli. Naší největší slabinou bylo neproměňování
šancí, často i těch nejvyloženějších.

Taky jsme dopláceli na krátkodobé
výpadky v průběhu utkání, kdy jsme
v některé nepovedené pasáži nabrali
větší ztrátu a potom se ji marně snažili dohnat. Tímhle způsobem jsme
doma podlehli Brnu B i Olomouci,
právě tyto porážky na vlastním hřišti
mrzely nejvíc. A z venku se nám nepodařilo přivézt ani bod.“
yy Vidíte možnosti zlepšení?
„Rozhodně ano, ale k tomu musíme víc společně trénovat. Pokud
se sejdeme jedinkrát týdně v pátek,
a navíc ne zdaleka všichni, je to hrozně málo. Taková příprava nemůže

ani na druhou ligu stačit, méně práce s balónem i týmová nesehranost
se pak na výkonech zákonitě projeví. Proto jsme v zápasech častěji
ztráceli míče, dělali víc technických
chyb, zahazovali příležitosti a ani
souhra nebyla mnohdy optimální.
Potřebujeme tedy minimálně jeden páteční trénink v kompletním
složení, k tomu ještě aspoň jeden
nebo dva tréninky v další dny s co
nejvyšším možným počtem hráčů.
Chápu, že je to při pracovních, studijních či rodinných povinnostech
složité. Ale pokud nebudeme víc

házenkářsky pracovat,
herně se k lepšímu
neposuneme. Byť náš
současný kádr s řadou
talentovaných mladíků
má značný potenciál. Abychom ho však dokázali prodat,
nesmíme se scházet až přímo
na utkání.“
yy Co říct závěrem?
„Určitě chceme poděkovat fanouškům, kteří i přes horší výsledky věrně chodili a povzbuzovali. Klukům
často pomohli se zvednout, když se
nedařilo, příznivcům patří naše vel-

Foto: Marek Sonnevend

ké díky. Věříme, že nám zachovají
přízeň a budou dál chodit i mančaft
podporovat také v příštím roce po
zimní pauze. My musíme v přípravě
a pak v mistrácích udělat maximum,
abychom jim dělali víc radosti.“

To bolí:6RNRO,,QHXGUÿHOYHGHQtY]iYĨUXSDGO

VÔMH]GHPDYGUXKROLJRYpWDEXOFH]÷VWDOSRVOHGQt
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ÚJ BRN 31

PROSTĚJOV Mizerný podzim
házenkářů TJ Sokol II Prostějov
ve 2. lize mužů ČR 2019/20 skončil žalostně. V 11. kole soutěže při
loučení s první polovinou sezóny
sice oslabení Hanáci dělali maximum a většinu střetnutí vedli
nad Újezdem u Brna, ale nezvládli
koncovku. A po porážce 28:31
(15:14) přezimují na tabulkovém
dně skupiny Jižní Morava.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Michal SOBECKÝ

Úvod sobotního zápasu byl z obou
stran velmi opatrný. K vidění nebyla
žádná přestřelka, ba právě naopak.
Dlouho se diváci branek nedočkali,
nicméně přeci jen pozvolna skóre
začalo narůstat. První šli do vedení
domácí, ale hosté se jich vytrvale
drželi. A i přesto, že Kosuna ve 4.
minutě neproměnil trestný hod,
dostali se do tříbodového náskoku.
Na druhé akci předvedl například

pěknou akci Jankovič, který dal gól
i v pádu, navíc z dost krkolomné pozice. Prostějov trochu doplácel na
to, že se po vstřelení branky nechal
ukolébat a nepokrýval křídla, která
zužitkovala dlouhé hody brankáře
Újezda. Utkání bylo ale celkově velmi vyrovnané. Na straně Prostějova
dával soupeřům pořádně zabrat
David Jurečka. V 18. minutě ale domácí dvakrát neproměnili tutovky:

Kosina nedal brejk, Micka z druhé
vlny taky minul. Chvíli před koncem Újezd srovnal, nakonec ale
ještě inkasoval do šatny, prakticky
se sirénou.
Po změně stran domácí neustále
udržovali těsné vedení o jeden či
dva góly, soupeř maximálně několikrát vyrovnal. Tradičního střeleckého tahouna Kosinu podporovali
Šestořád s mladým V. Mickou, na-

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Tomáš ÈERNÍÈEK – TJ Sokol II Prostìjov:
„Pro nás to byl hodně důležitý zápas, protože jsme se případným vítězstvím mohli dotáhnout na mužstva před sebou
a přiblížit se před zimní přestávkou klidnějšímu středu tabulky. Proto z porážky samozřejmě cítíme velké zklamání,
zvlášť když se nám většinu utkání dařilo držet ve vedení. Bylo však stále těsné a ani jednou jsme hostům víc neodskočili,
což mohlo průběh duelu zlomit. Takhle byl soupeř pořád na dostřel, a jakmile nám v závěru docházely síly, výsledek
otočil. Tradičně chyběla spousta hráčů, všechno tak znovu táhla kvalitativně úzká sestava s minimem klasických spojek.
A tenhle handicap nakonec rozhodl. Bohužel jsme tedy zůstali poslední, na tabulku není hezký pohled. Přesto se dá ztráta
na jaře dohnat, ovšem klíčové bude, nakolik se dáme přes zimu personálně dohromady.“

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

2TQUV÷LQXWUGFCąKNQ×VQéKV5P¾XTCV[FQQDTCP[D[NX÷VwÊRTQDNÆO
Foto: Michal Sobecký

opak Jurečka už ve své kanonádě
nepokračoval. Každopádně se zdálo,
že „dvojka“ směřuje k vytouženému
triumfu.
Ještě v 51. minutě panoval nerozhodný stav 25:25, leč vzápětí Jihomoravané v čele s produktivním triem
Hladík, Šilhavý, Synek nasadili k rozhodujícímu tříbrankovému trháku

na 25:28. Tahle šňůra fyzicky odcházející Prostějovany zlomila a v závěru
nabranou ztrátu nedokázali nijak zkorigovat, natož vyrovnat, či otočit. Tím
pádem museli skousnout hořkou výsledkovou pilulku – 28:31.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete
na straně 26
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drobnohled Večerníku

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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TK Agrofert reprezentují dvě velké stálice v Top Ten a plno nadějí

PROSTĚJOV Bez opravdu
PŮVODNÍ
velkého triumfu zakončily zpravodajství
sezónu české tenistky s pro- pro Večerník
stějovskou klubovou příslušností. Pomalu končící rok ale Ladislav
rozhodně nebyl bez úspě- VALNÝ
chů. Ovšem v předchozích
letech byly výsledky přece jen zářivější, fanoušky dostávaly do větších emocí. Jako příklad může sloužit vystoupení
národního týmu ve Fed Cupu, kde obhájkyně titulu tentokrát vypadly ve čtvrtfinále, když v Ostravě podlehly nejtěsnějším poměrem 2:3 Rumunsku. V závěrečné čtyřhře
přitom k vítězství chyběl kousek. Na grandslamových
turnajích to bylo podobné, což potvrzuje výsledek Petry
Kvitové na Australian Open. Ve finále proti Bartyové vedla
1:0 na sety, třetí grandslamový titul ale nezískala. V každé
druhé zemi by takové výsledky brali všemi deseti, v Česku
kousek k opravdu velké spokojenosti chyběl. Třeba se příznivci tenisu dočkají v příštím olympijském roce.
3OÉvNRY½
GUXK½QDVYÈWÈ
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Karolína Plíšková má za sebou vydařené období, kterému chyběla
pouze třešnička na dortu v podobě
pronikavého úspěchu. Poprvé v kariéře končí sezónu na druhé příčce.
Ve světové desítce figuruje nepřetržitě 164 týdnů, vyhrála čtyři tituly - v Brisbane, Římě, Eastbourne
a Čeng-čou. Byla několikrát blízko
tomu, aby se vrátila na trůn, ale ani
jednou to nevyšlo. Stejně tak nevyšel žádný z pokusů a dobytí vysněného grandslamu. V klíčových
momentech se jí stále nedaří udělat
poslední krůček k životnímu úspěchu. Sama to ví a hodlá na tom do
příští sezóny ještě zapracovat.
„Byla to taková poctivá sezóna.
Přinesla hodně dobrých turnajů a hned čtyři tituly. Na druhou
stranu v těch opravdu velkých
zápasech se mi nedařilo. Je těžké
držet se stále nahoře, ten tlak je
obrovský. Ale nechtěla bych být
padesátá a hrát v klidu. Jsem ráda,
že je to takhle. Myslím, že nějakou
kvalitu mám, i tenis na to, abych
velké zápasy vyhrávala,“ tvrdí Plíšková, která se po posledním turnaji
rozloučila s trenérkou Martínezovou a najala kouče Venezuelana
Vallverdu. „Chci na velké zápasy
něco změnit. Jinak se připravit,
v určitých momentech něco jinak
zahrát. I kdybych měla pro zkoušku určitých věcí obětovat nějaké
turnaje a měla třeba i vypadnout
z desítky, chci to příští rok zkusit

jinak,“ plánuje druhá tenistka světa, která stejně jako loni vynechá
extraligu smíšených družstev.
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U Petry Kvitové to na začátku
roku vypadalo růžově. Hrála finále
v Melbourne, triumfovala ve Stuttgartu a pokukovala po postu světové jedničky. Jenže v Paříži ji píchlo
v levém předloktí a bylo všechno
jinak. Špičková hráčka byla ráda, že
mohla sezónu dohrát se stahovacím
rukávem a získat potřebné body,
které zajistily start na Turnaji mistryň. V Číně sice nedokázala vyhrát
ani jeden zápas, naznačila však, že
se její hra vrací na bývalou úroveň.
„Po posledním zápase jsem byla
ráda, že sezóna končí. Byla náročná,
hlavně mentálně. Škoda že nevyšlo
finále v Austrálii, na rok 2019 bych
se dívala úplně jinak. Můj tenis se
ale v posledních měsících zvedl
a to je dobrá zpráva,“ přiblížila své
pocity Kvitová, která věří, že v příštím roce už nebude muset hrát se
zpevňovacím rukávem na levé ruce.
„Tuhle ozdobu už fakt nechci,“ přeje si Kvitová.
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Jednoznačně nejúspěšnější českou
tenistkou byla Karolína Muchová,
která sice není členkou prostějovského klubu. S městem ji však pojí
osoba otce. Josef Mucha se totiž
v Prostějově narodil, aby před od-
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chodem do olomoucké Sigmy oblékal dres fotbalových Železáren.
S dcerou Karolínou se již pak usadil v Olomouci. V lednu jako 145.
hráčka světa mohla sotva tušit, že
bude na konci roku atakovat první
dvacítku žebříčku. Měsíc co měsíc
předváděla až neuvěřitelně stabilní
výkony, které ke konci roku vygradovaly v premiérový titul na okruhu
v Soulu a v semifinálové účasti na
„malém“ Turnaji mistryň v Ču-chaji. Její pestrá hra bavila fanoušky
i experty, například ve Wimbledonu, kde senzačně prošla do čtvrtfinále. Turnaje volila s rozvahou
a díky tomu její tělo, dříve náchylné
ke zraněním, vydrželo.
„Sezóna přinesla spoustu zážitků.
Skvělé bylo čtvrtfinále ve Wimbledonu, to byla naprostá bomba, motivace do dalších zápasů. Zahrála
jsem si Fed Cup v Prostějově, téměř
doma. Z Olomouce přijelo hodně
kamarádů a známých i rodina. Na
konci roku přišel první titul. To byla
paráda, už teď se těším na další,“ popisuje s nadšením skvělou sezónu
Muchová, která bude chvíli doma
odpočívat, pak už ji čeká příprava na
nové bitvy na Tenerife. „Sama jsem
si vytvořila na sebe tlak a očekávání.
Musím být dobře připravená,“ uvědomuje si největší kometa roku.
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Výsledkově prožila Barbora Srýcová
nejhorší sezónu za posledních sedm
let. Vyhrála pouze dvacet zápasů,
dalších 22 duelů prohrála. Přesto
na rok 2019 bude vzpomínat s nadšením. Ve Wimbledonu dosáhla na
životní výsledek, když se probila na
semifinále ve dvouhře. Na skvělé
výsledky pak dosáhla ve čtyřhře. Ve
Wimbledonu získala titul, další přidala v Dubaji, Birminghamu a Madridu a dostala se do finále na Turnaji
mistryň. Rok proto končí jako deblová světová jednička.
„Některé zápasy sice nevyšly podle
představ, přesto si odnáším nezapomenutelné zážitky. Třeba z bálu
šampionů po Wimbledonu. Být ve
stejné skupině jako Novak Djokovič nebo Simona Halepová je něco
nepopsatelného. Jen mě mrzí, že se
nepodařilo vyhrát finále na Turnaji
mistryň. A to i kvůli tomu, že trofej
pro vítězky deblu je pojmenovaná
po největší legendě našeho tenisu
Martině Navrátilové, která je pro
mě největší sportovec na světě,“
komentovala sezónu Strýcová,
která si ve třiatřiceti letech uvědomuje, že kariéra směřuje ke konci.
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„Určitě poletím do Austrálie. Mám
ji hrozně moc ráda, těším se tam.
Další rozhodnutí budu dělat postupem času. Taky záleží na tom,
jak se budu cítit fyzicky, tělo už se
nějakým způsobem ozývá. Budu na
sebe dávat pozor,“ naznačila své plány Strýcová.
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O jednatřicet míst vylepšila své loňské konečné umístnění Kristýna
Plíšková. Nejvíc upoutala postupem
do semifinále na antuce v Luganu
a do čtvrtfinále velkého travnatého
podniku v Birminghamu, kde zdolala i dvojče Karolínu. Kristýna Plíšková si zatím neví rady především na
grandslamech. Dva vyhrané duely
ze čtyř pokusů, to není optimální
bilance. Od února by měla začít spolupráci s psychologickým koučem
Marianem Jelínkem, což by pro ni,
podobně jako před časem pro její
sestru, mohla být cesta do ještě vyšších pater žebříčku WTA. „Sezóna
byla taková nahoru, dolů. Měla jsem
velké výkyvy. Ale myslím si, že moje
hra jde po dobré cestě. Že se zlepšuje,“ hodnotí rok dvojče úspěnější
Karolíny, kterou vede trenér Jaroslav
Levinský.
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Zdravotní komplikace během sezóny srážely úsilí Terezy Smitkové při
pokusech o návrat do horních pater
žebříčku WTA. Letošním maximem
tak byla účast v semifinále na turnaji
ITF ve Francii. Do nové sezóny půjde jako hráčka třetí světové stovky.
Ale hned na startu je opět zraněná,
když laboruje s ramenem. Z tohoto
důvodu nehraje ani extraligu smíšených družstev.
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Umístění v páté a šesté stovce žebříčku zatím patří mladým prostějovským tenistkám Monice Kilnarové,
Anně Siskové a Magdaléně Pantůčkové. Všechny zatím sbírají zkušenosti a existuje reálná šance, že se
už v příštím roce posunou nahoru.
Zajímavá jména registruje také juniorský žebříček ITF, kde se již prosazují i starší žákyně TK Prostějov Sara
Bejlek nebo Kristýna Tomajková.
„V klubu myslíme na budoucnost.
Tak to bylo vždy. Proto nás pochopitelně velmi těší, že se nám podařilo
vyhrát všechny domácí tituly v mládežnických kategoriích družstev, kde
k úspěchům výrazně pomohly také
naše dívky,“ říká šéftrenér prostějovské tenisové mládeže Ivo Šilhánek.

