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Foto: Michal Kadlec

Víme to dopředu! Machrovali, machrovali, až domachrovali... Letošní
vánoční koupel ve výpusti plumlovské přehrady se šeredně nevyplatí
drtivé většině těch, kteří vlezou do
ledové vody. Před zraky tisíců diváků sice stovka otužilců bude velice
odvážně předvádět, že je všem náramné teplo a studená voda nevadí,
o to větší následky z tohoto machrování ale celá akce přinese.
„Nechal jsem se ukecat a po dlouhých letech do té vody skočím. Ale
už minule se ze mě stala během vteřiny ženská, voda byla navíc špina-

vá, že mi okamžitě naskočila jakási
vyrážka. Hned jsem z výpusti vylezl a jel domů. Škrábal jsem se po
celém těle celou cestu,“ vzpomínal
Michal Masařka, hlavní organizátor Štědrodenní koupele na plumlovské přehradě na loňský ročník.
Podobné problémy zažili otužilci
už i letos, a to při přípravách. „Už
jsem se v životě několikrát léčil
na svrab a neštovice, ovšem toto
překonalo veškeré mé zdravotní
útrapy. Nevím, co to všichni na
těle máme, ale jsou to velké hnědé
puchýře, teče z nich brajgl a hrozně to smrdí,“ zavolal Agentuře Hóser veterán zimního plavání Bobeš
Plácl. Nesvá se cítí i světoznámá

plavkyně a jediná česká žena, co
přeplavala z Francie do Anglie.
„Jako ženské se mi o tom nehovoří
příliš dobře, ale je to hnus, velebnosti! Připadám si s tou vyrážkou
jako netvor,“ ulevila si Danuše Demolicová.
Tito všichni zimní plavci informovali Agenturu Hóser o svých
zdravotních potížích z infekčního
oddělení prostějovské nemocnice,
kde byli společně s dalšími pětaosmdesáti soudruhy hospitalizováni. „Mohu potvrdit, že jsme
u více než osmi desítek pacientů
diagnostikovali obzvláště vzácnou chorobu zvanou flusltyfus.
Léčení potrvá zhruba tři měsíce,“

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Osmatřicetiletý chlapík byl
nyní usvědčen ze dvou vloupání do domů v Dobromilicích, do jednoho bytového
domu v Čelechovicích na
Hané a z vykradení uvedené
benzínky. Zajímavé je i to, že
k lupičským výpravám používal své auto, i když měl na
svém kontě hned čtyři soudní
zákazy řízení...



Škoda za dvacet tisíc korun
se nezdá být velká, o to zajímavější jsou fakta o pachateli, který byl prostějovskými policisty usvědčen ze
série čtyř vloupání do domů
i do čerpací stanice v Brněnské ulici v Prostějově. Jde
totiž o muže z Vyškovska,
který v současnosti za jinou trestnou činnost už sedí
v kriminále!

Ü½NGJ

KRIMI po dvojici hledaných

se narodil 15. ledna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. prosince 2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 27 do 30 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu
a hnědé oči.

LUKÁŠ KAZDA

se narodil 18. prosince 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9.
prosince 2019. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 24 do 25 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu a hnědočerné vlasy.

DAVID VLÁČIL

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.
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POÈASÍ v regionu

Náměstkyně primátora Milada
Sokolová má o svém silvestrovském programu jasno, večer určitě nevynechá ohňostroj a punč

PICNU!“

ZASLECHLI JSME…

aneb, co se
„PUNČděje…
JE VÝBORNÝ,
kde
ASI SE TROŠKU

Vynikající herečka, ale především
muzikálová a jazzová zpěvačka obohatila prostějovský region během adventu při dvou vystoupeních v Němčicích nad Hanou a ve Vrbátkách.

Foto: internet

HANA KŘÍŽKOVÁ

ZAUJALA NÁS...

Počet lidí bez práce v Prostějově
meziměsíčně vzrostl o čtrnáct osob,
přesto je zde nezaměstnanost opět
nejnižší v celém Olomouckém kraji.

1 372

ZACHYTILI JSME

Opilá lékařka při zákroku.
S opuchlými rty po vpichu jehlou odcházela pacientka z ordinace prostějovské lékařky po dermatologickém
zákroku. Policisté doktorku záhy přistihli opilou, jak zákon káže! Ta však
tvrdí, že si dala pouze dvě deci vína...

CO NÁS UDIVILO…

Finanční pomoc Prešovu. Radní
navrhují zastupitelům schválit finanční
částku ve výši 10 tisíc eur městu Prešov.
V přepočtu okolo 250 tisíc korun má
pomoci pozůstalým obětí tragického
výbuchu plynu v panelovém domě.
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•• Pondělí ••
Smrtka na stopu. Stopuje Smrtka u cesty a po chvíli jí zastaví kolemjedoucí řidič: „Teta, kam to bude?“ „Ale, jedu jenom kousek, támhle do tý
zatáčky...“ Aby k podobným událostem nedocházelo, sešel se v Duze s řidiči krajský koordinátor organizace BESIP Miroslav Charouz.
•• Úterý ••
Škola smykem. Každý, kdo se někdy dostal do smyku, si zřejmě prožil
onen pocit bezmoci v neovladatelném autě. V drtivé většině případů to
z něj následně udělalo lepšího defenzivního řidiče. To snad bude i případ
osmatřicetileté řidičky, která havarovala ve tři hodiny ráno na namrzlé silnici mezi Obědkovicemi a Klenovicemi na Hané.
•• Středa ••
Neplač pro mě, Prostějove! „Neplač pro mne, Argentino, nikdy jsem tě
neopustila!“ zpívala zpěvačka Madonna v převleku za Evitu Perónovou. Po
stopách manželky argentinského prezidenta se vydala i „česká Edith Piaf “
Radka Fišarová při vystoupení v prostějovském divadle.
•• Čtvrtek ••
Co prozradí stáří? Říká se, že i čert byl krásný, když byl mladý... Zatímco
dítě za svůj obličej nemůže, dospělý za svou podobou již začíná být odpovědný. Jaký kdo byl a co prožil, se pak ve stáří do jeho obličeje jasně vepíše.
Kdo tomu nevěří, ten si mohl pravdivost této myšlenky ověřit na Vánocích
pro seniory v Národním sportovním centru.
•• Pátek ••
Prostějov bez kazů. „Život je lepší bez kazů, nebojte se zubařů. Ukažte
svůj úsměv zářící,“ doporučuje prostějovská kapela Něcomezi. Veselá partička vystoupila v rámci Prostějovské zimy společně se skupinou D.U.B.
•• Sobota ••
Vánoce se známou. „Čas vánoční trávívám v Ďáblicích s mou známou v soukromí, svůj bejvák má. Čas vánoční má zrádná úskalí, kéž dál je známá má jen
známá má,“ svěřil se Ivan Mládek v jedné ze svých písní. Svérázným způsobem
jeho písničky hraje skupina Děda Mládek Illegal Band, která se společně s ohňostrojem stala hlavním tahákem letošních Vánočních trhů v Konici.
•• Neděle ••
„Vánoční Proměny“. Proměnit spěch v klid, napětí v rozjímaní, smutek
v radost. I to dokáže hudba. Kdo o tom ještě pochybuje, ten jistě nebyl na
Vánočním koncertě pěveckého sboru Proměny, který se konal v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže.
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Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

informoval lékař z infekčního oddělení Vladan Svrab.
Co je příčinou takové hromadné
nákazy, se Agentuře Hóser zjistit
nepodařilo. V každém případě
Vánoční koupel přežijí bez úhony
pouze jedinci, kteří se před vstupem
do ledové a špinavé vody dezinfikují slivovicí.
Za Agenturu Hóser Majkl

Agentura 9ĚWäLQDYiQRÿQtFKRWXæLOFŢVNRQÿtYHäSLWiOH
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Prostějov (mik) – Pár týdnů po
otevření Plumlovské ulice po její rekonstrukci už město registruje první
škody. „Řidič kamionu odbočoval
z Plumlovské do Březinovy ulice
a poškodil dopravní značení a také vyrval několik obrubníků vedle silnice.
Škodu za zhruba dvacet tisíc korun
nemůžeme zatím po řidiči uplatnit,
protože z místa nehody ujel a pátrá po
něm policie,“ prozradil Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Prostějova.

3OXPORYVN½MLz
poškozena

Prostějov (mik) – V plném proudu
jsou přípravy na Tradiční městský
ples, který se uskuteční v Národním domě v Prostějově v pátek 10.
ledna 2020. Jak známo, tento bál
také tradičně zahajuje celou plesovou sezónu v regionu. „Ples má
v názvu Tradiční, ale mohu prohlásit, že jeho režie bude netradiční.
Nechci nic prozrazovat předem,
ale ples bude mít slavnostní podtext v souvislosti s výročím 630
let od založení Prostějova,“ pronesl primátor města František Jura.
Lístky na ples jsou již v prodeji.

Tradièní bude netradièní

FOTO
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Michal KADLEC
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Plumlov (mik) – Na Štědrý den
v poledne je připravena tradiční Vánoční koupel ve výpusti plumlovské přehrady, které se každoročně
účastní okolo stovky otužilců. Letos se ale zdá, že plavci budou mít
hodně ztížené podmínky. Předpověď počasí totiž předpokládá sice
teplo, ovšem celodenní déšť. Denní teploty mají vystoupat během
Štědrého dne až na 10 stupňů Celsia, z nebe ale mají padat provazce
vody... „Jsme připraveni na všechny
možné podmínky,“ nenechává se
odradit Michal Mucha, hlavní organizátor Vánoční koupele.

Koupel v dešti?

rychlý
9HĀHUQtN

rubriky

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
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům Akademie seniorů pořádá v úterý 17.
prosince ve 14:00 hodin PŘEDVÁna adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
NOČNÍ POSEZENÍ S KLAVÍRNÍM
www.vecernikpv.cz PRELUDOVÁNÍM.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 16. prosince od 16:00 hodin
se koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* 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 úterý 17. prosince

V kostelu Povýšení sv. Kříže (Filipcovo
nám. 4, Prostějov) bude tuto neděli 22.
prosince od 17:00 hodin zpívat VÁNOČNÍ KONCERT pěvecký sbor Nota
Bene Prostějov.

V neděli 22. prosince od 18:00 hodin
se v prostorách U Kalicha 1 (Kollárova 6,
Prostějov uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT. Zazpívá smíšený pěvecký sbor
EXAUDI, jeho sólisté a posluchači ostravské konzervatoře, řídí Olga Čemáková.

Klub historický a státovědný v Prostějově
pořádá výstavu Miroslava Šmída MALÉ
FORMÁTY PODRUHÉ, která se koná
do 10. ledna v Broker Consulting, Poděbradovo nám. 1599/2a, Prostějov.

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

aktuální
výsledky
i bìhem svátkù
na www.
vecernikpv.cz

my vás v tom vánočním shonu nenecháme. Tento rok, celkem nečekaně,
pořádáme už šestý ročník vánočního
bláznovství v podobě zimní vyjížďky
k nádherně nazdobenému stromečku
na náměstí T. G. Masaryka,“ zvou na
akci pořadatelé.
Trasa v letošním roce povede od obchodní pasáže Anděl, kde mají účastníci sraz od 10:45 do 11:30 hodin, aby
mohli deset minut před jedenáctou
společně vyrazit po ulicích Drozdovická, Žeranovská, Wolkerova, Újezd,
Olomoucká, Sladkovského, Kostelec-

ká, Josefa Lady, Plumlovská, Blahoslavova a následně přes kruhový objezd
na hlavní prostějovské náměstí. Trasa
může být za nepříznivého počasí upravena, kompletní informace dostanou
účastníci v místě srazu.
„Na náměstí zapálíme svíčky, uděláme pár fotek u stromečku, něco málo
popunčíkujeme, popřejeme si hezké
svátky a tím ukončíme motorkářský
rok 2019. Těšíme se na vás, že dorazíte
v hojném počtu a možná překonáme
počet šílenců z minulého ročníku,“ těší
se Karlos a jeho tým.
(ans)

Motorkářská vánoční vyjížďka

17.15 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (17. kolo ligy starších žáků, Víceúčelová hala – ZS Prostějov)
pátek 20. prosince
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Bobři
Valašské Meziříčí (11. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová hala – ZS Prostějov)
sobota 21. prosince
11.00 SK Prostějov 1913 – HK Nový
Jičín (20. kolo ligy mladších žáků, Víceúčelová hala – ZS Prostějov)
13.00 SK Prostějov 1913 – HK Nový
Jičín (18. kolo ligy starších žáků, Víceúčelová hala – ZS Prostějov)
neděle 22. prosince
SK Prostějov 1913 (turnaj mladších
žáků, Víceúčelová hala – ZS Prostějov)
neděle 29. prosince
SK Prostějov 1913 (turnaj starších Domníváte se, že motorkářská sežáků, Víceúčelová hala – ZS Prostězóna již skončila? Není tomu tak!
jov)
Ukončena bude teprve 24. prosince
na náměstí T. G. Masaryka. Sjedou
se všichni fanoušci a nadšenci do
motorek, aby se v letošním roce naposledy společně setkali. Vlastní trasa povede od pasáže Anděl v 11:50
hodin a ukončena bude právě u vánočního stromu na náměstí.
„Přátelé, kamarádi, motorkáři, motorkářky a všichni příznivci všech stop,
včetně vánočně naladěných obyvatel
města Prostějova jakéhokoli věku,

LEDNÍ HOKEJ

sobota 21. prosince
18.00 SK K2 Prostějov – Florbal
Vsetín (16. kolo Divize, hala RG a ZŠ
města Prostějova, Studentská ul.)
neděle 22. prosince
8.30 SK K2 Prostějov Blue – SK K2
Prostějov Black (15. kolo Olomoucké
ligy přípravek, alší účastníci turnaje:
FBC Asper Šumperk, FVC Lipník
n.B., FBC Mohelnice, FBC Šumperk,
FBC ZŠ Uničov Black, FBC Tornáda
Lutín – poslední zápas 15.50, hala RG
a ZŠ města Prostějova, Studentská ul.)
FBC Mohelnice (15. kolo Olomoucké ligy přípravek, sportovní hala RG
a ZŠ města Prostějova)

FLORBAL

Sbor pro občanské záležitost Plumlov
pořádá Vánoční posezení pro seniory,
které se bude konat ve středu 18. prosince
od 14:00 hodin v prostorách Městského
úřadu Plumlov. Lidé se mohou těšit na
vystoupení dětí, zpívání s kytarou a povídání se sousedy u kávy, čaje a drobného
občerstvení. Kdo chce, může s sebou na
ochutnávku přinést své cukroví.

Posezení pro seniory

Základní umělecká škola Konice zve na
Vánoční koncert, který se bude konat
ve čtvrtek 19. prosince od 17:00 hodin
v koncertním sále konického zámku.
Účinkovat budou žáci hudebního oboru
ZUŠ Konice.

Koncert v Konici

Na druhém z řady
adventních koncertů
v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem vystoupí písničkář František Nedvěd. Legenda české folkové scény přijede na Hanou dva dny před Štědrým
dnem. V minulosti spolupracoval se
Spirituál kvintetem. Obrovské popularitě se pak těšily jeho koncerty s bratrem
Janem. Společně se představili i před
šesti lety na plumlovské přehradě, jednalo se přitom o jedno z jejich posledních společných vystoupení. Od roku
2013 totiž již František opět vystupuje
samostatně. Franrišek Nedvěd zahraje a zazpívá v neděli 22. prosince od
17:00 hodin.

František Nedvěd u kočárů

akce v regionu...

é vánoce

19120611487
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atmosféru. Je to srandovní akce na
zpříjemnění svátků. Lidem Štědrý
den alespoň rychleji uteče,“ nechal
se slyšet Mucha.
Tradiční vánoční akce je charakteristická i tím, že se její účastníci
oblékají do nejrůznějších masek, ve
kterých se do vody ponořují. Z mokrého oblečení je ale nutné se rychle
převléci, protože může přimrzat
k tělu. K dispozici budou také ozdoby na vánoční stromeček, pro jehož
ozdobení bude nutné vlézt do vody.
Více než otužilců je vždy zvědavých
návštěvníků, kteří milovníky ledové vody podporují. Přesto se moderátor akce domnívá, že se počet
otužilců každý rok navyšuje. „Rádi
bychom konečně dosáhli stovky
účastníků,“ dodal Michal Mucha.
Přijďte se vykoupat a pomoci
pořadatelům k trhnutí rekordu!

Vánoční kolona nazdobených aut
projíždějících ulicemi Prostějova
se neodmyslitelně stala součástí
Štědrého dne. A tradice nebude
porušena ani letos. V úterý 24. prosince se účastníci setkají ve 20:00
hodin na parkovišti u obchodního
domu Albert a následně společně
vyrazí na okružní jízdu Prostějovem.
Prostějovské ulice budou blikat a svítit září světýlek z mnoha vánočně
nazdobených aut. Oblíbená akce se
opět vrací a slibuje mimo jiné i stánek

s občerstvením na startovním místě.
„Tento ročník bude výjimečný v tom,
že jsme akci pojali jako dobročinnou.
Chceme totiž podpořit psí útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem, proto
se bude vybírat dobrovolné startovné.
Je na každém z vás, kolik přispějete,
budeme rádi za jakoukoliv sumu. Odměnou vám bude dobrý pocit a samolepka všem, kteří přispějí více než padesát korun,“ lákají na akci pořadatelé.
Přijďte se podívat na vánoční jízdu
nebo se sami přidejte ke koloně vánočních aut.
(ans)
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Oddíl dálkového a zimního plavání Haná Prostějov zve všechny
nadšence otužování na 36. ročník Vánoční koupele, která jako
tradičně proběhne přímo v pravé
poledne Štědrého dne ve výpusti
plumlovské přehrady. „Registrace
účastníků proběhne o půl hodiny
dříve, tj. od 11:30 hodin, abychom
stihli zhruba deset minut před
dvanáctou společnou fotku,“ připomíná starý známý zvyk Michal
Mucha, moderátor akce.
Zima je pro většinu lidí obdobím
teplého oblečení, horkých nápojů
a maximálně krátkých procházek.
Toto tvrzení rozhodně neplatí pro
otužilce, kteří se rok co rok sjíždějí
k plumlovské přehradě a navzdory příležitostné nepřízni počasí se
ponořují do ledové vody. „Při koupání nejde o ledovou vodu, ale o tu
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Pondělí 16. prosince 2019

19121071492
19121311552

19121311264

Vánoce budou pořádnou nadílkou
ještě před vánočními svátky. Vystoupí prostějovské kapely, které zcela
jistě přilákají své zdejší fanoušky,“ komentuje program Milada Sokolová,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.
Začátek týdne v 17:00 hodin otevře
skupina Bullfrog, na kterou od 18:30
hodin naváže kapela Sedna. Úterý
bude patřit skupině Kervežekson, jež
to na pódiu „rozjede“ od 17:00 hodin.
Kapela Levhard vystoupí ve středu
opět v 17:00 hodin. Předposledním
vystupujícím seskupením bude ve

čtvrtek od 17:00 hodin Route To
The Other Side, načež Rockové Vánoce uzavře kapela Dream of Floyd,
na kterou můžete přijít taktéž v 17:00
hodin.
„Chtěli jsme vyjít vstříc prostějovským amatérským kapelám, které volají po možnosti vystoupení
a prezentace. Kapely vystupují i jako
„předskokani” u Prostějovského kulturního léta, ale dá se říci, že na amatérských kapelách jsme s kolegyněmi
z Duhy postavily celou náplň Prostějovské zimy. Věřím, že se máme na co
těšit!“ dodává Sokolová.

Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 16. prosince
14:00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
rodinný film Francie
17:30 FALEŠNĚ
dánská „černá“ komedie
20:00 KAREL, JÁ A TY
komedie ČR
úterý 17. prosince
14:00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
17:30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
akční komedie USA
20:00 TENKRÁT PODRUHÉ
francouzská komedie
středa 18. prosince
16:30 SÓLO
hudební dokument ČR/Argentina
19:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
akční scifi/fantasy USA
čtvrtek 19. prosince
17:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
20:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
pátek 20. prosince
14:30 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
17:30 TENKRÁT PODRUHÉ
20:00 DOKTOR SPÁNEK OD
STEPHENA KINGA
americký horor
sobota 21. prosince
15:30 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
animované fantasy Kanada/Norsko
17:30 ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
italský dokument
20:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
neděle 22. prosince
10:30 PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
animovaný film ČR
15:00 SNĚŽNÁ MELA
animovaná komedie USA/Velká Británie
17:00 STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
20:00 LAST CHRISTMAS
romantická komedie Velká Británie
pondělí 23. prosince
15:00 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
17:00 STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
20:00 TICHÁ NOC
komedie/drama Polsko

Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 20. prosince
20:00 KDYŽ SE ZHASNE
dva manželské páry a jejich vánoční
večírek aneb jedna z nejhranějších divadelních komedií současnosti v podání skutečných manželských párů
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí

Divadlo Point

Školní 4, Prostějov
sobota 21. prosince
8:30 a 9:30 VESELÉ VÁNOCE
ANEB KARLÍKOVO ZIMNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
pásmo pohádek ČR
10:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
rodinné dobrodružné fantasy USA

DUHA

Kino klub

úterý 24. prosince
10:30 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
středa 25. prosince
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
americký animovaný muzikál
17:00 LOUSKÁČEK
záznam baletního představení
Velká Británie
20:00 ČERNÉ VÁNOCE
americký thriller
čtvrtek 26. prosince
15:30 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
americká animovaná komedie
17:30 YAO
road movie Francie/Senegal
20:00 LAST CHRISTMAS
pátek 27. prosince
16:00 ZAKLETÉ PÍRKO
česká pohádka
18:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česko-slovenská komedie
20:30 AMUNDSEN
životopisné drama Norsko/Švédsko/ČR
sobota 28. prosince
15:00 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
17:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
neděle 29. prosince
10:30 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
15:30 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
17:30 AMUNDSEN
20:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA

Knihovna

Sokolovna

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

ZUŠ V. Ambrose

do 2. ledna 2020
OBRAZY JOSEFA LADY
vánoční výstava s prodejem pohlednic

Zámek Konice

Skálovo nám. 4, Prostějov
do 30. prosince
neděle 22. prosince
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských i soukromých 14:00 a 16:00 O HASTRMANOVI
loutkové divadlo
sbírek a výstava krojů

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

Školní 4, Prostějov
pátek 20. prosince
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
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

Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 16. prosince
17:00 JAK SE KOUPOU SLONI
NA SRÍ LANCE
Vyprávění a promítání fotografií prostějovské cestovatelky Kateřiny Francové,
která strávila šest týdnů na Srí Lance. Načerpala tam spoustu nezapomenutelných
zážitků, navštívila nádherná místa a jako
dobrovolnice se starala o želvy a slony.
(podkrovní sál)
čtvrtek 19. prosince
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to
pravé místo! Před Vánoci budeme vyrábět
MÌSTSKÉ DIVADLO
drobnosti, které udělají radost rodičů, prarodičům či kamarádům. Můžete si vyrobit
PROSTÌJOV
krabičku na dárek, záložku, závěsnou rybičVojáčkovo nám. 1, Prostějov
ku nebo vlastnoručně namalovanou placpondělí 16. prosince
ku. Akce je určena dětem do 15 let a koná
9:00 a 11:00 INSTA X LIFE
se s podporou projektu Zdravé město
náš (váš) život nejen na instagramu
(TS Free Dance) Prostějov. (Knihovna pro děti a mládež)
úterý 17. prosince
Muzeum a galerie
9:00 a 11:00 POHÁDKY
Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
v Prostìjovì
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Hrají: Radim Bánovský/Jan Šťava, Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Michaela Holínková/Hana Mrázková/ do 12. ledna
Martina Macková (Divadlo Scéna Zlín) KDYŽ TEN DĚLÁ TO
středa 18. prosince
A TEN ZAS TOHLE
9:00 a 11:00 POHÁDKY
výstava uměleckých děl
Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
Z HRADU DO ZÁMKU
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY výstava Alexandry Dětinské

DUHA

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

Galerie Mánes Club

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

Třebízského 1, Prostějov
do 20. prosince
MALÍŘSKÁ TVORBA
výstava Stanislava Sedláčka

Státní
okresní archív

veselé

ROCKOVÉ VÁNOCE
(nám. T. G. Masaryka)
pondělí 16. prosince
17:00 BULLFROG
18:00 SEDNA
úterý 17. prosince
17:00 KERVEŽEKSON
středa 18. prosince
17:00 LEVHARD
čtvrtek 19. prosince
17:00 ROUTE TO THE OTHER SIDE
pátek 20. prosince
17:00 DREAM OF FLOYD
sobota 21. prosince
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S MICHALEM NESVADBOU
8:30 – 9:30 PÁSMO POHÁDEK PRO
NEJMENŠÍ
10:00 LUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
14:30 – 16:30 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
17:00 MICHAL JE PAJDULÁK
Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem
tělíčku – od hlavy až k patě a naopak. Nohy
dáme na ramena, budeme si držet palce,
aby nám nespadl kámen ze srdce, třeba rovnou na nohu.
(Duha – Školní ul. 4)

aneb, co se
kde děje…
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Prostějovské náměstí čeká pořádná nálož rocku! V tomto týdnu od
16. do 20. prosince vystoupí na
náměstí T. G. Masaryka šestice hudebních skupin nejen z Prostějova. Nejsou to kapely příliš známé,
přesto organizátoři seriálu PROSTĚJOVSKÁ ZIMA 2019 věří, že
vás svojí hudbou osloví a dovedou
vás do rockového šílenství.
„V letošním roce jsme pro návštěvníky trhů připravili více kulturních
vystoupení a také tomu přizpůsobili
zvětšení prostor u stánků s občerstvením v blízkosti radnice. Rockové
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zjistili jsme
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Kdo by ji neznal? Společnost Alika sídlící
v Čelčicích se už od roku 1992 zabývá výrobou pražených ořechů a slaných snacků
a balením sušeného ovoce a olejnatých se-
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PRAHA, PROSTĚJOV Soutěž vesnice roku napsala letos už 25. ročník. Klání
o to, která obec v jednotlivých krajích nebo rovnou na celostátní úrovni má nejlepší spolupráci se zemědělci, nejlepší společenský život či zeleň, tradičně přilákalo stovky obcí včetně těch z Prostějovska. Ukázaly se například Vrchoslavice,
Tištín a Dobrochov. Zatímco Dobrochov dostal Zelenou stuhu za příkladný
a citlivý přístup k obnově tradičního rázu venkovské obce, Vrchoslavice obdržely Modrou stuhu za společenský život. Letošní ročník završilo minulý týden
předání ocenění v sídle Senátur ČR ve Valdštejnském paláci v Praze.
(sob)
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V uvedených domech muž nic k odcizení nenalezl, proto nebyla způsobena
ani žádná škoda a případy jsou šetřeny
pro podezření z trestného činu krádeže

Michal KADLEC

PROSTĚJOVSKO Sérii čtyř vloupání objasnili v uplynulých dnech prostějovští kriminalisté. Podezírají z nich
osmatřicetiletého muže z Vyškovska,
v současnosti „bytem“ v plzeňské
věznici. Za vinu podezřelému muži
kladou vloupání do dvou neobydlených domů v Dobromilicích v prosinci minulého roku a vloupání do bytu
v Čelechovicích na Hané, což se událo
letos v květnu. A co víc, na svědomí
má podle kriminalistů i krádež na
prostějovské benzince!
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du vyčíslenou na devět tisíc korun,“ shrnul lumpárny muže z Vyškovska František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého keaje
pro Územní odbor Prostějov.
A je tu ještě další věc, která muži zřejmě
vězení ještě prodlouží. „Pro lup si na čerpací stanici přijel automobilem, přestože
má vysloveny celkem čtyři zákazy řízení.
Proto policisté muže stíhají nejen pro
přečin porušování domovní svobody,
přečin poškození cizí věci a přečin krádeže, ale také pro přečin maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Za uvedené jednání muži, který v současnosti
vykonává trest nepodmíněného odnětí
svobody, v případě odsouzení hrozí navýšení trestu o dalších šest měsíců až tři
roky,“ potvrdil František Kořínek.

A KRÁDEŽ

TŘI VLOUPÁNÍ

ve stádiu pokusu. „Byt v Čelechovicích
na Hané prohledal a odcizil z něho elektroniku, pamětní mince a příslušenství
k elektronickým cigaretám. Škoda způsobená odcizením byla vyčíslena na bezmála čtyři tisíce korun, poškozením pak
na dalších sedm tisíc korun. Posledním
skutkem z oblasti majetkové kriminality,
ze kterého jej prostějovští kriminalisté
podezírají, je krádež na čerpací stanici
v Brněnské ulici v Prostějově. Tam koncem března tohoto roku v pozdně večerních hodinách nezajištěnými dveřmi
vešel do skladu, ze kterého odcizil křovinořez a benzinovou sekačku. Na čerpací
stanici se poté ještě vloupal do mincovníku automyčky, ze kterého odcizil mince
v hodnotě osmi set korun. Celkem při
své návštěvě čerpací stanice způsobil ško-
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men. V současnosti zde pracuje zhruba
stovka zaměstnanců. Už pět let provozuje svoji vlastní firemní školku určenou
dětem svých zaměstnanců.
V soutěži Rodinná firma roku dokázala zvítězit v kategorii Středních
firem. Předání ocenění se konalo
v rámci galavečera ke Dni podnikatelů. „Tohoto ocenění si vážíme
a jsme na něj opravdu
hrdí. Tento úspěch je
výsledkem všech lidí
naší firmy. Děkujeme
za něj,“ okomentovala generální ředitelka Aliky Jana Kremlová.
Úspěch regionální firmy nezůstal bez
odezvy ani v podnikatelském prostředí. „Společnosti Alika gratulujeme
a vážíme si toho, že je dlouholetým
členem Okresní hospodářské komory
v Prostějově,“ uvedla ředitelka OHK
v Prostějově Helena Chalánková.

firmou roku v ČR!

PROSTĚJOV Tak tohle jsme opravdu nečekali! Věděli jsme,
že je po kalendářích PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je velká
poptávka, protože se každý den chodili čtenáři ptát, zda je již
máme, ale takový nával jsme opravdu neočekávali. „Chudák kolegyně v redakci na Vápenici, ta tam za chvíli bude sedět v bundě, jak jí lidé neustále otevírají dveře a větrají,“ směje se marketingová manažerka Aneta Straškrabová.
Ano, uplynulou středu, na kdy jsme avizovali možnost vyzvednutí kalendáře, se u redakce stály doslova fronty. „Netušila jsem, že
bude tak velký,“ podivovala se paní Jarmila, „Pověsím si ho doma
na zeď vedle fotek vnoučat.“
Kalendář je opravdu větší (velikosti A3), aby zvolené fotografie pěkně vynikly. „Jsme rádi, že si jej většina pochvaluje,
protože je to náš první projekt a nevěděli jsme, zda uspějeme.
Nárok na kalendář zdarma mají všichni roční předplatitelé a samozřejmě je možné jej také
zakoupit za zaváděcí cenu 249 Kč,“
vzkazuje Aneta Straškrabová.
Kalendářů máme dostatek, nikdo
se nemusí bát, že se na něj nedostane! Díky chytrým značkám budete vždy vědět, kdy nejčtenější
regionální periodikum vychází.
„Kalendář nám už visí v kanceláři,
abychom si do něj mohli značit,
jaké akce a na kdy pro naše věrné
čtenáře i širokou veřejnost plánujeme. Bude to jistě skvělý letopočet,“ těší
se na rok 2020 Straškrabová.
(red)

VĚZEŇ SPÁCHAL
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Martin ZAORAL

CO, KDY, KDE

Střední zdravotnická škola v Prostějově
minulý týden oslavila už sedmdesáté narozeniny. Je to pro mě důkaz její kvality.
Přečkala všechny změny v tomto oboru
a nadále zůstává jedním z pilířů středního
školství v Prostějově a okolí. Stejně tak zůstává důležité i povolání, na které připravuje své žáky. Práci středního zdravotnického personálu považuji za mimořádně
důležitou. Právě on často rozhoduje, zda
z ordinací či nemocnic odcházíme spokojeni a s pocitem, že se nám někdo naplno
věnoval a udělal pro nás maximum. Bez
nadsázky lze říci, že práci budoucích absolventů školy nelze ničím nahradit. Jako primátor města, ve kterém škola sídlí, jí přeji
hodně nadšených žaček a žáků. A pro zaměstnance ještě dodávám přání dobrých
podmínek pro jejich náročnou práci.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

ČELČICE To je úspěch! Společnost Alika zvítězila v celorepublikovém finále soutěže Equa bank
Rodinná firma roku, kterou organizuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

zpravodajství

NA KALENDÁØE
SE STOJÍ
TIP
FRONTY!

veselé vánoce

Alika se stala Rodinnou

19112011354
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Pondělí 16. prosince 2019

19102411216
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veselé vánoce

pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

Pondělí 16. prosince 2019

Hotel Upolín neotevøe, 5HNRQVWUXNFHeSDUODPHQWXr
jeho okolí nièí kùrovec RGVXQXWD
KLADKY Vypadalo to nadějně,
ale nyní je vše zase trochu jinak...
Před třemi roky se zdálo, že Hotel
Upolín nacházející se v okouzlujícím prostředí Nectavského údolí
vstane z popela. Nicméně kompletní rekonstrukce zchátralé
stavby se zastavila. Navíc z jejího
bezprostředního okolí zmizely
dvě třetiny stromů.
Stanislav Musil koupil totálně zchátralý hotel i s krásným rybníkem
a přilehlými pozemky před pěti lety
a postupně se pustil do obnovy celého zapomenutého areálu. Citlivě
nechal upravit okolí rybníka a stylově zrekonstruovat jednu z pěti
dřevěných chat. Práce se rozběhly
i na hlavní budově bývalého školicího střediska SSM, kde nechal nový
majitel napojit vodu, elektřinu i kanalizaci a vyměnit okna. V té době
to vypadalo, že se areál v dohledné
době podaří ve větším zpřístupnit
milovníkům rybaření či turistiky.

QD1(85è,72
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V případě, že by tento záměr nevyšel, hovořil sám majitel o možnosti
zřízení domova seniorů. Tyto záměry ovšem prozatím padly a vše slouží
vyloženě pro soukromé účely.
„Máme zrekonstruované dvě chaty,
jinak se tam prakticky nic nezměnilo.
Jezdíme tam s kamarády odpočívat,
kdybychom k tomu měli ještě něco
dělat, tak by nás to zabilo,“ konstato-

ZAJISTĚTE SI
PŘEDPLATNÉ
PRÁVĚ TEĎ

Napsáno
pred
à
14. 12. 2009

val s úsměvem Stanislav Musil, který
upozornil na to, že zalesněný charakter okolí hotelu se kvůli kůrovcové kalamitě značně proměnil. „Už to
tady není tak hezké, jako to bývalo.
Zůstala zde jen zhruba třetina stromů, většinu musel vlastník, kterým
je olomoucké arcibiskupství, nechat
pokácet,“ zmínil se milovník přírody
s lítostí v hlase.
(mls)
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Akce platí pou
při objednávce
7.,18. a 23.12.
ve dnech 16.,1
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PROSTĚJOV Oprávněně je považována za nejvíce odstrašující
nemovitost v Prostějově! Bytový
dům pro sociálně slabé v ulici Šárka, kterému nikdo neřekne jinak
než „parlament“, se skládá ze stovky bytových jednotek obývaných
často lidmi, ze kterých mají obyvatelé příslušné lokality obavy. Obrovský bytový komplex na Šárce
plánoval prostějovský magistrát
příští rok zrekonstruovat a s tím
radní seznámili veřejnost už na
jaře roku 2018. Nyní je ale všechno jinak, opravy jsou totiž velice
nákladné a město tak bude čekat
na vypsání státního dotačního
programu. To ovšem může trvat
několik let...
„Tento dům na Šárce už dávno nevyhovuje hygienickým podmínkám
a také jeho celkový technický stav je
katastrofální,“ uvedl přesně před rokem tehdejší náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer. Zastupitelstvo následně v březnu 2019 schválilo zhruba 1,2 milionu korun na vytvoření projektové dokumentace na
celkovou rekonstrukci objektu. Od té
doby se toho však příliš nezměnilo.
„Projekt ještě není hotový, předpo-

&čORTQUQEK¾NP÷RQVąGDPÆXWNKEKi¾TMCD[WåEGNMQXQWTGMQPUVTWMEKRQVąGDQXCN
LCMQUčN/÷UVQCNGPCPKPGO¾RGPÊ\GOWUÊéGMCVPCX[RU¾PÊFQVCéPÊEJVKVWNč

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

kládáme, že by mohl být dokončen
do konce letošního roku. Z něj teprve
bude patrný možný termín zahájení
stavby stejně jako předpokládané náklady na opravu. Dále budeme hledat
finance na realizaci. Bude to otázkou
priorit, všichni například víme, že se
musíme rozhodnout, co bude dále se
Společenským domem, ale rozpočet
máme stále jen jeden,“ reagoval na
dotaz Večerníku v březnu 2019 nový
náměstek pro stavební investice Jiří
Rozehnal.
Protože už od jara uplynul zase nějaký čas, nemohla nyní další otázka
směřovat jinam než k předpokládanému datu rekonstrukce bytového
domu na Šárce. Dozvěděli jsme se,
že oprava „parlamentu“ se může oddálit o několik let. „Projektová dokumentace ukázala, že předpokládaný
rozpočet na celkovou rekonstrukci
domu se pohybuje okolo dvou set
milionů korun. To je obrovská částka, která se bezmála rovná celému
rozpočtu města na stavební investice.
A takovou sumu nemůžeme uvolnit
z vlastních peněz města, nemáme na

to,“ přiznal nyní Jiří Rozehnal. „Rekonstrukce tohoto sociálního domu
navíc přináší další úskalí, musíme
zajistit náhradní ubytování pro stovku nájemníků, často i celých rodin.
Na organizaci tak náročného přesunu potřebujeme čas, navíc budeme
hledat finanční možnosti, jak celou
investici zabezpečit. V letech 2021 až
2027 očekáváme vypsání dotačních
programů na rekonstrukce sociálních
domů, takže budeme určitě ve střehu. Pokud na tyto dotace budeme
mít šanci dosáhnout, určitě se o ně
přihlásíme. Podle dřívějších zkušeností by takové dotace mohly uhradit až
devadesát procent nákladů,“ prozradil
Večerníku Rozehnal. „Jsme si samozřejmě vědomi citlivosti této situace.
Dílčí opravy v tomto domě jsou už
teď velice nákladné, ale zatím nemáme žádné zprávy, že by v „parlamentu“ docházelo k nějakým havarijním
stavům. Chce to trpělivost, jakmile
dosáhneme na dotace, okamžitě se
do rekonstrukce pustíme,“ dodal
František Jura, primátor statutárního
města Prostějova.
(mik)

2TQUV÷LQXRQX¾åNKX÷UV¾TPGQD[XCVGNWDÚX¾
Prostějovská radnice si v souvislosti
s projektem Vytvoření střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb nechala
zpracovat od specializované firmy sociodemografickou analýzu. Její výsledky
jsou ohromující. Vyplývá z ní, že věkový
průměr obyvatel našeho města neustále
stoupá. Navíc od začátku devadesátých
let minulého století rapidně obyvatel Prostějova ubývá.
„Demografický vývoj města kopíruje celospolečenské tendence v České republice. Vysoká reprodukce v sedmdesátých
a osmdesátých letech podpořená sociálními
podporami minulého režimu byla v devadesátých letech vystřídána zásadní změnou
reprodukčního chování. Rodičovství ztratilo

prioritní postavení, nové možnosti seberealizace a na druhé straně negativní důsledky
ekonomických změn vedly ke snižování počtu narozených dětí, zvyšování průměrného
věku rodiček a k celkovému stárnutí obyvatelstva,“ řekla Alena Rašková, místostarostka
Prostějova pro sociální záležitosti.
Nejvíce obyvatel mělo město Prostějov
v roce 1990, a to 52 061 osob. Pak už to každých pět let šlo z kopce dolů. V roce 1995
to bylo už jen 49 868 lidí, v roce 2000 došlo
k dalšímu poklesu na 48 705 lidí, v roce
2005 dokonce na 47 058 osob a k 1. lednu
2009 registroval statistický úřad už pouze
45 378 lidí žijících v Prostějově.
Na poklesu počtu obyvatel Prostějova má
podle odborné analýzy vliv i mnoho dalších

aspektů, které se dříve podceňovaly. Stále
nižší sňatkovost, naopak zvyšující se rozvodovost a rovněž to, že stále více mladých
lidí doslova utíká z malého města pryč. Většinou za lepšími vyhlídkami zaměstnání do
větších měst, v poslední době ale stále více
do zahraničí. „Většinou se do rodného města vrátí, ale mnohdy až za několik dlouhých
let. Povážlivá je také skutečnost, že obyvatelé Prostějova stárnou, lépe řečeno že se zvyšuje jejich průměrný věk. K 1. lednu 2009 byl
průměrný věk prostějovského obyvatelstva
41,4 roku. Z tohoto pohledu jsme třetí nejstarší obcí či městem Olomouckého kraje.
A tento fakt určitě stojí za hluboké zamyšlení,“ řekla na závěr místostarostka Prostějova
Alena Rašková.
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Je vidět, že jde o deset let staré výsledky odborné analýzy... Protože co si budeme povídat, dnešní situace je ještě
mnohem tristnější! Večerník sice nemá k dispozici aktuální sčot s počtem obyvatelstva Prostějova a ani jeho
věkový průměr, ovšem těmto aspektům jsme se věnovali
před dvěma lety v podrobném zpravodajství. V té době
věkový průměr obyvatel města již atakoval hranici 44
let a jejich počet klesl výrazně pod 45 tisíc. Stárneme
tudíž i nadále a přílivu mladých lidí a rodin nenahrává ani fakt, že dobře placené práce je všude plno a také
magistrát vytváří pro omladinu stále lepší podmínky.
Zakopaný pes musí tedy „být“ někde úplně jinde, jen ho
najít. Kde hledat, to je ve hvězdách...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

U Kalicha
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Příště: Za Velodromem
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Řádili pod kamerami
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Řádění mladých bezdomovců během dvou dní zaznamenala kamera.
V pátek 6. prosince dopoledne se na
linku 156 obrátil pracovník ostrahy
supermarketu v Plumlovské ulici
s tím, že se v pasáži obchodu nachází
dva muži bez domova, kteří narušují
veřejný pořádek. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že
dvojice byla předešlou noc zachycena
kamerovým systémem obchodu při
protiprávní činnosti. Dvaadvacetiletý
mladík močil do vstupních dveří obchodu a sedmadvacetiletý muž vytrhl
ze země stojan na jízdní kola. Oba pak
rozhazovali vozíky na nákup po okolí
a následně z místa odešli. V ranních
hodinách druhého dne se do obchodu vrátili. Tentokrát pokřikovali na
kolemjdoucí a budili veřejné pohoršení. Jelikož byli pod vlivem alkoholu,
usnuli uvnitř pasáže. Strážníci dvojici
vzbudili. Orientační dechovou zkouškou u nich byly naměřeny hodnoty
1,7 a 1,8 promile alkoholu v dechu.
K nočnímu řádění se doznali. Uvedli,
že byli opilí a nevěděli, co dělají. Svým
jednáním se dopustili přestupků proti
veřejnému pořádku a proti majetku.
Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Na hlavě se zranil sám

V odpoledních hodinách předminulé
neděle 8. prosince vyjížděli strážníci do
středu města prověřit telefonické oznámení o napadení osoby se zraněním.
Na místě byl zjištěn osmapadesátiletý
muž bez domova. Dotyčný byl zjevně
pod vlivem alkoholu. Hlídce uvedl,
že si zranění na hlavě způsobil sám při
pádu na zem. Napadení cizí osobou vyloučil. Strážníci na místo přivolali sanitku, která muže odvezla do nemocnice
na ošetření. Protiprávní jednání v tomto případě nebylo zjištěno.

Když se perou
dvě ženy...

Krátce po půlnoci v pondělí 9. prosince bylo prostřednictvím linky
156 přijato telefonické oznámení
o napadení přítelkyně oznamovatele
před barem v Plumlovské ulici. Žena
měla otok na levém oku, lékařské ošetření ale odmítla. Oznamovatel tvrdil,
že žena, která napadla jeho přítelkyni,
se nachází uvnitř baru. Ve vnitřních
prostorách byla zkontaktována devatenáctiletá slečna. Ta k události uvedla,
že společně se svojí kamarádkou-servírkou upozornily dotyčnou ženu, aby
nevstupovala do provozovny, jelikož
tam dříve dělala problémy. Fyzické
napadení však popřela. Obě dámy při
provedené orientační dechové zkoušce nadýchaly přes 1,5 promile alkoholu. Svým jednáním je devatenáctiletá
dívka důvodně podezřelá z přestupku
proti občanskému soužití. Záležitost
byla postoupena k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Šest krádeží za den

Během čtvrtka 12. prosince strážníci vyjížděli k šesti nahlášeným
krádežím, při kterých byli v prostějovských supermarketech zadrženi
pachatelé. Celková hodnota odcizeného zboží se vyšplhala na částku
824 korun. Dva případy strážníci
vyřešili s pachateli přestupku příkazem na místě. Ostatní události byly
předány příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Ten má možnost
za přestupek proti majetku uložit pokutu do výše 50 000 korun.
V případě opakovaného jednání
hrozí pokuta až 70 000 korun.
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veselé vánoce

Pondělí 16. prosince 2019

5

ÿ(51É
0#241&#8#è'6#5+.0Čä
Strážníci ozbrojeného nenechavce dopadli
.521,.$
Minerálka
za ukradenou kartu

PROSTĚJOV Když do obchodu přijdou krást zloději, je to na
pováženou. Ovšem když jsou tací nenechavci přistiženi při činu a přitom na prodavače vytáhnou ještě kudlu, je to rovnou
na kriminál! Přesně takový případ řešili hned z kraje minulého
týdne strážníci městské policie.
„Ve večerních hodinách během pondělí devátého prosince bylo přijato
telefonické oznámení o zadržení pachatele podezřelého z krádeže zboží
v obchodním domě nedaleko centra
města. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že se
muž pokusil odcizit elektrické bubínky a při zastoupení cesty dvěma
zaměstnanci na ně vytáhl nůž. Poté
z prodejny odešel. Strážníci muže

odpovídajícího popisu však nalezli
nedaleko. Dotyčný byl hlídkou omezen na osobní svobodě a spoután
na rukou,“ popsala případ Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. „Pro podezření na
trestný čin si strážníci vyžádali příjezd Policie ČR. Policisté si celou
záležitost převzali, načež šestatřicetiletého pachatele převezli na svoji služebnu k dalším úkonům,“ doplnila
Greplová.
(mik)
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Tři vykradená auta 5XPXQFKW÷OYEDUXNU¾VW
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PROSTĚJOV Už poměrně velmi
dlouho se tady nic závažného
nestalo. Ovšem ve středu 11.
prosince před polednem došlo
na parkovišti u bočního vchodu
Městského hřbitova v Prostějově
ke vloupání hned do tří vozidel!
„Jednalo se vozidla karoserie SUV,
značek BMW a Škoda. Dosud nezjištěný pachatel u všech tří automobilů rozbil skleněnou výplň levých
zadních dveří a ze zadních sedadel
odcizil tašky a peněženky s obsahem. Poškození tak mimo jiné přišli i o osobní doklady, svazky klíčů,
platební karty a finanční hotovost
v souhrnné výši přes třicet tisíc korun. Škody na odcizených věcech
byly předběžně vyčísleny na bezmá-
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la šedesát tisíc,“ spočítal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Škoda způsobená poškozením aut
dosud vyčíslena nebyla. „V případě
dopadení a prokázání viny pachateli
uvedeného jednání za přečin poškození cizí věci, přečin krádeže a přečin
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let,“ dodal ještě mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Žádné mazlení se zlodějem! Muž rumunské národnosti si
v baru v centru Prostějova povšiml
trestuhodně odložené obálky s balíkem peněz. Ta ho zlákala a chtěl ji
ukrást. Jeho snahy si však povšimla
servírka a přivolala policii. Rumun
skončil v cele a po dvou dnech zamířil před soudce. Ten vyřkl ortel...
„V pondělí devátého prosince během
dopoledne se v jednom z prostějovských barů v centru města pokusil
šestadvacetiletý občan Rumunska
okrást obsluhu. Všiml si na baru odložené obálky s penězi. Vstoupil za
bar a na obslužný pult přes obálku
s více než čtyřiceti tisíci korunami
odložil svou bundu. Když se jej pak
servírka pokusila z prostoru určeného

pouze pro obsluhu vykázat, společně
s bundou zvedl i obálku. Žena si však
pokusu o krádež všimla a proto muž
obálku upustil zpět na pult. Servírka
přesto věc oznámila policistům, kteří
jej zadrželi a umístili do policejní cely,“
popsal dramatickou situaci František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Osud Rumuna se pak rychle naplnil.
„Z cely byl ve středu dopoledne převezen přímo k okresnímu soudu a postaven před tribunál. Tam se k uvedenému
jednání doznal a jako trest za přečin
krádeže mu soudce uložil pokutu ve
výši dvou tisíc korun a na dobu pěti let
jej vyhostil z České republiky,“ uzavřel
Kořínek.
(mik)
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ŠVEJKA
PADLY
Senát přihlédl k dosavadní beztrestnosti
Josefa Pírka i jeho přítelkyně
PROSTĚJOV O obrovském a hned dvojnásobném štěstí mohou hovořit Josef Pírek a jeho družka Leona Pírková. Chybělo
totiž opravdu málo, aby se z muže stal vrah a z ženy jeho spolupachatelka. Prudkou hádku s bratrem obviněné v prostějovském hostinci U Švejka (Večerník informoval v předminulém
vydání - pozn.red.) totiž ukončily až dvě rány těžkou lopatkou,
po níž na podlaze zůstala oběť ležet v kaluži krve, se zlomeným nosem a rozraženou lebkou. Ani jeden z obžalovaných
přitom těžce zraněnému muži neposkytl pomoc. Zásadní roli
v konfliktu sehrála dlouhodobá nevraživost mezi oběma sourozenci a alkohol. Minulé úterý byl před Okresním soudem
v Prostějově vynesen rozsudek. A Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dvaačtyřicetiletý Josef Pírek čelil obžalobě z těžkého ublížení na zdraví, odva
roky starší Leona Pírková (jde o shodu
jmen obou aktérů - pozn.red.) stála
před soudem kvůli tomu, že po svém
bratrovi měla hodit židlí a následně vyhrožovat jednomu ze svědků, kterého
měla i fyzicky napadnout.

1H]iYLVOiVYČGN\QČ
Obžalovaná Leona Pírková z celého
incidentu vinila svého bratra a svoji
matku. „Brácha mě v minulosti zbil
řemenem. Toho večera mně vulgárně
nadával a vyhrožoval, že nás oba zabije.
Můj druh se v sebeobraně ohnal lopatkou, která bratra zasáhla do hlavy,“
uvedla mimo jiné Leona Pírková. Její
výpověď nepůsobila zcela věrohodně,
navíc byla v mnoha ohledech v přímém rozporu s tím, jak vše popsal

nejen její bratr, či matka, ale i další
nezávislí svědkové. „Bratr obžalované
jí vyčítal, že je v hospodě místo toho,
aby se starala o děti. Poté si oba začali
vzájemně nadávat. Ona po něm hodila
židlí. On pak šel k ní a padlo tam i to, že
ji zabije, ale určitě nebyl tak agresivní,
aby to udělal, bylo jasné, že to nemyslí
vážně. Do jejich sporu se vmísil Josef Pírek, který se je nejprve pokoušel uklidnit. Když se mu to nedařilo,
vzal lopatku a udeřil poškozeného.
Ten se posléze s rozbitou hlavou
zhroutil na zem. Leona na něj pak
ještě plivla a kopla jej do žeber. Poté
oba odešli,“ vypověděla servírka hostince U Švejka, která neměla jediný
důvod, aby cokoliv překrucovala.

2YLQČQHE\OR
SRFK\E
Obhájci shodně kladli důraz na dosavadní bezúhonnost svých klientů
stejně jako na to, že hostinec U Švejka
na začátku Plumlovské ulice není místem, kde by se vždy jednalo právě v rukavičkách. „Mrzí mě to, neměl jsem to
dělat. Po tom všem jsem nebyl ničeho
schopný, proto jsem nic neudělal,“ hájil

d21&/ª0-;q

Koncem měsíce září oznámil policistům jednadvacetiletý muž,
že byl okraden, když si v opilosti
ustlal na lavičce v ulici Pod Kosířem. Neznámý pachatel mu tehdy měl z ruky odcizit náramkové
hodinky a z kapes mobilní telefon a peněženku, se kterou přišel
i o platební kartu. Tu poté použil
k nákupu lahve minerální vody
v Plumlovské ulici sedmadvacetiletý muž z Prostějova. Provedeným šetřením policisté zjistili, že
koupit minerálku jej poslal jeho
šestadvacetiletý známý, který jej
vybavil i platební kartou k zaplacení nákupu. Ten se však k věci
odmítl jakkoliv vyjádřit. Protože
však neoprávněně manipuloval
s cizí platební kartou, je pro své
jednání podezřelý z přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nedal pozor,
přišel o „balík“
Minulou středu 11. prosince
v dopoledních hodinách na parkovišti u jednoho z prostějovských supermarketů využil dosud
nezjištěný pachatel nepozornosti
jednasedmdesátiletého muže.
Ten stál v dosahu otevřeného
zavazadlového prostoru svého
vozidla. Přesto se pachateli podařilo zmocnit se jeho příruční
tašky v zavazadlovém prostoru
uložené. S taškou poškozený přišel i o osobní doklady, dioptrické
brýle, platební kartu a finanční
hotovost 33 700 korun. Celkem
poškozený způsobenou škodu
vyčíslil na bezmála 37 tisíc korun.
Pokud se policii podaří zloděje
zjistit, hrozí mu za přečiny krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku až dva roky
kriminálu.

Seniorce nákup zhořkl

se ve své závěrečné řeči Josef Pírek,
kterému se dalo věřit alespoň to, že
byl ze situace, kam až celá záležitost
dospěla, skutečně otřesený. V jeho
prospěch navíc hovořily kladné posudky z jeho okolí i od jeho zaměstnavatele. Jistou lítost ve finále projevila i obžalovaná, která se však hned
vzápětí pustila do obviňování vlastní
matky, která prý znepříjemňuje život
nejen jí, ale i ostatním.
Soud nakonec o vině obžalovaných
neměl výraznější pochybnosti. „Ve
výpovědích obžalovaných byly četné
rozpory. Neshodli se třeba v tom, zda
Leona Pírková byla útoku přítomna,
či nikoliv. Na druhou stranu výpovědi
dalších svědků do sebe zapadají, navíc
přítomná servírka či host restaurace
neměli důvod, aby si něco vymýšleli,“
odůvodnila soudkyně Adéla Pluskalová, která zdůraznila, že bylo jen dílem náhody, že poškozený nezemřel.

-GMTXCXÆOWMQPHNKMVWFQwNQXRKX
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vala pro Josefa Pírka nepodmíněný
trest, soud se mu nakonec ještě rozhodl udělit nejvyšší možnou tříletou podmínku s odkladem na pět
let. Kromě toho bude muset zaplatit
poškozenému 67 000 korun coby
bolestné a náhradu ušlého zisku plus
dalších 13 000 korun poslat zdravotní
pojišťovně za náklady spojené s léčením. „Obžalovaný se chtěl zastat přítelkyně, z jeho strany to bylo zkratkovité
jednání. Může však být rád, že z toho
poškozený vyvázl ještě celkem dobře.
Trest pro něj je nejnižší, jaký vůbec
může být,“ upozornila Pluskalová.
Leona Pírková pak odcházela
s trestem jen o půl roku nižším.
„Obžalovaná se vše snažila házet na
ostatní, ač její životní styl určitě nelze
považovat za příkladný. V její prospěch hovoří fakt, že dosud nebyla
trestaná stejně jako skutečnost, že
vychovává děti,“ uzavřela soudkyně.
-HGQDORVHR]NUDW Rozsudek dosud není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty
Přestože státní zástupkyně navrho- pro možnost odvolání.

Po třinácté hodině ve čtvrtek 12.
prosince na parkovišti v Okružní
ulici došlo ke krádeži. Okradenou v tomto případě je šestasedmdesátiletá žena, která při
překládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla nechala na
košíku zavěšenou kabelku. Toho
využil dosud nezjištěný pachatel
a kabelky se nepozorovaně zmocnil. S ní žena přišla mimo jiné
o osobní doklady, platební karty,
mobilní telefon a finanční hotovost 2 600 korun. Celková výše
způsobené škody byla vyčíslena
na 7 800 korun. Policisté šetří
tento čin pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného opatření padělání a pozměnění platebního prostředku, za
což pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
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Vítejte na svìtì

Adrian ERNST
10. 12. 2019 50 cm 2,90 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

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!

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

OPILÁ LÉKAŘKA ZNETVOŘILA PACIENTKU!
Dermatoložka policistům
nadýchala 1,78 promile...

PROSTĚJOV Tato informace, která během uplynulého týdne proběhla i celostátními médii, šokovala veřejnost. A nejen
prostějovskou. Jenže pro toho, kdo má už určité zkušenosti
s dermatoložkou MUDr. Leou Útratovou ordinující nyní
v Demelově ulici v Prostějově, není její další alkoholový exces zas až takovým překvapením. Policisté nyní zveřejnili
podrobnosti k případu znetvořené pacientky, kterou měla
v rukách právě uvedená lékařka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Odborná dermatoložka nabízí služby, ve kterých se zhlédly ženy nejrůznějšího věku. Od bezbolestné
epilace, odstranění kožních výrůstků až po redukci vrásek či omlazení
pleti. V případě z 1. listopadu to
však lékařka se svojí „péčí“ přehnala.
„Místo úpravy rtů si od opilé dermatoložky odnesla pacientka bolestivý
otok,“ šokoval na úvod své zprávy
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Záhy prozradil veškeré podrobnosti.
„Prvního listopadu v podvečerních
hodinách se v ordinaci lékařky ne-

daleko centra Prostějova podrobila
třiatřicetiletá žena kosmetickému
zákroku k úpravě rtů. Při injekční
aplikaci však lékařčinou neopatrností došlo ke zlomení injekční
jehly a nerovnoměrné aplikaci
látky výplně do rtů. Následkem
toho u pacientky došlo k bolestivému otoku. Během nepodařeného zákroku měla lékařka spotřebovat více materiálu a dohodnutá
cena za zákrok se tak zvýšila. Pacientka proto musela odejít pro další
hotovost. Když se dlouho nevracela,
oznámila lékařka věc na policii. Během přítomnosti policistů se však
žena na místo vrátila i s penězi,“ sdělil Kořínek.
Při zjišťování dalších okolností se
členům policejní hlídky zdálo na
lékařce něco podivného... „byla
provedena dechová zkouška, která
ukázala hodnoty 1,78 a 1,62 promile alkoholu v dechu. Jako vysvětlení
lékařka uvedla, že alkohol vypila až

atová
MUDr. Útr íkem
eèern
se pøed V dinaci!
or
zamkla v
po zákroku. Jednat se mělo o 0,2 litru
vína a pila prý z rozrušení, že se pacientka nevrátila,“ prozradil mluvčí
prostějovské policie.
Jak to bylo ve skutečnosti a proč
za zpackaný zákrok chtěla po pacientce ještě více peněz, ví jen sama
lékařka... Policisté ale, zdá se, mají
jasno a dermatoložku podezírají ze
spáchání trestného činu.
„Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a charakteru vykonávané činnosti podezřelé policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten lékařce v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
potvrdil František Kořínek.
Večerník se postupně z různých
zdrojů dozvídal, že podezřelou je
dermatoložka MUDr. Lea Útra-
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tová. Redakce se snažila dát jí
prostor k vyjádření a tak jsme
v pátek odpoledne vydali do její
ordinace v Demelově ulici. Čekali
jsme před dveřmi ordinace, zatímco Lea Útratová pobíhala kolem
čtyřicet minut s mobilním telefonem u ucha a s někým horečně
probírala nějaký problém. „Kdo
jste a co po mně chcete?“ vyštěkla
po uvedené době lékařka, když konečně ukončila hovor. Po sdělení
jména redaktora a kýžené žádosti o vyjádření či spíše vysvětlení,
proč se jí nepovedl drobný zákrok,
při kterém znetvořila ústa pacientky, se však žena rozpálila do běla!

„Akorát s vámi se o tom budu bavit. To určitě! Vypadněte a dejte
mi pokoj,“ zakřičela a utekla do
své ordinace. Jak zabouchla dveře,
uzamkla je, přestože v čekárně na ni
čekala další pacientka...
Ihned po zveřejnění celého případu
policií se na sociálních sítích vzedmula široká diskuse. Téma bylo jediné,
doktorka Útratová. Co je zajímavé,
tak v diskusi se několik desítek pacientek zmínilo o tom, že s touto lékařkou mají podobné zkušenosti, ženy
nejčastěji popisovaly její alkoholové
excesy přímo v ordinaci. „Moje přítelkyně u ní byla a připadalo jí, jako
kdyby byla opilá. A nepamatovala si

vůbec, co slíbila. kamarádka jí zaplatila za zákrok a doktorka se pak hádala, že to tak vůbec nebylo,“ napsal na
Facebook Michal Hrachovina. „Kvůli
opilosti jí už jednou vzali licenci,“ podotkla zase na sociální síti Vendula
Drexová. „Paní doktorka je věčně na
plech. Když jsem u ní byla naposledy,
nemohla ani mluvit,“ postěžovala si
zase Věra Martinčíková.
A další ohlasy nespokojených
pacientek se množí i nadále jako
houby po dešti. Večerník přesto
doufá, že MUDr. Lea Útratové
využije nabízené možnosti a prostřednictvím našich novin vysvětlí veřejnosti své chování...
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

MAJLO

LGOKNQWéMÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWLGFPQJQTQMW
8čéKPQXÚONKFGOLGPGFčX÷ąKXÚRQVąGDWLGéCUPGå\CéPG
P÷MQOWX÷ąKV,CM\ÊUM¾FčX÷TWLG×åCUPÚURQNGéPÊMCJTC
éKéMC8JQFPÚFQD[VWLCMQLGFKP¾éGMXčéKLKPÚORGLUMčOLG
FQOKPCPVPÊ0CXQFÊVMWEJQFÊMT¾UP÷XJQFPÚMF÷VGO

BADY

LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GRą¾VGNUMÚCVGORG
TCOGPVPÊRGLUGMMVGTÚVQWåÊRQURQNGéPQUVKéNQX÷MCXGMVGTÆ
LG XGNOK wċCUVPÚ 8JQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC UG MVGTÚO
DWFGRQFPKMCVXÚNGV[CTč\PÆRUÊURQTV[,GVQCVNGVMVGTÚWOÊ
\FQNCVKFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ

BLACKHARLEY

LG FXQW Cå VąÊNGVÚ RąGFUVCXKVGN P÷OGEMÆJQ QXé¾MC XGNMÆJQ
X\TčUVW<G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWFčX÷
ąQXCVRCMLGXGNMÚOC\GN,GVQX¾wPKXÚCRQTVÆTCXGNOKFQDTÚ
JNÊFCé8JQFPÚLGPRTQ\MWwGPÆJQOCLKVGNG0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾QUVCVPÊRU[PGOWUÊ

54#

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWEECTQM[
5¾TC LG XGUGN¾ HGPGéMC MVGT¾ TQ\F¾X¾ ×UO÷X C N¾UMW PC
MCåFÆOMTQMW,GXGNMÚCP÷åPÚOC\GNRąÊVQOPQUVéNQX÷MC
OKNWLG,GwV÷OWUÊXwGRQ\P¾XCVCXwGOWUGWéKV0CXQFÊVMW
EJQFÊMT¾UP÷VTQwMWVCJ¾8JQFP¾MX÷VwÊOF÷VGO

publicistika

veselé vánoce

Pondělí 16. prosince 2019

7

*/26$9(Ġ(51Ì.8
MARTIN ZAORAL

+RUiĀHN.őRYtQHN3RPHWOtĀNR

9VRXERMLYiQRĀQtFKVWURPţPěVWRYtWě]t
Většina z nás si to ani neuvědomuje,
ale je to tak. V důsledku pečlivého
výběru a dostatku vkusných ozdob
se může prostějovské náměstí každoročně pochlubit parádním vánočním
stromem. Letos se jmenuje Horáček
a toto označení získal díky tomu,
že řadu let rostl v ulici Dr. Horáka.
Podobně hledali jméno i v sousední Olomouci, kde na náměstí stojí
vánoční Křovínek. Ten zase vyrostl
v ulici V Křovinách na sídlišti Povel.
Srovnáme-li oba stromy, pak lze

konstatovat jediné: zatímco rozsahem adventních trhů bude Olomouc
vždy před Prostějovem, co se týče vánočního stromu, tož ten u nás máme
určitě hezčí. A to nejen letos.
Ostatně na náměstích některých
měst jsou k vidění opravdu podivuhodné „chlouby“. Nebývalý zájem
tento rok vyvolal vánoční strom
v Bruntále. Ten by se musel jmenovat Košťátko či Pometlíčko. Tentokrát by to však nebylo kvůli tomu,
že by původně rostl v Košťatové uli-

ci či V Pometlích. Důvodem byl samozřejmě jeho prapodivný zjev. Na
první pohled to totiž vypadalo, že
se na severu Moravy právě pro něj
rozhodli na základě kritéria „čím
víc vrcholů, tím víc Vánoce“. Pohled
na „Pometlíčko“ natolik vyděsil
místního starostu, že město nechalo
košatou špici seříznout a do stromu
postupně navrtat otvory pro nové
větve. Po této „plastice“ bruntálský
strom vypadá skutečně velmi pěkně,
jako byste si jej právě v krabici při-

vezli z firmy IKEA a doma sestavili.
Takže proč něco dělat jednoduše,
když to jde složitě, že?
Jedné věci však můžeme malinko
litovat i v Prostějově. Že nemáme
stromy dva: ono by totiž nebylo od
věci, abychom k tomu Horáčkovi
měli i Hapku! Přesto jsme dopadli
ještě celkem dobře: představte si například, že by nějaký statný strom
vyrostl například v Zemanské ulici… Ještě štěstí, že ji tu na rozdíl
třeba od Ostravy nemáme!
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Vánoční čas je velmi specifické období a na každého působí jinak. Samozřejmě vždy je
lepší ta veselejší varianta. Co
se týká našeho města, myslím, že se můžeme pochválit,
že máme povedený vánoční
stromeček „Horáček“ a letos
i dobře poskládané stánky na
náměstí, takže se mi zdá, že se
lidé nemusí alespoň v horní
části před radnicí tak tlačit,
což dává prostor k delšímu
popovídání při náhodném
setkání známých, klidnější
konzumaci pochutin a nápojů a k povedeným akcím.

N

apříklad 30. listopadu U Růžového prasátka slavnostně
zakončil další ročník charitativní
akce MOVEMBER, tedy hnutí,
které aktivně podporuje boj proti
mužským formám rakoviny, je celosvětově uznávané a náš list o něm
také pravidelně píše. A vzhledem ke
stoupajícímu věku členů redakce se
o něj i aktivně zajímá.
o bývá často terčem kritiky, je
nabízené zboží na stáncích.
Ale čím dál více si myslím, že skladba
sortimentu je dobrá, protože ten, kdo
má pocit, že by stánky měly suplovat
supermarkety, je na velkém omylu.

C

A pokud jej tento pocit bude držet
i nadále, tak ať raději nechodí a zajede
si do okrajových částí našeho města,
tam se může nákupně ukojit. Stánky
by měly být především místem
setkávání přátel a známých, a to
u dobrého jídla a pití, samozřejmě
vánočního. A tak nevidím problém
navštívit více stánků s punčem či svařákem a dalším pitím a více stánků
s klobásou, bramborákem, letos pak
dokonce i s anglickým Fish & Chips...
Důležitá je i podpora regionálních producentů. Domnívám se, že například
zastavení se u stánku firmy Lahůdky
z Hané pana Jelínka dokonale uspokojí všechny chuťové pohárky, na druhé
straně představí poctivé domácí výrobky, které se vyrábějí v potu tváře již
od brzkých ranních hodin. Nutno zdůraznit, že za nelehkých podmínek panujících dnes v našem státě pro drobné
podnikatele, které válcuje konkurence
megafirem nebo vyčůranost našich
jistých stále usměvavých spoluobčanů,
kteří ovšem dokážou se svým podnikáním neuvěřitelná papírová kouzla,
na něž jsou krátké všechny kontrolní
orgány, a to hlavně na menších obcích.
A abych se vrátil i k tomu nakupování,
lze nakoupit i drobné řemeslné výrobky s vánoční tematikou. A to na stánky
bohatě stačí.
íbí se mi, že se magistrát začal letos chovat ekologicky,

L

V CENTRU PROSTÌJOVA

co se týká nádob na nápoje, a tak
máme letos obaly recyklovatelné
s logem Zdravého města Prostějov,
hrnečky s logem Národního domu,
které si lze „vypůjčit“ za zálohu sto
korun, v lepším případě si je rovnou nechat jako zajímavý suvenýr.
Smutné ovšem je, jak se k oněm
nádobám chová určitá část občanů. Je skutečně smutné, když
ráno vidím kelímky na římsách
a parapetech domů, případně
poházené všude možně a ne úplně normálně vhozené do odpadkového koše. Je opravdu škoda,
že tito občané nejsou schopni elementárních úkonů civilizovaného
člověka a chovají se jako nemyslící
zvířectvo, které je po sobě schopné
zanechat jen nepořádek, nadto se
tomu mnohdy smát na sociálních
sítích. Ano, i to se děje a svědčí to
o „mimořádné“ inteligenci oněch
jedinců, kteří byli zřejmě vychováni
někde v jeskyni. Věk nerozhoduje.
Ten nepořádek jsou schopni dělat
i dospělí a nejen zpovykaná pubertální mládež.
co naše kluziště? Zase se o kus
posunula kvalita zázemí a tak
hlavním faktorem, který o provozu
kluziště rozhoduje, je počasí. Tomu,
jak známo, neporučíš. Takže fakt
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
není dobré dožadovat se vstupu za
prudkého deště, což se už letos stalo.
A technologické přestávky na úklid
ledu se také nedělají zbůhdarma.
Vánoční čas může každý brát různě, ale lepší je ta stránka veselejší,
tak si užívejme těch prostějovských
Vánoc v míře vrchovaté.
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A zase ty kostièky!
Pomalu, ale jistě se blíží plesová sezóna a já osobně se ráda účastním bálů
pořádaných v Národním domě. Předloni jsem si však cestou k němu zlomila podpatky na svých střevících, a to na chodníčku právě před Národním
domem, na kterém bylo na každém metru vydroleno několik jeho bílých
kostiček. A jak jsem se v minulých dnech přesvědčila, za tu dobu se nic nezměnilo, ani během nákladné rekonstrukce celého Národní domu! Chodník je stále v bídném stavu, kostičky v něm prostě nedrží. Tak snad se město
alespoň teď před plesovou sezónou toho chopí a chodník dá do pořádku.
Anna Lochmanová, Prostějov

Døíve tudy projelo jen pár aut
S povděkem kvituji, že se město konečně pustilo do rozšíření komunikace v Říční
ulici před takzvanou „myší dírou“ ve Vrahovicích. Konečně po dlouhých letech.
Chtěl bych se ale zmínit o něčem jiném. Bydlím ve Vrahovicích už přes třicet let
a zkratkou mezi Olomouckou a Vrahovickou ulicí jsem jezdil od počátku. Dříve
tudy ale projelo jen několik málo aut za celý den, úzká komunikace, později vedoucí pod dálnicí, byla využívána spíše jen cyklisty a chodci. Co se na této silnici
ale děje dnes, to je opravdová hrůza. Říční ulice se pomalu, ale jistě stává málem
nejvíce frekventovanou silnicí v celém okolí! I proto vítám, že magistrát konečně
přišel na to, že je komunikaci potřeba výrazně rozšířit. Pavel Zavadil, Prostějov
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Do restaurace s potkanem!
Dohoda o nás bez nás
O psech toho již bylo napsáno dost. Nicméně. Vejdu do restaurace si na Osobně si myslím, že radní tohoto města se dohodli se zástupci židovských
pivo - pod stolem pes. Ještě nemám ani polovinu upito a přichází další. organizací na úpravě parku ve Studentské ulici zase o nás bez nás. Proč před
A v zápětí další, ale ten jen pro cigarety a odchází. Když jsem se proti tomu dohodou nebyli o projektu nejdříve informováni představitelé petičního
ohradil, pustili se do mne nejen jejich majitelé, ale i obsluhující personál, že výboru, kteří zastupují tři tisíce protestujících občanů města Prostějova?
pokud se mi to nelíbí, tak můžu chodit na pivo jinam. Takže kuřáky jsme Podle vizualizace budoucích úprav parku to vypadá, že skutečně bude výz hospod vyhnaly, obsluha musí mít potravinářský průkaz a psy, o kterých razně omezen vstup do parku, přestože se bude jednat „pouze“ o živý plot.
nic nevíme tam vesele pouštíme. A tak mne napadá: Co by se stalo, kdy- A našly by se i další věci, kvůli kterým lidé předloni podepisovali petici za
bych do uvedeného přišel se svým bílým potkanem na rameni? I to je můj zachování stávající podoby parku. Věřím, že dohoda se židy není konečná
domácí miláček a v rámci rovnoprávnosti je to zvíře jako každé jiné...
a budeme k ní moci promluvit i my, obyčejní občané tohoto města.
L.V. Prostějov Jana Doleželová, Prostějov
Jiřina Danková, Prostějov
&HORXNDX]XQÈNGRSÔLzLYXMH
Docela by mě zajímalo, kolik lidí během jara nebo podzimu používá na svých zahrádkách chemické přípravky na likvidaci plevele. Já tedy rozhodně ano,
a to přímo Roundup! Ano, ten Roundup, proti kterému se teď po celém Prostějově najednou vzedmula vlna pohoršení a protestů. A co vím, tak tento
chemický přípravek nakupuje drtivá většina zahrádkářů v Prostějově, protože v drogeriích není často k sehnání. A když se ptám, je mi řečeno, že jde na
dračku a dlouho není k sehnání... Nevím, nedokáži posoudit, zda společnost FCC tento přípravek používá v souladu s předpisy, ale já tuto chemickou
látku ředím přesně podle návodu. A máme v rodině dva psy, kteří běžně pobíhají po zahradě, a to i v době, kdy Roundup používám. A nikdy se nestalo,
že by některý z těchto psů utrpěl jakoukoliv zdravotní újmu. Proto zmíněné protesty nechápu a jsem si jistý, že jde opět o nějakou vlnu odporu, kterou
někdo úmyslně přiživuje.
Jindřich Látal, Prostějov
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Ale vraťme se zpátky domů. Tradiční vánoční menu s rybí polévkou,
smaženým kaprem a bramborovým
salátem už není takovou povinností,
jako tomu kdysi bývalo. Pisatel těchto
řádků si nedovede představit, že by ve
svém dětství odmítl některý z vyjmenovaných chodů. O tom se zkrátka
nediskutovalo. Maximálně si mohl
nabrat menší porci. Na dodržení tradic dohlížela přísná prababička.
Co je vlastně na vánočních rituálech tradiční? Dnešní podoba stolu
se smaženým kaprem a bramborovým salátem není příliš stará. Pokud
bychom se chtěli držet těch zvyků,
které se v našich krajích udržovaly po
staletí, museli bychom především držet přísný půst už od začátku prosince.
A na štědrovečerním stole bychom
měli různé kaše a jídla z hub, pokud
bychom patřili k těm zámožnějším,
pak tedy rybu. A chybět by nesměla vánočka. Porovnejte si jídelníček
dnešní s tím „tradičním“. Ani vánoční
stromeček nemá tak dlouhou tradici,
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Hodnotitelé rezignovali na postní
zvyky a nahlédli do prostějovských
restaurací a kaváren, jak se u nich
projevují blížící se Vánoce. Neprošli
jsme ani všechny restaurace, ani
všechny kavárny, tak nám to snad
ty z nich, které zapomeneme po-
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jak by se mohlo zdát. Přišel k nám až
koncem 19. století z Německa, nejprve do zámožných německých rodin
a teprve mnohem později se rozšířil
i do českých domácností. Takže trvat na dodržování tradic by se vlastně tak přísně nemuselo. Kéž by toto
všechno věděl pisatel těchto řádků ve
svém dětství, kdy na štědrovečerním
stole nesměla chybět krupičná kaše
a chléb, protože v očích prababičky to
byla tradice. A alespoň symbolickou
trochu musel každý sníst, aby v nastávajícím roce..., ale co vlastně? To už si
autor těchto řádkl nepamatuje.
Již po několik týdnů jsme všude zaplavováni letáky super- a hypermarketů s vánoční tematikou a televizní
reklamy nezůstávají pozadu. Diktát
konzumu ale všem nevyhovuje,
i když se mu musí chtě nechtě do určité míry podřídit. Zkuste se někoho
ve středu zeptat v Kauflandu, jestli
dodržuje půst. Tedy zeptat se můžete
kdykoliv, ale v den, kdy začínají platit
slevy z nového letáku, je situace obzvlášť výživná. I co se nutriční hodnoty plných vozíků týče.

6x foto: internet

Napsat něco o Vánocích představuje pro autora zabývajícího se hodnocením úrovně restaurací a hostinců
tvrdý oříšek. Naprostá většina lidí v našich krajích tráví vánoční svátky doma se svojí rodinou a těch restaurací, které mají otevřeno a zvou hosty na vánoční menu, je jako šafránu. Abychom ale zůstali u tématu dnešního
vánočního dvojčísla, pustili jsme se do speciální sondy, která má odhalit několik zajímavostí.

Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚ- pod kterým se skrývají potřebné informaJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na ce i všech šedesát doposud zveřejněných
www.vecernikpv.cz a příslušný banner, dílů.

V kavárně Kavalír nás nadchla vánoční výzdoba již v loňském roce
a byli jsme zklamáni, když před Štědrým dnem podnik zavřel a otevřel
znovu již bez vánoční výzdoby až po
Novém roce. Část našich známých,
které jsme na úžasnou výzdobu nalákali, tam nestihla v předvánočním
shonu zavítat a těšila se, že to napraví
v klidnějším období mezi Vánocemi
a Novým rokem, ale bohužel nenapravila. A nenapraví ani letos, respektive napraví, pokud stihnou navštívit
kavárnu do 23. prosince, kdy zamkne
dveře, aby si její provozovatelé chvíli
oddychli. A po Novém roce už Vánoce a jejich výzdoba nebudou aktuální... A že i letos stojí za zhlédnutí, můžeme potvrdit. První krásný vánoční
stromeček vás uvítá hned za dveřmi
a další dva naleznete uvnitř. Doporučuje se rezervovat si před návštěvou
místo, zvláště pokud je vás o něco víc.
Na vánoční výzdobu populární
kavárny Corso naproti Zlaté brány
nás upozornili naši známí. Líbil se
jim vánoční stromeček naproti pultu obsluhy a výzdoba za výkladem.
Přišli jsme se podívat a výzdoba se
líbila i nám. A bylo plno. Oba hodnotitelé chodí již několik let co Corsa
na vánoční punč, návštěva se stala pro
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chválit, prominou. Kavárny v tomto srovnání dopadly lépe. Snad je
to tím, že život v nich plyne klidněji,
k jejich stolečkům se chodí spíše posedět u kávy a třeba i něčeho sladkého a nespěchá se v polední přestávce
zpátky do práce.
Posbírali jsme i pár názorů ve svém
okolí a zašli se podívat do kavárny
Corso naproti Zlaté brány, do kavárny Kavalír v Netušilově ulici a do
kavárny Coctail Café, známé pod
původním názvem LeRK, a do kavárny Canall, kultovního místa místní
mládeže. A cestou jsme přibrali ještě
kavárnu Botanico Café ve Wolkerově
ulicy. Některé z těchto kaváren jsme
v minulosti hodnotili a na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
jste si mohli přečíst recenze.
ně jedním z předvánočních rituálů.
Letos je ale zarazil nápis, že vánoční
punč je od Sněhuláka. Na místě si
dotazem ověřili, že punč skutečně pochází ze stánku u kluziště, což je proti
tradičnímu punči Corsa přece jen jiný
„level“. Takže na punč do Corsa zatím nešli, ale v kavárně bylo plno i bez
dvojice našich hodnotitelů.
V kavárně Canall jsme v době naší
návštěvy žádnou zvláštní vánoční
výzdobu nezaznamenali, ale potěšilo nás, že otevřeno bude až na malé
výjimky i o vánočních svátcích a mezi
Vánocemi a Silvestrem. Kdy tomu tak
přesně bude, si můžete přečíst na vývěsce vchodových dveří nebo na Facebooku. Přátelská nálada dotvářená
sálajícími kamny na nás dýchla i při
krátké návštěvě kavárny. Asi se tam
brzy zase vypravíme.
Ani Coctail Café zatím žádnou
vnitřní výzdobu připomínající Vánoce nemá, ale vyzdoben je vchod
i skleněné tabule vedle vchodu. Potěšilo nás, že i tato kavárna bude mít pro
návštěvníky o svátcích otevřeno.
Kavárnu Botanico Café ve Wolkerově ulici jsme zatím nehodnotili,
ale víme o ní dost. Když vejdete
dovnitř, máte dojem, že jste vstoupili do voňavého obýváku u přátel.
Vánoční výzdobu, i když skromnější
než u některých větších kaváren, najdete venku i uvnitř. Ale hlavně nás
zajímaly adventní páteční koncerty seskupení několika hudebníků,
které si už získaly řadu příznivců.
Dostalo se nám ale informace, že
na muzicírování letošního adventu

hvězdy

4
jsou již všechna místa zadána. Míst
není mnoho – nakonec i do obýváku
u přátel se mnoho lidí nevejde.
Nejviditelnější je ovšem v Prostějově vánoční atmosféra na náměstí. Vánoční strom před radnicí je
opravdu nádherný – ale kdy nebyl?
Zaujal dokonce tvůrce serveru seznam.cz, kteří zařadili stream z jeho
rozsvícení mezi hlavní zprávy na
titulní stránku. Vánoční trhy a jejich
atmosféru jsme podrobně popisovali v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku
již dvakrát, proto si podrobný popis
tentokrát odpustíme. Letos je rozložení stánků lehce modifikované, ale
všechno to, co jste v nich nacházeli
v minulosti, tam naleznete i letos.
Kluziště u muzea je vytížené celý
den, zabruslit si na ně chodí i celé
školní třídy. Přibyly dva stánky Národního domu, nový ředitel vycítil
příležitost ke zviditelnění tohoto
podniku a vstupu do povědomí
i těm lidem, kteří jeho kouzlo (myslíme tím kouzlo restaurace a kavárny
v Národním domě) zatím neobjevili.
Letos již posedmé jste mohli koupí vánočního punče ve stánku Rotary přispět na dobročinné účely
a na tabuli u stánku si přečíst stále
se prodlužující seznam institucí
a jednotlivců, jejichž život se díky
darům z Rotary klubu stal méně
svízelným. Punč si můžete koupit
u dalších stánků, které už mají svoje „štamgasty“ z let minulých, jako
je megastánek U Sněhuláka nebo
U Růžového prasátka. Letos mají
svůj prostor i oblíbené frgály.

Možností, jak strávit předvánoční čas jinak než shonem a stíháním dosud nezvládnutých, je dost. Zkuste se zastavit, zavolat
přátele a dát si schůzku u některého ze stánků na vánočním trhu
na vyzdobeném náměstí, nebo v některé ze zmíněných kaváren.
Uvidíte, že vás takové setkání pozitivně naladí. A o to dříve stihnete všechny úkoly, které vás před svátky čekají.
Vánočním kavárnám udělujeme

náklady na likvidaci tøídìného
odpadu v prostìjovì
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(papír, plast, sklo, bioodpad)

li jsme se našich přátel, kteří takový
vánoční výlet absolvovali, jak vypadá
například Štědrý večer v Egyptě. Prý
podobně jako u nás: personál hotelu
ozdobí vánoční stromeček a postará
se i o další vánoční dekoraci. Stoly
se prohýbají pod množstvím jídel,
i když mezi mořskými rybami byste
kapra hledali marně.
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Ve velkých městech spíše najdete restauraci, která pro lidi žijící o samotě,
a sice singles, jak zní jejich moderní
název, vystrojí štědrovečerní večeři,
ale jakmile je to možné, jejich provozovatelé zavřou a uchýlí se k rodinnému stolu. Tedy, kromě singles byste
tam mohli uvidět někdy i spíše starší
páry, ale že by si vyšla na Štědrý večer
do restaurace rodina, to v Česku zvykem není.
Pokud už rodina oželí tradiční podobu štědrovečerního stolu, vypraví
se někam do teplejších krajin, kde
skloubí vánoční volno s užíváním si
teplého moře a zvuků šustícího palmového listí povlávajícího ve večerním vánku. Zvláště pokud už rodiče
nemají v domácnosti děti, pro které
stojí za to absolvovat ten každoročně
se opakující rituál okolo vymýšlení
dárků, úklidu, nákupu potravin a vyvařování. A k tomu návštěvy, přejídání
se a usínání u televizních pohádek.
Velká nabídka vánočních a novoročních pobytů v hotelech severní
Afriky, v jihovýchodní Asii a v Emirátech svědčí o tom, že lidí z našich
zeměpisných šířek, kteří volí tuto
cestu, není právě málo (jinak by
tyto pobyty hotely neorganizovaly). A ceny, které za pobyt v tomto
období zaplatíte, jsou většinou o dost
vyšší než ceny za pobyt mimo toto
období, což je známka toho, že o vás
bude u stolu dobře postaráno. Zepta-

hWÈGUÙYHÄHU
PLPRGRPRY

zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale
chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. A mezitím pro vás čas od času
připravujeme nějaké to překvapení v podobě
návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace
či klasických letních zahrádek. Podnikli jsme
také sérii kavárenských dílů a máme za sebou monitoring Hanáckých slavností, načež
v předchozích dvou letech jsme komentovali
i nabídku Vánočního jarmarku v Prostějově.
V poslední době se naším okruhem zájmu
staly restaurace v regionu a v neposlední řadě
máme za sebou už také dva comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy. Příjemným
oživením se pak loni stala silvestrovská sonda
do zahraničí. Tu dnes střídá očko do vánoční
atmosféry.
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Doslova za dveřmi jsou Vánoce, což jsou jak
známo nejkrásnější a nejvýznamnější svátky roku. Tentokrát se velmi populární seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii
a kvalitě i úrovní služeb v regionu odklonil od
svého tradičního úkolu a pro dnešní vánoční
dvojčíslo jsme připravili vskutku speciální díl.
Ten je přitom posledním v tomto roce. A jelikož končit se má pozitivně, zařadili jsme jako
jednašedesáté pokračování takovou malou
sondu do vánoční atmosféry. Procházka centrálním náměstím města, ale i jeho přilehlým
okolím pak vytvořila příjemný pocit, který stál
za to.
Než se začtete do textu, není na škodu si zopakovat, že celý monitoring kolem gurmánství
je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe
probíhající části. Už nějaký čas se díváme „na

9iQRFH9iQRFHSĜLFKi]HMt
DQHESURVWČMRYVNp]DP\ãOHQt

první náměstek primátora Jiří Pospíšil
RESTAURACÍ Iinvestici
HOSTINCŮ

0#*4#&ª,'21.121&<'/0ª 61.
PROSTĚJOVSKÝCH
„Vznikne devět nových hnízd,“ popisuje milionovou
-

BEREME
.(672/8
/838

JÍME, PIJEME,
EXKLUZIVNÍ
21&<'/0ª/ -106',0'4Č/
ODZVONILO!
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
díl

8

veselé
Vánoce

3ìÌ/2+28

6,/9(675296.28

3526,1&(,6(

9<&+É=Ì9321'ħ/Ì

3ìÌð7ÌĠÌ6/2

To je zásluha našich občanů, za což
jim patří velký dík.“
Zabrousili jsme v této záležitosti
také na téma finančních nákladů,
konkrétně na svoz a likvidaci tříděného odpadu v Prostějově, které se
podle předchozích vyjádření radních rapidně zvyšují. „Ano, náklady
rostou s tím, jak roste spotřeba a jak
rostou ceny všech vstupů. Mám na
mysli například růst mezd a růst cen
pohonných hmot. Musíme holt vždy
sáhnout do rezerv a vše dofinancovat.
Na svoz a likvidaci odpadů doplácíme
z městského rozpočtu ročně už téměř
dvacet milionů korun. Samozřejmě
že to nejde donekonečna, budeme se
muset zabývat tím, co s poplatkem za
odpady. Některá města již sáhla k razantnímu zdražení poplatků, protože
doplatky z městských kas jsou opravdu neudržitelné. Vždyť za těch dvacet
milionů korun bychom mohli buď
opravit spoustu chodníků, nebo třeba více zainvestovat do revitalizace
sídlišť,“ konstatuje Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova.

é vánoce

Projekt lucemburské nadnárodní
společnosti zahrnuje tři výrobní
haly, kde by mělo najít práci až 743
lidí. Dále by zde mělo vyrůst parkoviště pro 515 osobních aut. Zaměstnání tu má nabízet firmy zabývající se
lehkou strojní a elektrotechnickou výrobou, část výrobků by měla směřovat
do automobilového průmyslu.
S dotazy ohledně aktuální situace se
Večerník opakovaně obrátil i přímo
na zástupce této společnosti. Bohužel
na naše e-maily ani telefonáty nikdo
nereagoval.
PROSTĚJOV Ve čtvrtek 19. prosince bude pro autobusovou dopravu zprovozněn dopravní a přestupní terminál na Floriánském náměstí
v Prostějově. „Jsme rádi, že po několikatýdenním skluzu byla tato
finančně náročná stavební investice
dokončena, a věřím, že nový terminál se bude lidem líbit a hlavně že
ulehčí autobusové dopravě v centru
města,“ uvedl Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.
Zprovoznění terminálu se týká jak
linek městské hromadné dopravy,
tak i příměstských linek. Ve směru
z nádraží budou na nástupišti číslo 1
pouze linky MHD číslo 5, 6, 9 a 32.
Na nástupišti 2 budou zastavovat pří-

yy Jak se díváte na problematiku
celého vnitřního okruhu v Prostějově? Existuje nějaká dlouhodobější koncepce, jak dopravní problémy
uvnitř města řešit?
„Koncepce dopravy v Prostějově
byla zpracována už zhruba před
dvaceti lety, ale tehdy ještě nebylo
zcela jasné, jak na vnitřním okruhu
dále pokračovat. Již tehdy se ale naplno začalo projevovat, že vzhledem
k enormnímu růstu počtu aut nebudou světelně řízené křižovatky stačit
zajistit plynulou dopravu. Líbil se
mi návrh, že celý vnitřní okruh bude
zjednosměrněn. Bohužel se tato
verze ukázala politicky neprůchodná. Poté přišel architekt František
Fröml s novou verzí a předložil jednoduchou studii prokazující řešitelnost stávající špatné dopravní situace na vnitřním okruhu. Navrhoval,
aby všechny křižovatky okolo centra
města byly kruhové. A právě toto
byla nová a přijatá koncepce, jak se
na vnitřním okruhu města bude pokračovat.“

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

yy V následujících letech pak skutečně v Prostějově, a nejen na vnitřním okruhu, rostly rondely jako
houby po dešti...
„Ano, polovina kruhových křižovatek na
vnitřním okruhu města je již realizovaná.
Kritika některých škarohlídů, a někdy
bohužel i odborníků, že rondely jsou
v době dopravních špiček ucpány stejně jako světelné křižovatky, se ukázala
nakonec jako nemístná. V době špičky
jsou jistě i okružní křižovatky přehlceny
vozidly, stává se tak ovšem maximálně
na hodinu denně. Zbývajících třiadvacet
hodin je provoz na rondelech mnohem
plynulejší a bezpečnější než na klasických světelných křižovatkách.“
yy Rondely jsou zároveň mnohem
výhodnější s ohledem na životní
prostředí. Souhlasíte?
„Přesně tak! Podívejte se, semafor na
křižovatce vás zastaví a v době dopravní špičky i třeba třikrát nebo čtyřikrát.
A každé zastavení a rozjetí auta znamená čtyřnásobnou spotřebu pohonných hmot a tím i čtyřnásobně více
exhalací z výfukových plynů. Rondely
tak mají jednoznačně pozitivní vliv na
čistější ovzduší a lepší ochranu životního prostředí v Prostějově.“
yy Jak vůbec podle vás pokračuje
plnění koncepce řešení dopravy
v centru Prostějova?
„Po nástupu současného vedení magistrátu bylo řečeno, a dostalo se to

PROSTĚJOV Problematika dopravy je v Prostějově neustále žhavým tématem. V minulém vydání Večerník informoval o potížích,
které provázejí již naplánovanou výstavbu rondelu na křižovatce
ulic Olomoucká a Vápenice a také určitou neochotu vedení magistrátu celou záležitost řešit. Bohužel se nedodržuje, spíše pak
nevytváří celá koncepce řešení dopravních problémů zejména
na vnitřním okruhu města. Bývalý dlouholetý radní, předseda
dopravní komise města a aktuálně její člen Zdeněk Peichl (na
snímku) má na současný stav rovněž velice kritický pohled.

i do programového prohlášení rady
města, že radnice bude pokračovat
v řešení dopravních problémů na
vnitřním okruhu města. Nicméně od
té doby žádné plnění koncepce, konkrétní představy a termíny dalších
dopravních opatření nepadly. A to
i přesto, že dopravní komise města
opakovaně požaduje předložit představu vedení města na dobu jejich
funkčního období. Opravdu nic konkrétního z hlediska dopravních opatření na stole není. Bohužel...“
yy Jaký je vůbec aktuální stav dopravních investic na vnitřním okruhu města?
„Už několik let jsou vyprojektované
dva rondely na Poděbradově náměstí, navíc je k nim vydáno i stavební
povolení. Jejich pořizovací cena se
pohybuje okolo třiceti milionů korun.
Bohužel Olomoucký kraj tyto peníze
aktuálně nemá, protože stamiliony
korun nyní investuje do severního
obchvatu Prostějova. Při jednání
na krajském úřadě se ale dohodlo,
že v příštím roce hejtmanství uvolní do Prostějova pět milionů korun
na výstavbu kruhové křižovatky ulic
Olomoucká a Vápenice. Úkolem magistrátu je pouze zajistit projektovou
dokumentaci a stavební povolení.“
yy Uvažovalo se také o rondelu na
Jiráskově náměstí, tedy na křižovatce ulic Plumlovská, Blahoslavova
a Palackého. Tento plán již padl?
„V tomto ohledu město za poslední roky neudělalo vůbec nic. Není
zpracována ani úvodní studie proveditelnosti, byť už dvacet let existuje
představa architekta Frömla, který
navrhoval řešit tuto křižovatku jak
rondelem, tak odbočovacími pruhy.
Ty by dopravu svedly i mimo tuto
křižovatku a ta by byla průjezdnější.

Dnes se v této lokalitě sice netvoří
nijak zásadní fronty vozidel, ale je to
pouze otázka času, protože počet aut
bude v dalších letech neustále narůstat
a celá záležitost se stejně bude muset
řešit.“
yy Jak Večerník uvedl ve svém minulém vydání, současné vedení
města však není nijak zvlášť nakloněno další výstavbě rondelů na
vnitřním okruhu.
„Ano, četl jsem váš rozhovor s náměstkem primátora pro stavební investice
Jiřím Rozehnalem. Chce čekat, až jak
se doprava v centru Prostějova vyvine
po otevření severního ochvatu města.
Takže čekejme, čekejme a znovu čekejme... A za pět nebo šest let uvidíme,
jestli je nutné něco dělat a něco stavět.
Současné vedení magistrátu by si ale
mělo uvědomit, že připravit dopravní
investici není jednoduché. Určitě to
není tak, že dneska se pro něco rozhodneme a hned zítra začneme stavět.
Projekt, různá povolení a vyřizování
dalších náležitostí mohou trvat tři
nebo čtyři roky.“
yy Olomoucký kraj slíbil uvolnit
pět milionů korun na stavbu okružní křižovatky Olomoucká – Vápeni-

říká bývalý radní a předseda dopravní komise Zdeněk Peichl

„Dopravu nevyřešíme tím, že nebudeme dělat nic,“
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stavební ruch. V průběhu uplynulého
týdne již byly jasně patrné obvodové
zdi první z budoucích továrních hal
včetně základů střešní konstrukce. Ve
srovnání s původními stavbami areálu OP, které vznikaly několik let, se
nové haly staví neuvěřitelně rychle.
„Po rozsáhlých úpravách terénu obrovským vrtákem vytvořili díry pro
železobetonové pilíře, které budou
Martin ZAORAL
tvořit nosnou oporu celé stavby,“
Pět let ležely pozemky po hlavním popsal postup prací redaktor Večerareálu OP Prostějov ladem. Od letoš- níku, který vše může sledovat přímo
ního září na nich panuje skutečně čilý z okna své kanceláře.

PROSTĚJOV To je fofr! V polovině letošního září naplno odstartovala výstavba obřího VGP parku
Prostějov. Na místě po bývalém
výrobním závodě OP Prostějov
ve Vrahovicích aktuálně vyrůstají
tři nové výrobní haly. Po necelých
třech měsících vše nabírá zcela konkrétní obrysy.

už mají své obrysy

ce. Radní se k této stavební investici
staví velmi rezervovaně. Co s tím?
„Je dobře, že jsou na tuto křižovatku
zajištěné finance. Ale pokud nebude
vůle od města, pak tuto mimořádnou
příležitost ke zlepšení dopravní situace na vnitřním okruhu města propásneme. Bylo by opravdu dobré se ještě
jednou k této otázce vrátit a vyřešit
všechny problematické okolnosti, které
s výstavbou tohoto rondelu souvisejí.
Navíc se stavbou okružní křižovatky
souvisí i rekonstrukce vozovky na Vápenici. Vše by se tedy mělo řešit komplexně. Nevyřešíme to ale tím, že budeme říkat, že nebudeme nic dělat!“
yy A za rok nás čeká rekonstrukce
Vrahovické ulice...
„V příštím roce bude Olomoucký kraj
opravdu realizovat zásadní rekonstrukci Vrahovické ulice, kde vznikne
i dlouho očekávaná cyklostezka. Problém je, že Prostějov se zavázal zajistit
křižovatku ulic Vrahovická a Českobratrská v délce tří set metrů. Zeptejte
se náměstka Rozehnala, jak bude tato
záležitost v příštím roce řešena? Dozvíte se, že zatím nevíme, počkáme!
Programové prohlášení rady a realita
se opravdu nepotkávají...“

(QVQ/KEJCN-CFNGE

městské linky Prostějov – Protivanov
– Boskovice, Prostějov – Protivanov
– Drahany – Rozstání a linka Boskovice – Žďárná – Benešov – Protivanov – Prostějov. Na nástupišti 3
budou zastavovat příměstské linky
Prostějov – Prostějovičky, Prostějov
– Drahany – Rozstání – Baldovec,
Prostějov – Buková – Protivanov,
Prostějov – Tovačov – Přerov a Prostějov – Nezamyslice – Osíčany –
Uhřice. Na opačné straně ve směru
na nádraží budou všechny linky příměstské dopravy výše uvedené na
nástupišti č. 5 spolu s linkami MHD
číslo 1, 4, 11, 5, 6, 9 a 32. Dnem 19.
prosince se také ruší náhradní zastávka ve Fanderlíkově ulici.
(mik)
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Pondělí 16. prosince 2019

zpravodajství

investici první náměstek primátora Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Městské lázně
v Prostějově instalovaly a minulý
týden zprovoznily nové luxusní
solárium s nadstandardní výbavou. Solárium vyniká moderním
designem a nabízí řadu užitečných
funkcí. Opaluje pomocí 42 UV
trubic a čtyř obličejových výbojek
splňujících normy EU.
„Přístroj se ovládá pomocí obrázkového tlačítkového panelu, je vybaven
dekoračním osvětlením a jeho součástí je i dokonalé chlazení těla i ob-

veselé
Pondělí 16. prosince 2019

veselé vánoce

zpravodajství
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obyvatele i návštěvníky města,“ nastínil na středeční tiskové konferenci po
jednání rady města primátor František
Jura (ANO 2011).
Předmětem této veřejné zakázky je instalace devíti hnízd – šestatřiceti kusů
polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad. „Konktrétně se bude jednat
o lokality ulic C. Boudy, Kpt. O. Jaroše, Francouzská, Sídliště Svobody, Dr.
Horáka, dvě hnízda na Husově náměstí, Čechovice a Vrahovice na ulici
Čs. armádního sboru v Prostějově.
Tato nová stanoviště polopodzemních kontejnerů budou umísťována
ve většině případů do míst stávajících
volně stojících plastových kontejnerů,
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gramu životní prostředí ve výši 4,29
milionu korun,“ doplnil podstatnou
záležitost primátor František Jura s tím,
že předpokládaný termín zahájení instalace polopodzemních kontejnerů
v uvedených lokalitách Prostějova je 1.
dubna 2020 a vše by mělo být dokončeno do 31. srpna příštího roku.
V současnosti už ale na třech místech v Prostějově fungují podzemní kontejnery na tříděný odpad.
Večerník tedy zajímalo, proč město nyní sáhlo k projektu polopodzemních kontejnerů a v čem je
rozdíl z hlediska užitku či estetiky.
„Zavedením polopodzemních kontejnerů jednak z ulic zmizí stávají-

náklady na likvidaci tøídìného
odpadu v prostìjovì

které budou po realizaci stavby odstraněny. S ohledem na využití a dosažitelnost pro občany jsou stanoviště
umístěna na veřejných prostranstvích
zastavěných území,“ objasnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že v zadávacím řízení bude
oslovena šestice možných dodavatelů.
Instalace polopodzemních kontejnerů
bude provedena na základě již vypracované projektové dokumentace. Celková předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 4,69 milionu korun bez
DPH. „Předmětné stavební a související práce a služby budou financovány
z prostředků statutárního města Prostějova a z dotace Operačního procí nevzhledné kontejnery, zvýší se
kapacita a estetika sběrných míst
a druhak se sníží četnost svozů. Ve
městech, kde polopodzemní kontejnery zavedli, mají s touto novinkou
velmi dobré zkušenosti,“ zareagoval
Jiří Pospíšil, který zároveň připustil,
že dosavadní zkušenosti s provozem podzemních kontejnerů nejsou
zrovna nejlepší. „Instalovali jsme je
do centra města z důvodu estetického. Tyto kontejnery ovšem bývají
naplněny maximálně do poloviny,
protože někteří občané ucpou vhazovací otvory, takže ten, kdo následně
přijde, není schopen odpad do kontejneru vhodit, který se proto hromadí v okolí sběrných hnízd,“ vysvětlil
první náměstek primátora. Jinak je
ale přesvědčen, že občané se v posledních letech celkově naučili odpad
třídit. „Určitě si jako město vedeme
velmi dobře. O tom svědčí každoročně naše umístění v soutěži třídění odpadu v Olomouckém kraji. V kategorii nad 15 000 obyvatel se pravidelně
umísťujeme mezi třemi nejlepšími.
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PROSTĚJOV K nešťastné události
došlo minulé úterý v Olomoucké
ulici. Osamocený devítiletý klučina
vběhl do silnice zpoza zaparkovaných aut zrovna ve chvíli, kdy místem projížděl řidič jiného osobního
vozidla. Malého chlapce srazil.
„V úterý desátého prosince přesně
v 15:35 hodin došlo v Olomoucké
ulici v Prostějově k dopravní nehodě

osobního automobilu s chodcem. Podle dosavadního šetření měl devítiletý
chlapec do vozovky vyběhnout z prostoru mezi zaparkovanými automobily a třiašedesátiletý řidič Toyoty Prius
tak i přes prudké brzdění nestačil včas
zastavit. Při střetu s pravou přední
částí vozidla chlapec utrpěl zranění,
se kterým byl ošetřen v prostějovské
nemocnici,“ informoval František Ko-

řínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Škoda na automobilu byla předběžně
vyčíslena na sedm tisíc korun. „Alkohol
u jeho řidiče policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí prostějovské policie. (mik)
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ličeje. Díky funkci Xsens si můžete
kdykoliv v průběhu opalování spustit
příjemnou vůni, která odstraní nepříjemný zápach ozónu. Vodní mlha
Qsens nejen příjemně osvěží, ale také
zvýší opalovací efekt. Obě funkce lze
vypnout a zapnout pouhým stiskem
na srozumitelném obrázkovém ovládacím panelu. Systém 3D nabízí,
díky čtyřem reproduktorům, dokonalý zvukový zážitek,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková.
(red)

PROSTĚJOV Již třetím rokem se
obce a města v České republice
mohly zapojit do soutěže Aktivní
obec pořádané kolektivním systémem ASEKOL. Soutěž je vyhlašována v rámci podpory osvěty
a sběru drobného elektra prostřednictvím červených kontejnerů.
A nově v ní uspěl také Prostějov!
„Odměnu získávají nejaktivnější obce
s největší výtěžností sběru prostřednictvím červených kontejnerů v přepočtu na obyvatele za dané období
a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. Prostějov
získal první místo v rámci Olomouckého kraje,“ pochvaluje si František
Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov. V soutěži jsou
bodově hodnoceny tři oblasti. „První
je výtěžnost sběru v červených staci-

onárních kontejnerech. Jde o červené
kontejnery na sběr drobného použitého elektra. Druhou oblastí je propagace zpětného odběru elektrozařízení
a tou třetí pak navýšení průměrné
výtěžnosti sběru v červených kontejnerech,“ vyjmenoval první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Jak
doplnil, město od společnosti ASEKOL jako odměnu získalo tři tisíce
korun. „Finanční dar v souladu s darovací smlouvou využijeme k ekologické aktivitě, a to výtisku propagačních
letáků na třídění použitého elektrozařízení,“ uzavřel Pospíšil.
(mik)
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Rada statutárního města Prostějova
odsouhlasila zahájení veřejné zakázky na stavební práce Polopodzemní
kontejnery v Prostějově zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
„Důvodem, proč se pouštíme do této
činnosti, je snaha odstranit nevzhledné volně stojící kontejnery na odpad
a zajistit tak lepší vizuální vjem pro

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Pro významnou investici za 4,69 milionu korun
se rozhodli prostějovští radní minulý týden na svém úterním
zasedání. Během příštího roku by se tak v Prostějově mělo objevit celkem devět nových hnízd se šestatřiceti polopodzemními kontejnery na tříděný odpad. Většinu nákladů mají pokrýt
dotace, takže ani zastupitelé zřejmě nebudou při schvalování
této investice proti. Večerník se prvního náměstka primátora
Prostějova Jiřího Pospíšila přeptal i na další záležitosti související s odpadovým hospodářstvím.
vhodné používat například v blízkosti
travnatých ploch, záhonů, dětských
hřišť a sportovišť. Jedná se však o alternativní doplnění chemické likvidace
plevelů podobně jako v dalších městech,“ vstoupil do problematiky Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějov. „Po konzultaci se společností FCC
a na základě zkušeností uvádíme, že
likvidace nežádoucích plevelů pomocí
horké tlakové vody je možná alternativa, která ale plnohodnotně nenahradí
používání chemických prostředků, je
časově náročnější, méně účinná a přináší další provozní problémy včetně
zvýšení finančních nákladů,“ přidal
vzápětí jedním dechem. „Společnost
FCC dále od července 2019 používá
přípravek Roundup Biaktiv, který je

veselé
Vánoce

PROSTĚJOV Zítra, tj. v úterý 17.
prosince od 10.00 hodin, bude v obřadní síni radnice zahájeno letos poslední řádné zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějov. Program jednání není tentokrát nikterak
zdlouhavý. I když u zdejších opozičních politiků člověk nikdy neví...
„Na programu máme nyní pouze
třináct bodů a většina z nich se týká

problematiky dotací, školského
odboru a majetkoprávních záležitostí. Schvalovat budeme ale také
finanční podporu městu Prešovu,
projednávat se mají personální otázky v komisi pro regeneraci městské
památkové zóny, záležitosti okolo
firmy Manthellan a zastupitelé také
budou schvalovat dotace do sportu.
Diskutovat hodláme také o opozič-

ním návrhu na participiální rozpočet města,“ předeslal František Jura,
primátora statutárního města Prostějova.
Jednání zastupitelstva je samozřejmě veřejnosti přístupné a navíc ho můžete sledovat v přímém
přenosu prostřednictvím streamu
přes internetové stránky www.
prostejov.eu.
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navrhovali u placení poplatků za odpad
či pejsky. Opozičníkům se tyto úlevy
pro občany zdály nedostatečné. „Jsem
přesvědčen, že systém slev i výjimek je
naprosto dostačující a vyšli jsme vstříc
hlavně seniorům,“ namítl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora.
Pravdou ale je, že občanům Prostějova
se od Nového roku výrazně prodraží
vlastnictví pejsků. „To ale vychází ze
zákona, který musíme všichni respektovat. Hlavně se to týká povinného
čipování, což samozřejmě mnohým
pejskařům zvýší náklady, stejně jako
povinná registrace. Na druhé straně
poplatek za komunální odpad zůstává
i pro rok 2020 na stejné úrovni a nezvyšujeme ho,“ podotkl ještě Jiří Pospíšil.
Stejně úspěšně prošla hlasovacím
procesem vyhláška o regulaci hazardních her v Prostějově. „Herny i kasina z Prostějova během minulých let
naštěstí vymizely, což je samozřejmě
dobře. Nová vyhláška města by navíc tomuto samovolnému procesu
měla ještě více pomoci, jsou v ní další
výrazná omezení,“ uzavřel primátor
Jura.
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nými výjimkami. Používání zábavní
pyrotechniky narušuje kvalitu života
obyvatel města v důsledku hluku,
znečišťování ovzduší a často spojeného nepořádku na veřejných prostranstvích. Hluk výbuchů negativně
vnímají především malé děti a je také
stresovým faktorem pro domácí i divoká zvířata,“ uvedl návrh nové vyhlášky
František Jura (ANO), primátor statutárního města Prostějova. „Souhlasím
s textem vyhlášky a pokládám ji za
přínosnou. Jen bych v jedné z výjimek,
a to na Silvestra a Nový rok, zkrátil
dobu možnosti zábavní pyrotechniku
používat. Nevím, proč by občané měli
poslouchat petardy a dělobuchy až do
časných ranních hodin prvního ledna,
podle mého názoru by postačovalo do
jedné hodiny v noci,“ uvedl Aleš Matyášek (Na rovinu!). Jeho protinávrh
však neprošel a zastupitelé vyhlášku
schválili podle původního návrhu.
Další jmenované vyhlášky prošly hlasováním také bez potíží, souhlasila s nimi
drtivá většina přítomných zastupitelů.
Nejvíce se opoziční zastupitelé vyjadřovali k úlevám a výjimkám, které radní

Probíral se hazard, odpady, pyrotechnika i pejsci
PROSTĚJOV Kromě schvalování
rozpočtu, o čemž Večerník obsáhle informoval v minulém vydání,
měli zastupitelé a zastupitelky
předminulé úterý na stole i návrhy
čtyř nových vyhlášek města, které mají vejít v platnost od 1. ledna 2020. Jejich projednávání tak
přišlo doslova na poslední chvíli.
Jednalo se o vyhlášku o regulaci
používání zábavní pyrotechniky,
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
o regulaci provozování hazardních
her a v poslední řadě také o vyhlášku o místním poplatku ze psů
a o evidenci označovaných psů a jejich chovatelů. Všechny po kratší
diskusi zastupitelstvo schválilo.
Jako první se dostala na pořad jednání vyhláška o regulaci používání
pyrotechniky. „Cílem je zabezpečení
ochrany před negativními jevy spojenými s užíváním zábavní pyrotechniky. Principem regulace je zákaz jejího
používání na území města se stanove-

politickým spektrem. „Všichni víte, že
jako lékař jsem obrovským odpůrcem
používání těchto glyfosátů. Kdysi jsem
si chtěl ušetřit práci a sám jsem ho použil na svůj trávník. Tráva zdechla a zůstal
jen plevel! Zaráží mě ale jiná věc. U nás
na sídlišti jsem pozoroval pracovníka
FCC, jak stříká chemickou látku plošně po celém chodníku, přitom kousky
plevele byly jenom místy, asi tak tři
metry od sebe. Proč se místo postřiku
nepoužívá žehlička, která se pouze přiloží na konkrétní plevelnou rostlinku
a ta se zničí? Rozhodně jako lékař nemohu souhlasit s využíváním chemie
na veřejných prostranstvích,“ pronesl
Bohuslav Macháň (PéVéčko). „My tady
budeme alibisticky hlasovat o tom, že
petici občanů bereme na vědomí. Toto
se poslední dobou stává hodně moderní i v jiných případech. Petici vezmeme
na vědomí, a co jako bude dál? Budeme
stížnosti nějak řešit konkrétně?“ ptal se
František Fröml (Změna pro Prostějov) a podobně se vyjádřilo i několik
dalších zastupitelů. Opozice dokonce
navrhovala, aby se při hubení plevele
upustilo od používání chemikálií a raději se investovalo do nákupu dalších
strojů se zařízením na horkou tlakovou
vodu. „To by bylo hodně finančně nákladné a navíc tato zařízení jsou náročná na obsluhu i další personál. Horkou

PROSTĚJOV Debata na půdě
městského zastupitelstva při
schvalování nové vyhlášky o povinném čipování psů přinesla jednu zábavnou perličku. Ba přímo
perlu. Do diskuse se totiž zapojil
i radní za ČSSD Zdeněk Fišer.
Vážnost celého záměru „narušil“
prohlášením, ze kterého se všichni
přítomní zastupitelé smíchy doslova popadali za břicha a primátora města i šokovalo...

„Chtěl bych vědět, zda mám takto
označit i svoji manželku, když na mě
pořád štěká?“ zeptal se před všemi
zastupiteli Zdeněk Fišer. „Pokud ji
budete hledat, pak ano,“ odpověděla
mu se smíchem předkladatelka nové
městské vyhlášky o čipování psů náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov).
Z otázky Zdeňka Fišera byl hodně
vykolejený primátor a řídící schůze

„Poøád na mì štìká,“
vysvìtlil s úsmìvem
Zdenìk Fišer

v daný moment chemicky ošetřujeme.
Současně jsme také zavedli označování právě ošetřených ploch. A to jak
zeleně, tak na zpevněných plochách,
většinou na chodnících. Při použití
těchto chemických prostředků jsme
schopni za jeden pracovní den ošetřit
až čtyři tisíce metrů čtverečních plochy, zatímco při využití horké tlakové
vody jde pouze o čtvrtinu,“ řekl mimo
jiného Martin Grepl. A jak zdůraznil,
ředění chemických prostředků i následná aplikace probíhají pod přísnou
kontrolou.
Proti chemikáliím využívaným na veřejných prostranstvích se však přesto
vyslovilo několik zastupitelů napříč

2QWåÊX¾PÊEJGOKEMÚEJN¾VGMPCJWDGPÊRNGXGNGXGO÷UV÷RąKwGN\CUVWRKVGNčOX[
UX÷VNQXCVVCMÆąGFKVGN(%%2TQUV÷LQX/CTVKP)TGRN
Foto: Michal Kadlec

ekologicky nejšetrnější herbicid na použití v ekologicky citlivých oblastech,
v lesnictví, vodním hospodářství a na
veřejných plochách,“ tvrdí Jiří Pospíšil.
Zastupitele přišel ujistit o vhodnosti
a nezávadnosti používaných chemických látek také ředitel společnosti
FCC Prostějov Martin Grepl. „Co
se týká používání glyfosátů, tak naše
společnost se přísně řídí prováděcím
nařízením Evropské unie. My jsme při
hubení plevele nedávno ustoupili od
přípravku Roundup Klasik, nahradili
ho značkou Roundup Biaktiv a používáme také přípravek Tartan. Po dohodě s magistrátem jsme navíc přistoupili
ke zveřejňování termínů a lokalit, které

Čtyři nové vyhlášky posvěceny

Likvidaci nežádoucích plevelů na
komunikacích a na plochách veřejné
zeleně pro statutární město Prostějov
zajišťuje společnost FCC Prostějov,
a to v souladu s platnou legislativou.
Ta v návaznosti na legislativu Evropské
unie plošně nezakazuje používání přípravku s obchodním názvem Roundup k hubení nežádoucích plevelů
v městských zastavěných oblastech
nebo v okolí železničních tratí a podobně.
„Na základě podnětů od občanů města a po vzoru z jiných měst v České republice jsme se společností FCC řešili
možnost likvidace nežádoucích plevelů také jiným způsobem než používáním chemických prostředků. Od května 2019 se na komunikacích provádí
také pomocí horké tlakové vody, což je

PROSTĚJOV Petice proti používání chemických prostředků
při likvidaci plevele v Prostějově, kterou podepsalo přes 800
občanů města, se dostala i na program předposledního jednání zastupitelstva, které proběhlo v úterý 3. prosince a za
nímž se Večerník dnes ještě ohlíží. Zejména proti používání
Roundupu protestovali hlavně opoziční zastupitelé, ovšem
vyslovili se proti němu i někteří členové koalice, zejména z řad
lékařů. Většina komunálních politiků však nakonec hlasovala
pouze pro to, že petice obyvatel Prostějova se vzala na vědomí s tím, že Roundup se bude používat i nadále. Zpřísní se ale
kontroly. S tím jsou však signatáři velice nespokojení.

František Jura. „Tedy, pane inženýre, já jsem zvědavý, jestli se teď vaše
manželka dívá na přímý přenos z tohoto jednání zastupitelstva! A pokud
ano, pak vám přeji doma hodně štěstí...,“ vyvolala další salvu smíchu v obřadní síni radnice reakce primátora.
Jak po jednání zastupitelstva přivítala radního doma paní Fišerová,
není Večerníku známo... Věřme, že
s blížícím se Silvestrem vzala vše
s humorem.
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páru využíváme při ničení plevele jen
v centru města,“ zareagoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Po čtyřicetiminutové diskusi byl
nakonec schválen původní návrh,
petici občanů tedy město vzalo na
vědomí. Určitě to ale není poslední
slovo v této celé kauze, proti užívání
glyfosátů ve městě se dají očekávat
další protesty. Ostatně s vyjádřením
přispěchala do redakce Večerníku
i hlavní signatářka petice, kterou nedávno podepsalo více jak osm stovek
občanů. „Ráda bych upřímně poděkovala osmi statečným zastupitelům,
kteří měli odvahu a hlasovali pro úplný
zákaz používání glyfosátu. Zbývajících
dvacet přítomných a námi zvolených
zastupitelů se zdrželo hlasování, prostě
nehlasovalo. Jak je to vůbec možné? To
nemají na danou problematiku žádný
názor, bojí se ho vyjádřit nebo dané věci
vůbec nerozumí? Takové ´hlasování´
považuji za alibistické a zbabělé! Jednali
v duchu pořekadla: ´vlk se nažral a koza
zůstala celá´, zkrátka vyřešeno a 811
lidí, kteří petici podepsali, je zřejmě
nezajímá,“ neskrývala rozčarování Jana
Jílková. „Odmítáme názor, že je potřeba teprve jednat o možnostech, koalice
měla a má možnosti, jak situaci řešit
pružně. Za zákaz tak budeme bojovat
dál,“ ujišťuje.

Původní reportáž pro Večerník: Michal Kadlec

DOZVUKY PROSTĚJOVSKÉHO ZASTUPITELSTVA
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„Vznikne devět nových hnízd,“ popisuje milionovou
Chemické hubení plevele naopak obhajoval i ředitel FCC
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Prostějov (mik) – Od poloviny
prosince 2019 do konce února 2020
bude probíhat postupné kácení aleje 23 kusů mohutných buků v jižní
části Městského hřbitova v Prostějově. Důvody vysvětlila náměstkyně
primátora pro životní prostředí. „Kácení buků bylo povoleno orgánem
ochrany přírody z důvodu provozní
bezpečnosti na základě výsledku tahových zkoušek a závěru znaleckého
posudku. Na jaře 2020 bude provedena obnova, tedy nová výsadba
stromořadí včetně celoplošné opravy přilehlého chodníku. Žádáme
tímto návštěvníky hřbitova o zvýšenou pozornost, aby nevstupovali do
vymezených prostor a dbali pokynů
zaměstnanců správy hřbitova,“ vzkázala Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostěšjov).

Pokácí bukovou alej

Prostějov (mik) - Pro školy a další
zařízení v majetku města chce prostějovský magistrát opět nakupovat
elektřinu i zemní plyn centrálně.
Aktuálně tak probíhají přípravy na
zadávací řízení nadlimitní veřejné
zakázky na Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro
statutární město Prostějov na léta
2021 až 2022. Dotýkat se budou
organizací zřizovaných městem.
„Veřejná zakázka bude rozdělena
na dvě samostatné části dle druhu energie, to je elektřina a zemní
plyn. Jednotlivé části budou v rámci jedné veřejné zakázky posuzovány odděleně a zadány samostatně,“
vysvětlil postup primátor František
Jura (ANO 2011). „Dodavatelé se
mohou účastnit obou částí soutěže, případně jen jedné části veřejné
zakázky. Ke konečnému hodnocení nabídkové ceny bude použita
elektronická aukce. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je 16,55
milionu korun za elektřinu a 13,12
milionu korun za zemní plyn. Zakázka bude vzhledem k předpokládané hodnotě soutěžena jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávku
formou otevřeného řízení,“ uzavřel
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Energie na dva roky
opìt centrálnì

Prostějov (red) – Prostějov se rozrůstá a s tím ruku v ruce vznikají
nové ulice. Nedávno zastupitelé rozhodovali o názvu ulice Meruňková,
tentokrát budou posuzovat vhodnost názvu Na Lukách.
„Obrátil se na nás zástupce společnosti PE MEDIKA Brno, která staví
bytový komplex za novou nemocnicí, s žádostí o pojmenování nově
vznikající ulice v katastrálním území
Krasice. Předložen nám byl na pojmenování ulice název Na Lukách,“
objasnil primátor František Jura
(ANO 2011). Konečné rozhodnutí,
zda lidé budou bydlet v takto nazvané ulici, bude na zastupitelích.

Mìsto bude
mít novou ulici
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pondělí 16.12. 8.00 hod. - 12.00 hod. 14.00 hod. - 17.00 hod.
úterý 17.12.
8.00 hod. - 16.00 hod.
středa 18.12.
8.00 hod. - 16.00 hod.
čtvrtek 19.12. 8.00 hod. - 12.00 hod.
pátek 20.12.
10.00 hod. - 17.00 hod.
pondělí 23.12. 8.00 hod. - 13.00 hod.
úterý 24.12.
ZAVŘENO
středa 25.12.
ZAVŘENO
čtvrtek 26.12. ZAVŘENO
pátek 27.12.
8.00 - 15.00 hod.
pondělí 30.12. 8.00 - 16.00 hod.
úterý 31.12.
ZAVŘENO
středa 1. 1. 2020 ZAVŘENO
čtvrtek 2.1. 2020 10.00 - 15.00 hod.
pátek 3.1. 2020 8.00 - 13.00 hod.
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Zajistěte si právě teď roční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2020
ještě za poníženou cenu. Získáte navíc
redakční kalendář a dárek zdarma od ﬁrmy Proﬁtex!
DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU ZAPLATÍ STÁVAJÍCÍ
I NOVÍ PŘEDPLATITELÉ 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.

920 Kč

1040 Kč

ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ
PRÁVĚ TEĎ
Akce platí pouze při objednávce
ve dnech 16.,17.,18. a 23.12.

O 5 KORUN
/(91ħ-,

více na
straně 48

veselé vánoce

Pondělí 16. prosince 2019

region - prezentace
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A vedle v sokolovně probíhal velký florbalový turnaj dětských týmů...“
yy Myslíte si, že internet a sociální
sítě nejsou pro naše děti hrozbou?
„Jsou, ale nezáleží to na těch dětech, ale na
nás. To jsem si uvědomil, když moje cesta
pokračovala do další obce. Když jsem se
tam zeptal starosty na fotbal a zapojení
mladých lidí, tak smutně odpověděl, že
žákovský tým museli zrušit. A víte proč?
Dětí se zájmem o fotbal tam bylo dost, ale
nebyli trenéři. Proto hejtmanství zavedlo
dotační program, díky kterému mohou
zájemci trenérskou licenci získat.“
yy Na děti pamatujete. Co senioři?
„Do rozvoje sociálních služeb jdou
z krajského rozpočtu obrovské sumy

a velká část těchto peněz slouží právě
na podporu služeb pro seniory. Přímo
do rekonstrukce domova pro seniory
v Prostějově mimochodem kraj vloží
125 miliónů korun. Jeho klienti se mohou těšit na kompletně přestavěnou
budovu, která jim nabídne důstojné
a moderní zázemí.“
yy Nový obchvat, modernizace sociálních služeb… Vypadá to, že jste
si Prostějovsko oblíbil?
„Ano, oblíbil, proto jsem se letos do něj
také přestěhoval. (smích) Zatím jsem jen
‚náplava‘, ale věřím, že brzy mezi ostatní
Prostějovany zapadnu. Ty zmiňované
investiční akce ale s mojí slabostí pro
Prostějov nesouvisí.“

yy Jak to?
„Olomoucký kraj investuje tam, kde
musí, ne tam, kde bydlí hejtman. Například jedny z největších investic do
dopravní infrastruktury jdou v poslední
době na Šumpersko a Jesenicko, prostě
proto, že je to potřeba.“
yy Jak prožijete Vánoce?
„Pokusím se prožít tyto krásné svátky v klidu a pohodě. Nic zvláštního
doma vymýšlet nebudeme, čím ‚obyčejnější‘ naše Vánoce budou, tím lépe,
protože v jednoduchosti je krása.
A stejně klidné a pohodové Vánoce
přeji i všem občanům Olomouckého
kraje, ať si užijí svátky v blízkosti těch,
které mají rádi.“
(pr)

Foto: Olomoucký kraj

yy Takže se můžeme těšit, že už
brzy budou všechny krajské silnice
opravené?
„Všechny určitě ne, historický dluh
na krajských komunikacích je obrovský. Ale připravili jsme plán a začali opravovat cesty podle toho, které
jsou nejvíce využívané nebo nejvíce
zničené. A to se nám daří. Třeba
v Prostějově jsme nedávno otevřeli zrekonstruovanou Plumlovskou
ulici. Konečně také začala stavba obchvatu Prostějova, což je pro město
a jeho obyvatele zcela zásadní věc.
Náklady budou 355 miliónů korun.“
yy To bude asi na dlouhé lokte, že
ano?
„Stavbaři mají na dokončení prací
dvaatřicet měsíců od zahájení stavby,
tedy od letošního srpna. Vzhledem
k tomu, o jak náročnou akci jde a že
její součástí bude i nová kruhová objížďka, to není zase až tolik času.“
yy Pojďme tedy od silnic k cestám,

a sice k vašim návštěvám regionů.
Jaké si z nich přivážíte zážitky?
„Hlavním poznatkem a dojmem ze
všech cest je to, že život v našich městech a obcích je úplně jiný, než jaký vidíme a čteme ve zprávách. V našem kraji
žijí pracovití a slušní lidé, kterým záleží
na městech a obcích, ve kterých bydlí.“
yy Můžete to doložit nějakým konkrétním příkladem?
„Jednou jsem se v sobotu ráno chystal
na výjezd na Jesenicko a u snídaně jsem
si přečetl průzkum, jak je naše mladá
generace závislá na internetu. Pak jsem
projížděl jednou vesnicí za druhou
a schválně jsem se soustředil na fotbalová hřiště, protože vím, že v sobotu
dopoledne hrají své soutěže mládežnické kategorie. Téměř na každém hřišti
i v té nejmenší vesnici bylo živo, všude
se hrálo. Přijel jsem na návštěvu k hasičům a zrovna tam probíhala soutěž
dětí v požárním útoku, na které bylo asi
deset družstev ze všech okolních obcí.

19121311554

OLOMOUC Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
(na snímku) po mnoha letech vyměnil klidné bydlení na vesnici za
ruch velkoměsta. Jak se v Prostějově zabydlel a jak zohledňuje své
nové bydliště při směřování krajských investic? I na to odpovídal
v následujícím rozhovoru.
yy Do konce roku ještě pár dnů zbývá, přesto se zeptám už s předstihem:
Jak rok 2019 hodnotíte?
„Náš profesor na zemědělce – je to sice
už hodně dlouho, ale pořád na něj vzpomínám – říkal: ‚Když tě nikdo nepochválí, musíš se pochválit sám.‘ Pokud
bychom se drželi tvrdých dat a statistik,
tak musím říct, že se daří naplňovat naše
programové prohlášení a život obyvatel
se zlepšuje. Ale hejtmana by měli hodnotit hlavně lidé, pro které pracuje, tedy
obyvatelé Olomouckého kraje.“
yy Tak si představte, že jste jedním
z občanů, pro které pracuje hejtman
jménem Okleštěk.
„V hospodě u piva bych asi nadával,
tak jako každý druhý. (smích) Třeba
na to, že letos bylo o hodně více rozkopaných silnic než obvykle a kvůli
objížďkám a kolonám jsem musel do
práce každý den vyrazit o deset minut
dříve. Ale pokud bych se na to podíval
důsledněji, možná bych názor změnil.“
yy Jak to myslíte?
„Už vloni jsme v kraji spustili doslova
silniční tsunami – do oprav silnic teď
jde mnohem více peněz než kdykoliv v minulosti. Jenže tohle množství
oprav a rekonstrukcí samozřejmě
přináší i objížďky a kolony. Ale brzy
všichni poznáme, že se nám po opravených krajských cestách jezdí lépe,
rychleji a hlavně bezpečněji.“

19102511220
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do garáže na pozemku u rodinného domu v Malém Hradisku. Po
násilném otevření uzamčených
vrat pachatel z garáže odcizil elektrické a akumulátorové nářadí,
motorovou pilu, kufřík s nářadím,
elektrický kompresor a pánské
horské jízdní kolo. Způsobenou
škodu majitel předběžně vyčíslil
na více než 80 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let.

DQHEMVPHVY½PLXWRKR

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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a na mokrém povrchu s vozidlem
dostala smyk. V důsledku toho vozidlo vyjelo vpravo mimo komunikaci,
kde postupně narazilo do směrového
sloupku a dvou stromů,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Při nehodě utrpěla řidička a dva
spolujezdci zranění, se kterými byli
převezeni do prostějovské nemocnice.
Třetí spolujezdec vyvázl bez zranění.
Škoda na vozidle, směrovém sloupku
a stromech byla předběžně vyčíslena
na třiaosmdesát tisíc korun. Alkohol
u řidičky policisté na místě vyloučili
provedenou dechovou zkouškou,“
shrnul následky Kořínek.

a vyjel do jízdního pruhu bezprostředně
před Toyotu. Řidička Toyoty při pokusu zabránit střetu začala prudce brzdit
a strhla řízení doprava, načež v připojovacím pruhu zezadu narazila do nákladního automobilu značky Iveco,“ popsal
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Ke zranění osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 250 000
korun. „Alkohol u řidičky Toyoty i řidiče Iveca policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přesné okolnosti, příčiny, míra zavinění nehody a také totožnost řidiče uvedené Škody jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil policejní mluvčí s tím,
že vyšetřovatelé nehody žádají svědky
o spolupráci.
V souvislosti s nehodou se policisté obrací na její případné svědky či řidiče, kteří v dané době
jeli ve směru od Prostějova
k Olomouci a mají vozidlo vybavené kamerovým
záznamovým zařízením
a mohli by přispět k jejímu objasnění, aby se spojili s policisty. Mohou
tak učinit osobně na adrese Havlíčkova 16b v Prostějově, nebo
případně telefonicky na
čísla 974 781 251,
974 781 580 či na
bezplatnou telefonní linku 158.
(mik)

„Máme zasněženou asi třetinu svahu.
Hrozí však vyšší teploty, nejspíš tak přípravu na sezónu budeme muset přerušit,“ uvedl provozovatel Jiří Křeček. Po
ostatních stránkách, které může jeho
tým ovlivnit, už jsou naopak Kladky na
lyžaře připravené. „Technika je připravená, energie nasmlouvané. Bohužel
počasí je jak na houpačce,“ poznamenal.
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PROSTĚJOV Mrazy už na Prostějovsku v minulém týdnu udeřily,
i nižší polohy v pátek ráno zažily
první sníh. Vleky v Kladkách, jediném skiareálu na Prostějovsku,
však zatím stojí. Na zasněžování
svahu se teprve pracuje, navíc provozovatele areálu straší vyhlídka na
oteplení.

PROSTĚJOVSKO Hned pro dvě
srny na Prostějovsku byl tragický pátek 6. prosince. Právě v tento den dopravní policisté řešili sérii dopravních
nehod, při kterých zvířata uhynula.
„Nejprve ráno před sedmou hodinou
vběhla srna z levé strany do jízdní dráhy
třiačtyřicetileté řidičce, která řídila vozidlo Renault Scenic ve směru od SelouĄKFKéMCUXQLÊ6Q[QVWPCF¾NPKEK\EG tek na Prostějov. Žena nedokázala střetu
NC\PKéKNCRQP¾TC\W\G\CFWFQP¾ zabránit a přední částí vozidla narazila do
MNCFPÊJQ XQ\KFNC /čåG \C UGNJ¾PÊ srny, která na místě uhynula. Ke zranění
VąGVÊC\CVÊOPG\P¾OÚwQHÆT"
osob nedošlo, ale škoda na vozidle se vy
ZHQVQ2QNKEKGè4 šplhala na dvacet tisíc korun. Krátce před
šestnáctou hodinou řídila čtyřiašedesátiletá žena vozidlo Renault Clio, a to z Výšovic na Němčice nad Hanou. Zhruba
dvě stě metrů před obcí jí z pravé strany
vběhla do jízdní dráhy srna, kterou řidička srazila. Srna po střetu z místa odběhla.

Policisté hledají svědky, nejlépe řidiče aut s palubními kamerami

PROSTĚJOVSKO Ve čtvrtek 12.
prosince čtvrt hodiny před polednem došlo na 26. kilometru dálnice
D46 ve směru z Prostějova na Olomouc k dopravní nehodě osobního
a nákladního automobilu. Srážce se
čtvrtmilionovou škodou mělo údajně předcházet bezohledné vjíždění
na dálnici ve směru od Držovic ze
strany zatím neznámého šoféra osobního vozidla. Policisté tak hledají
svědky, nejlépe řidiče s palubními
kamerami.
„Podle dosavadního šetření jela třiatřicetiletá řidička s Toyotou v pravém
jízdním pruhu. Z dálničního nájezdu od
Držovic měl na dálnici vyjet červený automobil značky Škoda, jehož dosud nezjištěný řidič dle svědků nedal přednost

Skiareál je v nadmořské výšce kolem
600 metrů nad mořem, což znamená,
že zejména v posledních letech je bytostně závislý na umělém zasněžování
a o to nižších teplotách. Často se tak
nedaří naplánovat otevření na vánoční
svátky. Lyžovat se například v minulé
zimní sezóně začalo až během ledna.
„Ideální pro nás je otevřít mezi Váno-

cemi a Silvestrem. Je ale otázkou, zda
se to podaří,“ uvedl Křeček.
Skiareál během zimy bude opět nabízet
lyžování na dvou vlecích. Celodenní jízdenka v Kladkách stojí 380 korun pro
dospělého a 280 pro děti. K dostání jsou
také půldenní jízdenky nebo bodové lístky. Součástí areálu je také lyžařská školička, občerstvení a velké parkoviště. (sob)

0GRąK\RčUQDKNCLÊ\FWUVCXWCRQXC\GXQ\QXM[<P¾VGVQ#ąKFKéMCVQJQVQXQ\KFNCUK
VQP[PÊDWFGRCOCVQXCVFXQLP¾UQD
(QVQ2QNKEKGè4
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V úterý 10. prosince po třetí hodině ranní došlo na komunikaci mezi
Obědkovicemi a Klenovicemi na
Hané k havárii osobního automobilu
Seat Ibiza. „Osmatřicetiletá řidička
zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky a v husté mlze

Michal KADLEC

KLENOVICE NA HANÉ Hodně
to podcenila... Nepříjemné počasí
a těžké podmínky na silnici řidičku
osobního vozidla vůbec nepřinutily být opatrnější. Žena u Klenovic na Hané havarovala v mlze a na
kluzké vozovce se po nárazu do
dvou stromů v autě zranila ona i její
dva spolujezdci.

Žena se nezranila a odhadla škodu na
vozidle na třicet tisíc korun,“ sdělil Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
K dosud poslednímu hlášenému střetu
vozidla se srnou došlo na Prostějovsku
onen předminulý pátek po osmnácté
hodině. Za volantem vozidla Škoda
Octavia seděla devatenáctiletá dívka,
která jela od Vrbátek na Prostějov. Stejně jako v předchozím případě řidičce
náhle do jízdní dráhy z pravé strany
vběhla srna. „Žena zvíře srazila přední
částí vozidla a na místě ji usmrtila. Nikdo z osádky nebyl při nehodě zraněn.
Policisté odhadli škodu na vozidle na
deset tisíc korun,“ uvedl Libor Hejtman
s tím, že provedené orientační dechové
zkoušky na alkohol byly u všech řidiček
negativní.
(mik)

Za nehodou na dálnici stojí bezohlednost? +QHGWĨLVUiçN\VH]YęĨt

o čem
čeem js
jsou
sou vvánoční
ánnočční ttrhy
rhhy v kkonici...
onnicci....

lepší a lepší,“ upozornil moderátor celého dne Petr Polák, jehož tatínek Miloš
za celou parádou od začátku stojí.
Těsně před ohňostrojem do posledního místa zaplněné konické náměstí
bavila kapela Děda Mládek Illegal
FOTOGALERIE
band. Ani této energické bandě se sice
klikni na
BYLI JSME
nepodařilo publikum výrazněji rozpowww.vecernikpv.cz
U TOHO
hybovat, svojí zběsilou i veselou show
Ježíšek si před Vánoci nemusí natáčet
si však vysloužila asi zatím nejmasověj- 2QFTQ\UXÊEGPÚOX¾PQéPÊOUVTQOGOX-QPKEKUKMCåFÚXFCXWNKFÊRTQåÊXCNUXčLXNCUVPÊ
RąÊD÷J&QwNQKPCRQNKDM[
Foto: Martin Zaoral
budík, už 25 let jej rok co rok spolehliší pozornost ze všech účinkujících, co
vě probudí konický ohňostroj. Jakmile
se kdy na Vánočních trzích představili. koncertu se ukázalo angažování skupi- chválou hejtman Ladislav Okleštěk,
k němu do nebe doletí první světlice,
Jako skutečně šťastný tah během jejich ny tanečníků z řad náhodně vybraných který přislíbil, že se přijede podívat
dětí a dospívajících, kteří to s kapelou i příští rok.
rozparádili přímo na pódiu. Jeden Dopoledne se na tomtéž velkém póz nich však jednoznačně vynikal. „Ten diu na konickém náměstí představili
saa
3x foto: Martin Zaoral
kluk je fakt skvělý, to je neuvěřitelný,“ žáci konické ZUŠ, pěvecký sbor Koníkomentoval výkon chlapce ve žluté ček a kapely Oceán a Flames s hosty.
bundě snad každý, kdo jen na chvíli Po obědě pak skupina Naostro. Po ohňostroji ještě došlo na losování vánočnakoukl na pódium.
Trhy letos kromě celé řady sponzo- ní tomboly, jejíž výtěžek šel na konto
rů finančně podpořil i Olomoucký těžce nemocné Marcelky. Program na
kraj. „Když někam dáme prachy, tak pódiu zakončilo vystoupení skupiny
musím zkontrolovat, jak jsou využité. Tamdem, u stánků s punčem se však
Když se kouknu kolem sebe, tak bych diskutovalo dlouho do noci.
řekl, že sem bychom měli přisypat. Vánoční trhy se v Konici sice koTrhy v Konici jsou perfektní, nedávno nají pouze jeden den v roce, až do
8¾PQéPÊVTJ[X-QPKEKLUQWQFQDTÆ\¾DCX÷1VWUGVGPVQMT¾V <¾UCFPÊTQNKVCMÆRąKPKEJJTCLGUGVM¾PÊURą¾VGNKCFQDTÆ # PGOčåG UCOQ\ąGLO÷ EJ[D÷V CPK 8¾PQéPÊ RWPé RTQ
jsem byl na trzích v Praze a tam nic 2. ledna lze v galerii na zdejším zámOKOQLKPÆRQUVCTCNCKMCRGNC&÷FC/N¾FGM+NNGICNDCPF
LÊFNQ
\CJą¾VÊ
pořádného nenajdete. S těmi zdejšími ku navštívit tradiční Vánoční výstase to vůbec nedá srovnávat,“ nešetřil vu tentokrát i s obrázky Josefa Lady.

Flame in stars tentokrát vybuchoval
do rytmu hudby norského skladatele Thomase Bergersena, který složil muziku například k filmu Piráti
z Karibiku. Trval přesně 9 minut a 15
sekund, a i tentokrát si vysloužil zasloužený potlesk na otevřené scéně.
A ten u zmlsaného publika, které už
na nebi nad Konicí vidělo ledacos,
musí mu být jasné, že je čas začít vy- není žádnou samozřejmostí. „Vzpočarovávat dárky pro děti i dospělé. Jinak mínám si, jak jsme začínali s úplně mato totiž už prostě nestihne.
lým ohňostrojem. Nyní to děláme už
Letošní ohňostroj v režii osvědčené čtvrtstoletí a každý rok se snažíme být

davy lidí ze širokého okolí

+XVW¿POKDDPRNU¿VLOQLFHX.OHQRYLFQD+DQÇ

Plumlov (mls) - Novou automobilovou cisternu za 2 950 000 korun
získají hasiči z Plumlova. Drtivá většina peněz bude financována z Ministerstva vnitra ČR – Hasičského
záchranného sboru (2 500 000 korun), 300 000 pošle Olomoucký kraj
a zbývajících 150 000 půjde z rozpočtu města Plumlov.

1RY½FLVWHUQD
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Kostelec na Hané (mls) - Nové
výletní místo pro cyklisty i pěší by
mělo v dohledné době vzniknout
nedaleko nové ČOV v Kostelci na
Hané. Vedení města tam plánuje
vybudovat mokřad o rozloze zhruba
300 m2, jeho hloubka by měla být
do půldruhého metru. „V této lokalitě voda v minulosti byla, ostatně
zde stával mlýn. Chceme zde zasadit
nové stromy a vybudovat i posezení
pro výletníky,“ upozornil starosta
Kostelce František Horák. Město si
v současnosti nechává zpracovávat
projekt. Realizace bude závislá na
dotacích, pokud je město obdrží,
rozběhnou se práce nejdříve v závěru příštího roku.

0ÉVWRPOÙQD
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Laškov (mls) - Minulé úterý 10.
prosince skončila úplná uzavírka silnice mezi Laškovem a Kandií. Stalo
se tak s desetidenním předstihem
oproti původnímu plánu. Důvodem
uzavírky byla demolice starého a výstavba nového mostu, se kterou se
začalo začátkem letošního června.
Autobusy dle nového jízdního řádu
opraveným úsekem začaly jezdit od
neděle 15. prosince.
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Pondělí 16. prosince 2019
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Na oblíbenou akci se opět sjely

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

]SU½Y\]UHJLRQX

KONICE Jednou v roce na Vánoce všichni valí do Konice! I tak
by mohl znít začátek sloky známé písně o tom, že Vánoce,
Vánoce přicházejí. Než svátky dorazí i k nám domů, tak se
každoročně na celý jeden den zastaví v Konici a na tamním
náměstí to rozbalí se vším všudy: nechybí spousta lidí, hudby,
Vybílil garáž
punče, bramboráků a ve finále i převelice oblíbený ohňostroj.
V dosud přesně nezjištěné době Ten letošní vyletěl k nebi uplynulou sobotu 14. prosince. A ani
během předminulého víkendu se tentokrát u toho nechyběl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
dosud neznámý pachatel vloupal

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý dvacetiletý mladík z Vyškova. Muž řídil předminuou neděli 8. prosince
v noci motorové vozidlo Volkswagen Bora od Otaslavic směrem
na Vyškov. Policisté jej zastavili v Brodku u Prostějova v ulici
V Pivovaře. Řidiče při kontrole
podrobili orientačním dechovým
zkouškám na alkohol, které byly
pozitivní. Přístroj zaznamenal
hodnoty 1,14 promile a 1,10 promile alkoholu v dechu. Řidiči hrozí za uvedený přečin trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Mladík policistům
nadýchal
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Prezident Rotary klubu v Prostějově
Zdeněk Beran bere svoji funkci jako výzvu

PROSTĚJOV Je jednatelem významné prostějovské projekční
kanceláře a držitelem Ceny města
Prostějova za rok 2010 za architektonické ztvárnění podoby kavárny
Národního domu. Architekt Zdeněk Beran (na snímku) se v červenci
tohoto roku stal navíc prezidentem
Rotary klubu v Prostějově. Večerník zajímalo, co pro něj tato prestižní funkce znamená a co všechno je
pro „rotariány“ významné a prioritní. Ale nejen to...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Co pro vás Rotary znamená?
„Mezinárodní organizace Rotary přes
sto let celosvětově organizuje projekty služby a pomoci nejen v místech
působení svých klubů, ale v rámci
mezinárodního programu řeší i naléhavé výzvy současného světa. Fascinuje mě možnost aktivní účasti na něčem, co opravdu pomáhá měnit svět
k lepšímu. A nechci, aby to vyznělo
jako fráze. Díky mezinárodní koordinaci dokázal Rotary klub, v rámci
svého hlavního světového programu
POLIO, pomoci s celosvětovým vymýcením už dvou ze tří poliovirů přenášejících dětskou obrnu. Členové
klubů jsou z celého profesního spektra. A právě rozmanitost profesí, předávání zkušeností, schopností a sdílení společných hodnot rozvíjí naši
činnost a prohlubuje naše vztahy.“

yy Jaké máte plány ve funkci prezidenta?
„Funkce prezidenta klubu, stejně
jako všechny funkce v Rotary, a to
i na mezinárodní úrovni, má trvání
vždy pouze jeden rok. Princip rotace
funkcí, ze kterého je odvozen i název Rotary, zajišťuje zdravý rozvoj
fungování organizace. Funkce prezidenta klubu pro období 2019/2020
mi kromě zavazující důvěry od členů
našeho klubu přináší celou řadu nových zkušeností a výzev organizačního charakteru a inspirujících společenských setkání. Máme několik
nosných programů, které rozvíjíme.
Navíc prostějovský Rotary klub příští rok v listopadu oslaví 25. výročí od
svého znovuobnovení po násilném
přerušení nacistickou a komunistickou totalitou a připravujeme se i na
toto výročí.“
yy I letos má Rotary klub svůj
vlastní stánek s punčem v rámci
vánočního jarmarku na náměstí
T. G. Masaryka. Na co bude využit
výtěžek z prodeje punče?
„Ano, v průběhu prvních dvou adventních týdnů se naši členové se
svými rodinami denně střídali na
stánku a připravovali punč podle
svých originálních receptur. Akce
se letos konala už osmý rok v řadě.
Na stánku jsme zažili spoustu milých setkání se zákazníky, kteří už
vědí, že náš punč je ‚zahřeje dvakrát‘.
(úsměv) Díky podpoře statutárního
města Prostějova, které nám stánek
pronajalo bezúplatně, můžeme i letos celý výtěžek rozdělit potřebným.“
yy Už víte, jak konkrétně s výtěžkem naložíte?
„Na to je ještě brzo, stále ještě přijímáme žádosti o podporu od jednot-

livců i organizací z prostějovského
regionu. Soustřeďujeme se na děti,
seniory i zdravotně hendikepované
obecně a naše podpora je cílená.
Za dobu trvání akce jsme například
pořídili několik elektrických
invalidních vozíků, které včetně servisu
bezplatně pronajímáme klientům
v prostějovském
domově seniorů.
Tradičně přispívá-

Motto Rotary Service Above Self vyjadřuje
naši víru v nezištnou dobrovolnou pomoc
a službu. Je to příležitost spolupracovat
s lidmi, kteří mají touhu pomáhat a zlepšovat
život ve svém okolí. Do nového roku přeji lidem,
aby co nejčastěji zažívali ten hřejivý pocit u srdce,
který nastává tehdy, když druhému pomůžete...
yy V poslední době
pomáhá Rotary klub
mnoha studentům ze
zahraničí se stážemi
v Prostějově a na druhé straně podporuje
místní studenty
v zahraničí.

denty přijímají a vysílají.
V posledních letech se nám
daří každoročně organizovat výměnný pobyt v Prostějově zhruba pro dva zahraniční studenty. Letos to
jsou studentky z Austrálie
a USA. Na druhou

(QVQ4QVCT[MNWD2TQUV÷LQX

me i dětským domovům a skautským oddílům na jejich konkrétní
potřeby. Jako každý rok i tentokrát
budeme dary z výtěžku punče slavnostně předávat na plese Rotary
klubu, který se bude konat 29. února
v Národním domě, a širokou veřejnost budeme informovat i prostřednictvím médií.“

„Máte pravdu, že v poslední době
výrazně narostl počet studentů,
kteří k nám přijíždějí nebo naopak
odjíždějí do světa na celoroční výměnné pobyty. Tato činnost je snad
ze všech nejvíce vázaná na obětavou
pomoc i spolupráci nejen členů
a jejich rodin, ale také hostitelských
rodin mimo Rotary klub, které stu-

stranu se vede vydat i jednoho až
dva prostějovské studenty na roční
pobyt do celého světa, namátkou
za posledních několik let jmenuji
Tchaj-wan, Peru, Austrálii, Indii.
Aktuálně máme jednoho studenta
ve Spojených státech amerických.
Je krásné pozorovat osobnostní vývoj mladých lidí, kteří takový pobyt
absolvují, naučí se jazyk, porozumí
kultuře nové země a získají mnoho
nových přátel.“
yy Co všechno pomoc studentům
obnáší? Jedná se čistě jen o finanční podporu?
„Nejen to, i když finanční stránka je
podstatná. V rámci reciprocity mezi
kluby funguje z velké části pobyt studentů na zahraničním pobytu bezplatně. Pro středoškolské studenty, kteří
mají vážný zájem na výměnné pobyty
vycestovat a projdou přípravou, pak
Rotary zajišťuje celou organizační
stránku pobytu, ubytovaní v hostitelských rodinách, organizaci výuky
v místní střední škole a tak dále.“
yy Jakým dalším aktivitám se budete v průběhu roku 2020 v rámci
Rotary klubu věnovat?
„Na jaře, v průběhu velikonočního
týdne, proběhne další z našich už

tradičních akcí – výstava ‚Velikonočních
beránků‘ v Národním
domě. Jedná se o soutěžní
přehlídku tradičního velikonočního cukroví – beránků. Rotary
klub zajišťuje celou organizaci. Zajišťujeme upečení korpusů v počtu
stovek kusů studenty středních
odborných škol, které rozvezeme do mateřských
škol v regionu. Děti

s učiteli beránky nazdobí a na výstavě
proběhne vyhodnocení nejhezčích,
což provedou návštěvníci. Po vyhodnocení, ještě týž den, dokud jsou
čerství, beránky doručíme k jejich
pravému účelu – totiž ke snězení do
dětských domovů, domovů seniorů
a nemocnic. Celoročně se pak zabýváme přípravou další akce zaměřené
na službu mládeži. Jedná se o přípravu letního kempu, který plánujeme
na červenec 2020. Na rozdíl od ročních pobytů jde o krátkodobou akci,
a sice zhruba dvoutýdenní, na kterou
přijede asi šestnáct studentů z celého
světa. Ve spolupráci s dalšími subjekty v regionu jsme například organizovali filmový kemp, astronomický
kemp nebo sportovní kemp. A opět
na principu výměnných pobytů
může zase náš klub vyslat studenty
z regionu na letní kempy do zahraničí. Každý rok na podzim dále pořádáme prezentace studentů, kteří vyjeli,
a to bývá velmi zajímavé a podnětné.“
yy Co je podle vás hlavním a nejdůležitějším úkolem Rotary klubu?
„Myslím, že ten úkol je promítnut
v mottu Rotary: ‚Service Above
Self ‘. Vyjadřuje naši víru v nezištnou
dobrovolnou pomoc a službu. Je to
příležitost spolupracovat s lidmi,
kteří mají touhu pomáhat a zlepšovat život ve svém okolí. Rádi uvítáme ve svých řadách nové členy, kteří
sdílejí tyto hodnoty.“
yy Můžete nám prozradit vaše
osobní přání do nového roku?
„Přeji lidem, aby co nejčastěji zažívali ten hřejivý pocit u srdce, který
nastává tehdy, když druhému pomůžete.“

vizitka

19112711395

ZDENĚK BERAN
✓ narodil se v roce 1971 v Novém Jičíně
✓ vystudoval základní školu a gymnázium v Příboře
a poté absolvoval v roce 1995 Fakultu architektury
VUT v Brně
✓ od roku 1995 pracuje v projekční kanceláři CAD PROJEKT PLUS
v Prostějově a od roku 2015 je jednatelem této firmy
✓ v červenci 2019 se stal prezidentem Rotary klubu v Prostějově
✓ je ženatý, s manželkou Jaroslavou má dceru Terezu a syna Lukáše
✓ mezi jeho koníčky patří hlavně sport, zejména lyžování a tenis, má ovšem
rád i turistiku, hudbu, hru na klavír i kytaru, kreslení a fotografování
zajímavost: je držitelem Ceny města Prostějova za rok 2010 za architektonické ztvárnění podoby kavárny Národního domu v Prostějově
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Hasicí pøístroje

19121311504

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Hydranty

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Obaly

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

„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 živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

Dopravní psychologie
V České republice je stále velký problém
s alkoholem u řidičů. Mnozí si po jeho požití
sednou za volant a nepřemýšlejí nad případnými následky. Pak se také nemohou divit, že
přijdou po právu o papíry a musí sekat latinu,
aby je znovu dostali. K tomu je potřeba také
navštěvovat pravidelně dopravní psychology,
kteří pomáhají právě takovýmto lidem, aby
se dostali zpátky do normálního života. To
samozřejmě neplatí jen pro alkohol. Určitě je
velmi dobré se v případě jakéhokoliv problému obrátit právě na tyto odborníky.

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

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

Obalů existuje nepřeberné množství, balíme
všechno od pokrmů přes spotřebiče až po
různé stavební materiály, a to z důvodů hygienických, informativních a množstevních.
Jsou velmi důležité. Především pro různé
stavební materiály. Bez nich se může přivodit
spousta různých poruch, které potom mohou
znamenat problémy a velkou finanční zátěž.
Určitě je dobré na těchto věcech na začátku
nešetřit. Další problémy bez nich by potom
mohly způsobit opravdu nemilé chvíle.

19121311503

19121311551

Zatímco před pár lety o hasicí přístroje nebyl
zájem, dnes je situace jiná. Tzv. „hasičáky“
slouží k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje a lze je víc než doporučit...
Dělí se podle druhu hasicí látky, dále podle
provedení a tříd požárů. V případě požáru,
který může nastat v jakémkoliv domě během

sekundy, dokáže odvrátit opravdovou pohromu. Určitě je tedy dobré nad koupí takového
přístroje popřemýšlet. Prodejen s těmito produkty stále přibývá. Jejich pořizovací cena je
skutečně zanedbatelná v porovnání s potenciálně možnými škodami na majetku a hlavně
na lidském zdraví.
O tom, jak důležitou součástí všech obcí
a měst jsou hydranty, není potřeba diskutovat. Bez těchto zařízení, která slouží především hasičům v případě požárů, by se mohlo
stát daleko více tragédií. Každý takový hydrant by ale také měl projít každoroční kontrolou, kterou musí provést osoba s platným
oprávněním k provádění kontrol takových
zařízení. Určitě je tedy důležité nezanedbat
kontrolu, než přijde opravdový problém
a nebylo by odkud brát.
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& služby
na poslední chvíli

18050570474

Stavební práce
V současnosti nabízí spousta firem i živnostníků stavební práce, a to od provedení
různých drobných oprav až po výstavbu celého domu. I když to vypadá, že je na Prostějovsku takových firem a soukromníků jako
hub po dešti, ve skutečnosti tomu tak není.
Většina z nás má stále problémy sehnat odborníky, a když už se to podaří, je problém
s termínem, ten je v nedohlednu, navíc těch
slušných je málo. Firmy za to vlastně ani nemohou, je to bohužel způsobené nedostatkem pracovníků či soukromých řemeslníků
a jejich časovou vytížeností. A nevypadá to,
že by se v tomto ohledu blýskalo na lepší
časy, řemeslníků ubývá.
Vždy je dobré si o firmě, i když jsou to vaši
známí, zjistit nějaké recenze, důležitá je pověst.
A ta stojí nad internetovou prezentací, certifikáty či reprezentativním sídlem. Doslova platí, že: „Pokud chcete vědět, jak firma funguje,
postavte se v šest hodin ráno před její bránu
a dívejte se, co za řemeslníky vyjíždí do práce.
Takoví budou pracovat i u vás.“ Ne vždy se také
vyplatí usilovat o nejnižší cenu, neopominutelné je porovnání cenových nabídek.
Pokud jde o drobnou údržbu domova, většina z nás ji zvládá svépomocí. Mnozí ušetří finance tím, že se sami na vlastní pěst pustí do
zvelebování, zbourání příčky, výměny zámku od dveří či vymalování bytu. Jsou ale situace, ve kterých se bez odborníka neobejdeme, svou roli hraje i čas. Například u opravy
pračky neakceptujeme dlouhou čekací
dobu. Ale pokud víra ve vlastní schopnosti
není nijak silná, nezbývá nám než obrnit se
trpělivostí a počkat si na odborníky.

19121211502

Všichni jsme čím dál víc zaměstnanější, a abychom všechno stihli a zvládli, tak k ulehčení
využíváme poměrně širokou
nabídku nejrůznějších služeb
ovlivňujících kvalitu našeho života. Dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
tak má v obzvlášť hektickém
předvánočním období svoji
potřebu a důležitost. Zaměřili
jsme na několik vybraných odvětví, které během života více či
méně nutně potřebujeme.
Texty připtavil: Jan Frehar

téma večerníku

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

19112211384

Pondělí 16. prosince 2019

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Naproti muzeu na TGM 24
tel.: 702 870 751
Provádíme také zcelování
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REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
3OXPORYVNi3URVWČMRY města. 777 602 873
info@realitypolzer.cz
Sháníme ke koupi byt. J+M.
1$%Ë=Ë0(9é.83 Mobil 732 116 877

%<7ģ=$+2729e

2'0ċ1$Då.þ

Koupím dům se zahradou. 737 827 329
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Koupím klidný, slunný byt 1+1
nebo 2+1, cihla. Tel. 606 160 712
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
NN.RVWHOHFNi
.þ

Pronajmu byt 3+1, cihla, PV
- Blahoslavova ul. T: 602775607

'2 0<
Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
5'%HGLKRãĢ
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

Hledám starší dům v Prostějově a okolí
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Tel.:
776 879 904

1292 67$9%<1$. /Ëý

PODĚKOVÁNÍ

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 
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Poděkování městu Prostějov
Svaz tělesně postižených v České republice okresní organizace Prostějov Kostelecká 4165/17, Prostějov, poskytuje za
finanční podpory Statutárního města
Prostějova sociálně aktivizační služby, a
také organizuje ozdravné a rekondiční
pobyty, sociální přednášky a provozuje
půjčovnu kompenzačního a rehabilitačních pomůcek pro zdravotně postižené
občany a seniory.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Prostějov za
finanční podporu a spolupráci v roce
2019, a také všem těm, kteří finančně,
materiálními dary nebo jinou formou,
podporovali činnost naší neziskové
organizace po celý rok 2019.
Velmi si této pomoci vážíme a věříme, že
nám svoji přízeň zachováte i v dalších letech. Mnohokrát děkujeme za podporu a
spolupráci.
Ing. Miroslav Juhás
předseda spolku
OO STP Prostějov
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ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉAkce platí pouze

PRÁVĚ TEĎ
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Československá obec legionářská, z.s.
Praha – Jednota ČsOL Prostějov děkuje
Statutárnímu městu Prostějov za podporu její činnosti. Finanční spoluúčast města
Prostějova významným způsobem podpořila v tomto roce činost jednoty v oblasti uchování historických tradic našeho
státu a odkazu čsl. legionářů, vojáků západní i východní fronty II. světové války,
účastníků domácího odboje i příslušníků
zahraničních misí Armády ČR naší novodobé historie.

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

KOUPÍM

FINANCE

GALERIEUMĚNÍPROSTĚJOV,nám.
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Tel.: 603 218 330
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
TEL.: 776 087 428
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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
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při objednávce
ve dnech
16.,17.,18. a 23.12.
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AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101
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veselé
Vánoce

19121311562

Prodám auto yeti rv. 2010, 1.2 tsi. Hnědá
metalíza.Více info na tel.: 737 615 331
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

Jen svíci hořící a hezkou kytici,
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.

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

Dne 17. prosince 2019
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín PISKOVSKÝ
PISKOVSKÝ..
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje
Zuzana s rodinou.

Dne 17. prosince 2019
si připomeneme 17. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Emila PETERKY
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 21. prosince 2019
uplyne 10 roků od chvíle, kdy nás
opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

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

Když jsi odcházel, veselý jsi byl,
že nevrátíš se, to jsi netušil.

Dne 17. prosince 2019
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Radoslava KUČEROVÁ
ze Seloutek.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují synové s rodinami.

vzpomínky

veselé vánoce

Pondělí 16. prosince 2019

Dne 21. prosince 2019
vzpomeneme 20 let,
kdy nás opustil
pan Tomáš NEDBAL
z Pivína.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Marie
s rodinou a syn Tomáš s rodinou.
Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 16. prosince 2019
vzpomínáme na maminku
paní Silvu EJEMOVOU.
S láskou vzpomíná
syn Milan s rodinou.
Dne 19. prosince 2019
si připomeneme 1. výročí, kdy nás
navždy opustila
paní Jaromíra HRUBÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Jaroslav, syn Aleš
a vnuk Ondřej.

Dnes, tj 16. prosince 2019
tomu je 19 let, kdy nás navždy
opustila
paní Marie MÁDROVÁ

Dne 27. prosince 2019
si připomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana Jiřího KUNŠTÁTSKÉHO
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a celá rodina.

Jsou lidé,
kteří pro nás znamenají v životě víc,
než ostatní. O to těžší je naučit
se žít bez nich!

Dnes, tj. 16. prosince 2019
vzpomínáme nedožitých
77. narozenin naší maminky
a babičky,
paní Anny HAVLÍKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 17. prosince 2019
uplyne 5. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily ŠKOBRTALOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel,
děti a vnoučata.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.
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Odešel jsi, jak si to osud přál,
scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 30. listopadu 2019
jsme si připomenuli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel
a náš tatínek, dědeček a tchán,
pan Čestmír JAKEŠ
z Pěnčína.
Za vzpomínku děkuje manželka,
dcery s rodinami a syn s rodinou.

Dne 23. prosince 2019
uplyne 18 let od úmrtí
pana Josefa STANIKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
s rodinou.

Dne 23. prosince 2019
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk ONDROUŠEK
z Protivanova – řidič FTL.
S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Nezemřel, spí, má-li sen,
je krásný. Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří milovali jeho.

Dne 15. prosince 2019
tomu byly 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Evžen HRUŠÁK
z Budětska
a zároveň dne 18. prosince 2019
by oslavil 80. narozeniny.
S láskou stále
vzpomíná celá rodina.

Dne 15. prosince 2019
uplynulo 5 let od úmrtí
pana Zdeňka VÍTKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
rodina.
Večer, když slunce
zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy
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, abys mohl žít.

Dne 17. prosince 2019
uplyne 5. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího GREGORA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s rodinou.

A láska zůstala – ta smrti nezná.

Dne 19. prosince 2019
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Karla NOVOTNÉHO.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si
s námi. Jménem rodiny manželka
Jana a synové s rodinami.

Dne 25. prosince 2019
si připomeneme 2. výročí úmrtí
pana Zdeňka KONEČNÉHO
z Pěnčína.
Prosím, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, synové a dcera
s rodinami.

Dnes tj. 16. prosince 2019
vzpomínáme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan JUDr. Libor SALAJ.
Stále vzpomíná manželka,
syn a celá rodina.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout...

Dne 2. ledna 2020
uplyne 10 roků,
co nás navždy opustil
pan Zdeněk SNÁŠEL
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dnes, tj. 16. prosince 2019
tomu je 19 roků,
co od nás na věčnost odešla
naše milovaná
paní Věra VOZIHNOJOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
prosím s námi. Děkuje
a s lákou stále vzpomíná
manžel s rodinou.

Dne 12. prosince 2019
uplynulo 5. smutné výročí od úmrtí
paní Marie POŘÍZKOVÉ
z Vícova.
Stále vzpomíná syn
Josef s rodinou.

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

a dne 5. října 2019
jsme vzpomenuli 18 let, kdy nás
navždy opustil
pan Josef MÁDR.
Za vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.
Jsou lidí, kteří pro nás
v životě znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

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

Pohřební služba Pavel Makový
Dne 19. prosince 2019
si připomeneme 10 let,
co nás navždy opustila
paní Marie BLÁHOVÁ.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Marie Mizerová 1949
Vrahovice Čtvrtek 19. prosince 2019
Jaroslav Slouka 1938 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alena Nesvadbíková 1937
Kralice na Hané Sobota 21. prosince 2019
Vlasta Goldemundová 1940 Prostějov Václav Novák 1929 Vranovice 13.00 kostel Vranovice
Miroslav Musil 1942
Ivaň
Mgr. Miloš Korhoň 1946 Mostkovice Blažena Mariňáková 1941 Prostějov Terezie Dosoudilová 1924 Hrdibořice
Prostějov
Josef Zvoneček 1942
Prostějov Marie Mejvaldová 1929 Domamyslice Anna Přikrylová 1930

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Josef Grábl 1945
Prostějov Středa 18. prosince 2019
Ing.
Andrea
Vilímcová
1966
Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Vykydalová 1944
Niva
Otto Varga 1966
Prostějov Štefan Matloň 1961 Liptovský Mikuláš
Dne 27. prosince 2019
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Dne 20. dubna 2020
si připomeneme 19 let,
co nás navždy opustil
pan Josef BLÁHA.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
František Pořízka 1943
Prostějov Středa 18. prosince 2019
Ing. Andrea Vilímcová 1966 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Kolařík 1934 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 20. prosince 2019
Štěpánka Blažová 1945 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ
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

Přijmeme na HPP účetní. Znalost PÚ,
mezd a daní. Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 45 000 Kč.
V případě zájmu volejte 608824136 nebo
zasílejte strukturovaný životopis na
e-mail: info@pneufloryk.cz.

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
komunikativního invalidního důchodce pro ostrahu vnitřních prostor budovy
Do našeho kolektivu přijmeme proda- v Prostějově. Zkrácený pracovní úvazek,
vače nebo prodavačku. Praxe v oboru 12ti hodinové denní služby. Informace na
automotive výhodou. Nástup možný ih- tel.č.: 602786692.
ned. Platové ohodnocení až 35 000 Kč.
V případě zájmu volejte 608 824 136 Hledám důchodkyni do sběrny oprav
nebo zasílejte strukturovaný životopis oděvů a obuvi. Nástup někdy v lednu.
Tel.: 702 870 751
na e-mail: info@pneufloryk.cz.

Pondělí 16. prosince 2019

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchař/ka
Manipulační dělníci ve výrobě
Operátor/ka tkalcovny – tkaní
Učitel/ka 2. st. ZŠ s aprobací s TV

17 970 Kč
15 000 Kč
24 000 Kč
30 930-40 320 Kč

turnusový
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

střední odborné
základní+praktické
základní+praktické
vysokoškolské

Pension Mánes, Čechy p. K.
Hanácká osiva, Prostějov
TorayTextilesCentralEurope,Pv
Základní škola Dr. Horáka, PV

19112621388

OLOMOUCKÝ KRAJ Jak je patrné
ze statistik Úřadu práce ČR, nezaměstnanost v Olomouckém kraji se
během listopadu nepatrně zvýšila.
Během uplynulého měsíce vzrostl
celkový počet uchazečů o zaměstnání
na 11 128 osob, přičemž počet hlášených volných pracovních míst se
zvýšil na 10 327 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na hodnotě 2,5
procenta.
Ke 30. listopadu 2019 evidoval Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 11 128 uchazečů o zaměstnání.
Jejich počet byl o 147 vyšší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je naopak
nižší o 2 218 osob. Z tohoto počtu bylo
10 115 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo to
o 91 více než na konci předchozího měsíce. „Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší o 2
067 osob. V průběhu listopadu bylo
nově zaevidováno 2 539 osob, což

je ve srovnání s minulým měsícem
o sedmadvacet osob více a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku méně o 355
osob,“ poznamenal Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Z evidence během listopadu odešlo celkem 2 392 uchazečů o zaměstnání. „Bylo
to o 518 osob méně než v předchozím
měsíci a o 391 osob méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo
1 370, což je o 351 méně než v předchozím měsíci a o 124 méně než ve stejném
měsíci minulého roku, 387 uchazečů
o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce. Je to o 150 méně
než v předchozím měsíci a o 122 více než
ve stejném období minulého roku, 1 022
uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“
poskytl další detailní údaje Mikšaník.
Všechny regiony v Olomouckém kraji
vykázaly mírný meziměsíční nárůst
celkového počtu nezaměstnaných,

v absolutních i relativních číslech vede
Jesenicko, kde jich je víc o 76 osob.
VProstějověsepočetnezaměstnaných
oproti říjnu zvýšil o 14 osob. Aktuálně
je zde bez práce 1 372 lidí, z toho 801 žen.
„Počet nahlášených volných míst na zdejší
pobočce se zvýšil na 2 618, což znamená,
že na jednoho registrovaného uchazeče
vychází dvě volná pracovní místa. Prostějov si i nadále udržuje podíl nezaměstnaných na hodnotě 1,7 procenta,“ uvedl
Jaroslav Mikšaník.
(red)
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Také padesáté plus jednapadesáté 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 až do PÁTKU 27. 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

Západní ulice
Jiří ŠŤASTNÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ilona Csáková
Jiří VEJVODA, Prostějov
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 500 Kč na zboží prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KLÍČ
Věra ČÍŽKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup kapra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 8, 3,1
Klára POLEDNOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáže.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Za pobavením se v DCM Morava na Olomoucké. JiříSPÁČIL,Prostějov

19051560555

Výherce získává:VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

Výherce získá VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDGLVFR

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

OSLE, AGLYKON, DECHY, PLAVKY, OSEL, SKLO, UZEL, DÉLE,
CHLAD, ULITY, AKAŠU, DUBLIN, STÁDO, PRUH, KNÍR, LEHÁTKO,
MĚSTYS, IGOR, FOND, UKULELE, JUKANÁ, KOSY, RASER, JINAN,
DOPOSUD, FUKÝŘ
3ĜLEOLåQČ =QDþND
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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2VREQt
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Výherce získá POUKAZ

Výherce získá POUKAZ
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.RVPH
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-HGQR
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6NORQ

3RWLFKX
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3RQGČOt
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2MH
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.UDMND
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky poupravili asistenta kouče prostějovských
volejbalistek, který Hanou zavítal spolu se svojí přítelkyní, taktéž hráčkou extraligového klubu...
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VODELND
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19112261370

%R.

19112261368

191112061351

HOTEL MORAVA, NEJLEPŠÍ KUCHYNĚ..
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Výherce získá POUKAZ
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ŠOK,

Naleznete
uvnitř

SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Poslední letošní díl tematické
strany vám opět přináší řadu tipů, rad a zajímavostí, nechybí ani
tradiční recept
strana 33

7()*+¡

Dvořák je pro
šampionát
mimo hru

Foto: Michal Sobecký

ODCHÁZÍ
KOTOUČ

ƔƔ Předseda 1.SK Prostějov
František Jura prozradil další
změny v kádru, nový kouč Šustr
ladí přípravu
strana 41

Michal SOBECKÝ

Populární pìvecké
seskupení nadchlo
vánoèním koncertem
dvoustrana 28-29

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Prostějovský hokejový odchovanec Radek Meidl skončil své angažmá v anglickém Leedsu, kde byl nejproduktivnějším hráčem mužstva,
a opustil tak řady posledního týmu
NIHL. Kam nyní zamíří?
ƔƔ Nově vymalovanou sokolovnou
se mohou pochlubit v Přemyslovicích. Budova z dob první republiky,
která je stále využívaná k původnímu
účelu, uvnitř prokoukla.
ƔƔ Odchovanec prostějovského
hokeje Ondřej Vitásek se na turnaji
Channel One Cup vrátil do národního týmu České republiky. S reprezentací dosáhl jednoho vítězství nad
Finy a jedné remízy s Ruskem, osobně se brankou a asistencí neprosadil.
ƔƔ Zastupitelé budou rozhodovat
o několika dotačních titulech mířících do sportu. Pro mládež a podporu činnosti navrhuje rada 23 milionů
korun, v rámci programu „Podpora
činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“ má být rozděleno
7,5 milionu korun.
ƔƔ Sára Šarköziová, studentka 1.
ročníku sportovního managementu
Střední odborné školy podnikatelské v Prostějově, dosáhla vítězství na
mezinárodním závodu Velká cena
Karviné v kategorii do 48 kg.
ƔƔ Zajímavé předvánoční období čeká zastupitele Smržic, kteří se
sejdou zítra a budou projednávat například dotaci na koupi automobilu
pro zásahovou jednotku místních
hasičů.

PROSTĚJOV Velké naděje vystřídalo záhy obrovské zklamání. Jak na houpačce si nyní
musí připadat devatenáctiletý brankář Daniel Dvořák. Mladík v sezóně pravidelně nastupoval za LHK Jestřábi Prostějov tak, aby byl jakožto kmenový gólman královéhradeckého Mountfieldu, patřičně rozchytán pro mistrovství světa juniorů. V širší nominaci také figuroval, avšak nečekaně brzy z výběru vypadl a turnaj v Ostravě-Vítkovicích a
Třinci se obejde bez něj! Jestřábi se tak svého historicky prvního reprezenta nedočkají...
„Nechci se teď o tom bavit a nějak to rozviřovat, omlouvám se,“ reagoval Daniel Dvořák
na dotazy Večerníku k rychlému konci v národním týmu. Bylo zřetelné, že zklamání je
gólmana převeliké.

ČERNÁ
SOBOTA

ƔƔ Basketbalisté Olomoucka i prostějovské volejbalistky nezvládly
své víkendové zápasy v nejvyšší
soutěži...
strana 44 až 46

Veèerník splnil 8TEJQNGOURQTVQXPÊJQTQMW
pìti dìtem GXTQRUM¾DKVXCU$GXGTGPGO
VÁNOÈNÍ SEN
vs.
ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

2÷VKEGF÷VÊQFEJ¾\GNC\TGFCMEG8GéGTPÊMWUGURNP÷PÚOX¾PQéPÊOUPGO<NGXC#FCO-QDNKJC NGV (KNKR+XCPéÊM TQM[ 
#PPC-QN¾ąQX¾ NGV -N¾TC*WFGéMQX¾ NGV C.KPFC%JN¾FMQX¾ NGV 
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už s dostatečným předvánočním předstihem vyzval PPROSTĚJOVSKÝ Večerník
všechny děti, aby nám do redakce zaslaly svá vánoční přání a v kreslené či textové podobě nám
daly vědět, co si přejí od Ježíška. Obdrželi jsme jich téměř stovku dětských přání, ze kterých
jsme hned půltucet vyplnili. Minulý čtvrtek odpoledne si tak šestice vybraných dětí nejrůznějšího věku přišla do redakce na Vápenici převzít dárky, o které Večerník požádaly. Šesté z nich
pak chodí v těchto dnech vysněná pošta...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 32

➢

PROSTĚJOV Posledním velkým
zápasem na kolbišti sportu v prostějovském regionu se v tomto kalendářním roce stane čtvrteční střet
volejbalistek zdejšího VK a Asterix
Beveren. Jde o odvetu šestnáctifinále evropského CEV Cupu žen
2019/20, hraje se 19. prosince od
18.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Favorizované Belgičanky sice první
vzájemný duel na své palubovce vyhrály, ale jen těsně 3:2 (-22, 21, 15,
-25, 8). Hanačky statečně vzdorovaly
a přijatelnou porážkou si vybojovaly
nadějnou pozici pro domácí odvetu.
V pohárové matematice teď jejich odvetné vítězství 3:0 nebo 3:1 znamená
postup, výsledek 3:2 pošle druhý mač
do rozhodujícího zlatého setu (dodatečný tiebreak do 15 bodů). Jakákoliv výhra Asterixu znamená, že dál půjde on.
Vzhledem k tomu, jak jsou rozdány předstartovní karty, se schyluje
k obrovské, maximálně dramatické i divácky atraktivní bitvě. „Beveren je pořád favoritem, neboť má nesporné kvality a většinu úvodního utkání nás držel pod velikým tlakem. My jsme ale přesto vydřeli
solidní postupovou šanci, o kterou se doma ze všech sil porveme.
Věřím, že fanoušci na tenhle zajímavý souboj přijdou a podpoří nás
ve snaze o překvapení. Všechno je teď otevřené, ovšem k úspěchu musíme předvést špičkový výkon,“ pověděl o blížícím se volejbalovém
trháku hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
(son)

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44-45

➢
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35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

/LSQtNQ%
 
Playmakers Pv 10 8
âWHUQEHUN%  
3RVWĜHOPRY$  
/XWtQ
 
8QLþRY%
 
3ĜHURY&
 
3RVWĜHOPRY%  
7URXEHOLFH%  
.RVWHOHFQ+% 
9LNêĜRYLFH
 

 
0 2 59:29
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OLJD-XQLRUÕVN$
1. kolo:

 âXPSHUN
 .3URVWčMRY
 -HVHQtN
 +UDQLFH
 âWHUQEHUN%
 'URåGtQ
7. Playmakers Pv
 9LNêĜRYLFH

   
   
   
   
   
   
8 1 0 7 18:45
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FUTSAL
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 -LKODYD
  
 )UêGHN0tVWHN   
 3URVWčMRY   
 7ĜHEtþ
  
 %HQiWN\Q-    
 ÒVWtQ/
   
 6RNRORY
   
 .DGDĖ
   










 
 

 



 

.$03ĜÌã7Č

NRORQDGVWDYE\~WHUëSURVLQFH
hodin: 3URVWčMRY  6RNRORY ý %XGČMRYLFH
+DYtĜRY)UêGHN0tVWHNÒVWtQ/&KRPX
WRY6ODYLD3UDKD-LKODYD.DGDĖ/LWRPČĜLFH
9VHWtQ3ĜHURY3RUXED7ĜHEtþ%HQiWN\Q-
 NROR QDGVWDYE\ ÿWYUWHN  SURVLQFH
17:30 hodin: -LKODYD  3URVWčMRY ý %XGČ
MRYLFH3ĜHURY+DYtĜRY6ODYLD3UDKD.DGDĖ
 %HQiWN\ Q- 3RUXED  /LWRPČĜLFH 6RNRORY 
+DYtĜRYÒVWtQ/7ĜHEtþ9VHWtQ&KRPXWRY
3. kolo nadstavby, sobota 21. prosince,
17:00 hodin: %HQiWN\Q-ÒVWtQ/)UêGHN
-LKODYD&KRPXWRY3RUXED/LWRPČĜLFHýHVNp
%XGČMRYLFH3ĜHURY+DYtĜRY3URVWčMRY.D
GDė6ODYLD3UDKD9VHWtQ7ĜHEtþ6RNRORY
NRORQDGVWDYE\ÿWYUWHNSURVLQFH
hodin: 6RNRORY±%HQiWN\Q-  .DGDĖ±
ÒVWtQDG/DEHP3URVWčMRY²)UëGHN0tVWHN
5. kolo nadstavby, sobota 28. prosince, 17:00
hodin: ÒVWtQDG/DEHP±6RNRORY  %H
QiWN\Q-±-LKODYD7ĝHEtÿ²3URVWčMRY

ŠMATLA LIGA
3ĝHGHKUiYNDNROD
+&6FKZDU]EDFK²+&%pFL3URVWčMRY
0:9 (0:0, 0:5, 0:4)
%UDQN\6ROGiQ6HGOiþHN.ULNO
1RYiþHN5HFKWLN-HGOLþND6ROGiQ
 7HViUHN  1RYiþHN 6HVWDYD +& %pFL
3URVWČMRY *UHSO ± )UêERUW .ULNO âLQGOHU =D
WORXNDO±-HGOLþND1RYiþHN5HFKWLN6HGOiþHN
6ROGiQ7HViUHN

7ĝLÿWYUWLQ\]iSDVX
hráli v oslabení."

Petr TESÁREK,
YHGRXFtPXåVWYD3URVWČMRYD
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ã0$7/$/,*$NROR
+&%pFL3URVWčMRY²+&'HPRQV
(2:1, 0:4, 0:0)
%UDQN\5HFKWLN7UQČQê6HVWDYD+&%pFL3UR
VWČMRY*UHSO±)UêERUWâLQGOHU7UQČQê3RVStãLO
±7HViUHN6HGOiþHN=GUiKDO1RYiþHN*DUOLN
Rechtik
.yGOWêP 
+&6WDUV3URVWČMRY
+&'HPRQV
+&6UãQL 
+&'UDFL/LELQD
+&6LIRQL0RKHOQLFH
%HHU\SHQJXLQV
+&%pFL3URVWČMRY
+&6FKZDU]EDFK
6.5iMHF
+&âQHFLÒMH]G
























(;75$/,*$60Ìã(1ê&+'58å67(96.83,1$35267Č-29²=É3$6

7.$JURIHUW3URVWčMRY5302i]DĜtÿDQ\
výsledky jednotlivých utkání:
.XåPRYi6DVQRYLþRYi  ±
6YUþLQD1RX]D
5\EDNLQRYi  $OH[DQGURYRYi  
±
3ROMDN*HQJHO±
.ROiĜ)DEELDQR±

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

/XNiã%580/Ë.WUHQpU)%&3OD\PDNHUV

3ĝHGHKUiYNDNRODR~ÿDVWYSĝHGNROH:
-LKODYD ² 7ĝHEtÿ VQ      
%UDQN\  /LFKDQHF $ =HPDQ   0DFKDþ
+UDOD ±+DYOiW 7+DYUiQHN 7+DYUiQHN
-HQiþHN UR]KQiM)RUPDQDiváci:



6HVWDYD%UQD
1RYiNRYi0LN\VNRYi6YRERGQtNRYi
Diatková 20, Polášková 12, Wolowicz 10, libeUR&KOXPVNi6WĜtGDO\%HQHGLNWRYi3ĜLE\ORYi
(%HUiQNRYi$NHR 7UHQpĝL2QGĜHM%RXODD
.OiUD.XQtNRYi

Å6..E\ORRWURFKXOHSät´

1

7DEXONDãPDWOiFNpKRNHMRYpOLJ\

.3URVWĨMRY3OD\PDNHUV3Y
YtFHYKODYQtPNXSyQX
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

3

&+$1&(/,*$

14. kolo:





HOKEJ

FLORBAL




(0:0, 1:0, 2:1)

6HVWDYD)E&3OD\PDNHUV3URVWčMRY

DIVIZE skupina E

3. set:
4. set:

Ä1HMYČWãtUR]GtOY]QLNDOQDSRGiQt
LSĜLKUiYFHGRVWDOLMVPHGYDQiFWHV““
LSĜLKUiYFHGRVWDOLMVPHGYDQiFWHV

/,*$-81,25Ĥ6.83,1$$².2/2
%UDQN\%iWKRU\$QGČO %iWKRU\ (OVQHU %iWKRU\ 
=iYRGQê %XNRYDQ 9\ORXÿHQt9\XæLWtOslabení:
'LYiNĥ




5R]KRGÿt6SiþLOD0RåQiU
þDVPLQXW'LYiNĥ

6HVWDYD3ĝHURYD
:HLGHQWKDOHURYi  6WPSHORYi  =DW
ORXNDORYi1RYi.R]PtN.RSiþRYi
22, libero 6ODYtNRYi 6WĝtGDO\ )ULþRYi 
'YRĜiþNRYi%DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

Ä8SR]RUĖRYDOMVHPWêPåH2ORPRXFNRMHWČåNêVRXSHĜNWHUêKUDMHVNYČOH³

'LQR5HSHãDNRXþ86.3UDKD
Foto: USK Praha

1. set:
2. set:

1
3

.RSĜLYD9DQQL  ±
.XåPRYi&KZDOLQVND  $OH[DQGURYD
.RORG]LHMRYi±
.ROiĜ6YUþLQD  *HQJHO9RFHO   ±

3ROMDN.RSĜLYD  )DEELDQR9DQQL 
  ±

Å1DNXUWHFKE\ORYLGčWæHFKFHPHXVSčW´
-DURVODY1$95È7,/QHKUDMtFtNDSLWiQ3URVWČMRYD

VWUDQD

2NUHVQÉVRXWÈz
WXUQDM1ĨPġLFHQDG+DQRX
ýHFK\S.±*UHPLR)&'DQLHO)&3WHQt
2WLQRYHV±ýHFK\S.$WOHWLFR6PUåLFH
±)&'DQLHO)&3WHQt±*UHPLR%URGHNM
3Y±ýHFK\S.2WLQRYHV±$WOHWLFR6PUåLFH
6.$ULVWRQ±)&3WHQt*UHPLR±)&
2UDQJH)&5HOD[±%URGHNX3YäH
6WDY 1H]DP\VOLFH ± 2WLQRYHV  )& 2UDQJH
±6N$ULVWRQäH6WDY1H]DP\VOLFH±)&
5HOD[%URGHNX3Y±)&2UDQJH

SUĥEčæQiWDEXOND

)&5HOD[3URVWČMRY  
2WLQRYHV
 
6.$ULVWRQ3URVWČMRY 
)&2UDQJH
 
äH6WDY1H]DP\VOLFH 
$&=DYDGLOND 
0.%URGHNX3Y  
ýHFK\S.
 
*UHPLR
 
$WOHWLFR6PUåLFH  
)&'DQLHO
 
)&3WHQt
 





















































TENIS
(;75$/,*$'58l67(9
3Ĝ('.2/2
ĜtÿDQ\
6SDUWDN -LKODYD  /7& 3DUGXELFH 
/RMGD ± 1RYiN   )UXKYLUWRYi
/ ± =iODEVNi   )UXKYLUWRYi % ±
9ONRYVNi    +ROLã ± 9ONRYVNê
    'HVHLQ±'H6FKHSSHU
      5HXWHU ± ,JQDWLN  
/)UXKYLUWRYi%)UXKYLUWRYi±=iODEVNi
9ONRYVNi
3ĝHURY
7. 35(&+(=$ 3ĜHURY  6HYHURþHVNi
7HQLVRYi  0DMFKU]DN  0LFKQHY 
.RYDOLN:DONRZýHSHORYi
0DOHþNRYi   1RVNRYi  âNDPORYi
6WDNKRYVN\6WDQþtN.HOO
RYVNê  6DODED     .HOORYVNê9UED
:DONRZ6DODED  .RYDOLN
0DMFKU]DN0LFKQHY3OHYD
6(0,),1É/29É6.83,1$ĜtÿDQ\
7. 6SDUWD 3UDKD ± ,ý/7. 3UDKD 
0DUWLQFRYi  6LQLDNRYi   6WDQČN
5RVRO0XFKRYi6WUêFRYi
  )RUHMWHN=KDQJâiWUDO
)XFVRYLFV.OLåDQýRULþ  
  0DUWLQFRYi0XFKRYi  6LQLDNR
Yi6WUêFRYi    âiWUDO6WDQČN
-HEDYê)XFVRYLFV.OLåDQ)RUH
MWHNýRULþ5RVRO  
7.6SDUWD3UDKD7.6SDUWDN-LKODYD
=DU\FNi)UXKYLUWRYiO  
5RVRO /XNiã  )ULHGO   6LQLDNRYi
.DWHĜLQD  )UXKYLUWRYi %   
)XFVRYLFV+ROLã0DFKiþ/RMGD
ýRULþ'HVHLQ
6(0,),1É/29É6.83,1$²3URVWčMRY
530 2i]D ětþDQ\  7. 35(&+(=$
3ĜHURY  .RORG]LHMRYi  1RVNRYi 
 'XGD  3XHW]  $OH[DQGURYD
7RPDQRYi*HQJHO6WDN
KRYVN\    )DEELDQR0D
MFKU]DN9DQQL.RYDOtN
$OH[DQGURYD.RORG]LHMRYi  7RPDQRYi
.XEiĖRYi    *HQJHO9RFHO 
3XHW]0DMFKU]DN   9DQQL1RX]D 
6WDNKRYVN\.RYDOLN
20Ì672
 6HYHURþHVNi WHQLVRYi  /7& 3DUGXELFH
 0LFKQHY,JQDWLN  :DONRZ
'H6FKHSSHU0DOHþNRYi9ONR
YVNi   âNDPORYi  =iODEVNi 
 6WDQþtN  9ONRYVNê   6DODED
9DQþXĜtN6WDQþtN:DONRZ'H
6FKHSSHU9ONRYVNê   0DOHþNRYi
âNDPORYi9ONRYVNi=iODEVNi

www.vecernikpv.cz

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
SRQGÈOÉ
+&=8%53ÔHURYs6.3URVWÈMRY
 
%UDQN\ D QDKUiYN\  3ĜHVOLþND *DOQRU
'REãD   0DFKiþHN -LĜt =DYDGLO  
*DOQRU 'REãD   7VXEHUD ' âLQGOHU 
-LĜt=DYDGLO 'REãD -LĜt=DYDGLO
'REãD 6YR]LO 'âLQGOHU±+R]PDQ
 7RPiQHN  ( âLQGOHU 1ČPHF  
%ODKRXãHN 9RUiþ  5R]KRGÿt .OLPHFNê
± 3HOXKD 3OiQNRYi 9\ORXÿHQt  %H]
Y\XæLWt V oslabení: Diváci: 88.
3ĝHURY5\ãDYê 7UQND ±âNĖRXĜLO0UOtN
6YR]LO -DQHN 'DQLã 3RODPH 0DFKiþHN
7VXEHUD *DOQRU 'REãD 3ĜHVOLþND
5R]HKQDO ' âLQGOHU -LĜt =DYDGLO âĢDVWQê
7UHQpU'DYLG.XGČOND
3URVWčMRY ýHUQê .URXSD ±âLOKiQHN
1ČPHF âDQGHUD 0RMåtãHN 9RUiþ .RWOiQ
7RPiQHN âLQGOHU +R]PDQ %ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
SRQGÈOÉ
+&=8%53ÔHURYs6.3URVWÈMRY
 
%UDQN\DQDKUiYN\ 9\URXEDO äDURVNê 
 .RYiþ 7 'RVWiO   5\ãDYê .RYiþ 
 7 'RVWiO 5\ãDYê   ) 'RVWiO 9\
URXEDO 5\ãDYê±70DUHN âSLþiN 
70DUHN 3DOiQHN 70DUHN7
0DUHN +HMFPDQ  5R]KRGÿt.OYDþ8UEDQ
9\ORXÿHQt  9\XæLWt  V oslabení:
 Diváci: 
3ĝHURY âĢDVWQê ± - 1ČPHF ) 1ČPHF
0HWHOND)'RVWiO06FKHQN.RþDUD5R]
VtYDO =HOLQND 7 'RVWiO .ROiĜ 5\ãDYê -
6FKHQNäDURVNê9\URXEDO.RYiþ7UHQpU:
'DYLG.XGČOND
3URVWčMRYâWRXUDþ±)U|POâSLþiN0DWČMND
3DOiQHN .RQþLFNê 3tWU 9RUiþ 7HVDĜ 5R
OHQF70DUHN5DLV9LWiVHN.DODELV)LDOD
+HMFPDQ .XPVWiW .RSHFNê 7UHQpU Filip
6PHMNDO
NRORQLzvÉQDGVWDYERYÅ
VNXSLQ\/LJ\MXQLRUÕ
S½WHN

%ÔHFODY 
%UDQN\ D QDKUiYN\ 7iERU  3tFKDO
7DUãLQVNê 9\URXEDO   7iERU )RMW
-LĜtþHN   0LNHã  7iERU 9\URXEDO 
±  =DMtþHN 1RYRVHGOtN   $PEURå
=DMtþHN 5R]KRGÿt ěHKXOND±+RUiN3DY
HO9\ORXÿHQt%H]Y\XæLWt9RVODEHQt
Diváci: 
3URVWčMRY 'XEVNê ± $ ýHUQê 3RNRUQê
)RMW 9OþHN -LĜtþHN ± 9\URXEDO 0DFKDOtN
7iERU 0Ui]HN 7DUãLQVNê 3tFKDO 0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
%ĜHFODY 0DUWLQþtN ± 'ROiN *XOGDQ 6FK
ZHLW]HU ± .UXWiN .DORXV =DMtþHN .DUHã
1RYRVHGOtN -XULFD %DNXOLQ 7RPHãHN
$PEURå7UHQpU-DNXE.OLPRYLþ
NRORQLzvÉQDGVWDYERYÅ
VNXSQ\/LJ\GRURVWX
VRERWD
+&¤HUQÉYOFL5RzQRYS
5DGKRvWÈPs6.3URVWÈMRY
VQ s
%UDQN\ D QDKUiYN\  .HOQDU
9HĜPtĜRYVNê   9HĜPtĜRYVNê 0ROO 
 .HOQDU .ULHJHO âLPLþHN   9DOiãHN
6WiĖD   âLPLþHN 9HĜPtĜRYVNê  
.RYiĜ±7iERU6WORXNDO 9\URXEDO9HV
HOê   9\URXEDO .ROiĜ 7iERU   .ROiĜ
9\URXEDO   9\URXEDO  6WORXNDO 9\
URXEDO1DYUiWLO UR]KQiM7iERU5R]KRGÿt
)LHGOHU±âWHIHN9DãHQND 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt V oslabení: 0:1. Diváci:
5RæQRY 9RKOtGND ± %HUND 'RĜLþiN .DXI
PDQ .HOQDU 9HĜPtĜRYVNê 0ROO ± âLPLþHN
6WiĖD.RYiĜ2QGUXFK=DKUDGQtN9DOiãHN
.ULHJHO 'UDVWtN 0LNODV 7UHQpU /LERU
3ROiãHN
3URVWčMRY 'XEVNê ± 6ROGiQ 9HVHOê
.ROiĜ5ýHUQê±6WORXNDO.RWOiQ1DYUiWLO
7RPiQHN 7iERU $ .RXWQê .XGOiþHN 9\
URXEDO 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

Foto: Marek Sonnevend

BASKETBAL

VOLEJBAL
81,4$(;75$/,*$

.223(5$7,9$1%/

13. kolo:

2ORPRXFNR8VWtQ/

 

5R]KRGÿt.XþtUHN9RãDKOtN+HFO
Diváci:
2b.:  3b.:  7+ 
Doskoky:$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD D ERG\ 3URVWčMRYD 'RXJODV -DYRQWH 
3DO\]D /XNiã  0RUJDQ 0DOLN  -RVLSRYLþ ,JRU
6HKQDO0DUHN9iĖD)UDQWLãHN9DãiW9LNWRU
.RXĜLO5DGRYDQ*RJD$GDPâWČSiQ'RPLQLN
'HGHN-LĜt
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN
Další výsledky 13. kola:
'čÿtQ.ROtQ  1HMYtFH
ERGĥ$XWUH\3RPLNiOHN&DUOVRQDäLNODSR
ýtå,JUXWLQRYLþ*UDQLþ Ostrava - ParGXELFH  1HMYtFHERGĥ
+ROVH\âPtG1HZNLUN3DYORYLþD9\RUDO
SR3ĤOSiQ %UQR86.3UDKD 
 1HMYtFHERGĥ5RE\D6PLWKVRQSR
-RNO0DULþ6HKQDOD6WHYDQRYLþSR

14. kolo:

86.3UDKD
2ORPRXFNR




YtFHYKODYQtPNXSyQX

Další výsledky 14. kola:
2SDYD  'čÿtQ     
1HMYtFHERGĥ.OHþND%XMQRFKâYDQGUOtN
  3RPLNiOHN  9XNRVDYOMHYLþ  &DUOVRQ D
-HåHN SR   6YLWDY\  2VWUDYD  
 1HMYtFHERGĥ&UDQGDOO.RYiĜ
3XUãO1HZNLUN+ROVH\1iEČOHN
* %UQR3DUGXELFH  
1HMYtFHERGĥ6PLWKVRQ.UDNRYLþ)DUVNê
9\RUDO3DYORYLþâYUGOtN Nymburk .ROtQ  1HMYtFHERGĥ
+DQNLQV.Ĝtå03HWHUNDâDIDUþtN
%HQGDD'DOWRQSR.ROiĜ,JUXWLQRYLþD*UDQLþ
SR0DFKDþ

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(














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














.$03ĜÌã7Č

15. kolo, sobota 21. prosince, 18:00 hodin:
ÒVWtQDG/DEHP2SDYD  +U.Ui
ORYp86.3UDKD   Olomoucko - Pardubice%UQR6YLWDY\1+2VWUDYD.ROtQ  
1\PEXUN'ČþtQ  
NRORQHGčOHSURVLQFHKRGLQ
2SDYD1\PEXUN  'ČþtQ2VWUDYD
.ROtQ%UQR  Svitavy - Olomoucko, ParGXELFH+U.UiORYp  86.3UDKDÒVWt
QDG/DEHP  

aktuální
výsledky
i bìhem svátkù
na www.
vecernikpv.cz

15. kolo:

3URVWĨMRY  ðHOP\ %UQR
1:3


YtFHYKODYQtPNXSyQX

Další výsledky 15.kola: Olomouc - Liberec
  1HMYtFHERGĥOrvošová 18, Strušková 11, Michalíková a Trnková po
9 - Svobodová 24, Kohoutová 16, Candráková
8 * Olymp Praha - Šternberk 2:3 (10, -23,
    1HMYtFH ERGĥ âLPiĖRYi 
Kalhousová 14, Purchartová 12 - Schandlová
.RILHRYi.DUDELQRYLþRYi 3ĝHURY
2VWUDYD  1HMYtFHERGĥ
7LQNORYi5XVHNRYi)DOWtQRYiäRO
QHUþtNRYiD+.RMGRYiSR











35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
9.%UQR
   
2ORPRXF    
2VWUDYD
   
3URVWčMRY     
2O\PS3UDKD     
/LEHUHF
    
.3%UQR
    
âWHUQEHUN    
)UêGHN0tVWHN   
3ĜHURY
   

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDSURVLQFHKRGLQ
9. %UQR  2ORPRXF   /LEHUHF  .UiORYR
3ROH %UQR   )UêGHN  0tVWHN  3ĜHURY
2VWUDYD  2O\PS    Šternberk 3URVWčMRY

.367$5h©&+l.<®
2. KOLO
5MWRKPC$tXÚUNGFM[8-2TQUV÷LQX#t/QTCXUM¾
6ąGDQX¾  8-2TQUV÷LQX#t721NQOQWE
#  8-2TQUV÷LQX#tiWORGTM$ 
 8-2TQUV÷LQX#t2ąGTQX$  2QąCFÊ
8-2TQUV÷LQX#2ąGTQX$721NQOQWE#
iWORGTM$/QTCXUM¾6ąGDQX¾
5MWRKPC%tXÚUNGFM[8-2TQUV÷LQX$t2ąGTQX%
  8-2TQUV÷LQX$t721NQOQWE$
 8-2TQUV÷LQX$t7PKéQX  
2QąCFÊ2ąGTQX%7PKéQX721NQOQWE
$8-2TQUV÷LQX$
21Ą#&ª21-1.'
2ąGTQX#8#/1NQOQWEiWORGTM#
-QLGVÊPiVGTPDGTM8-2TQUV÷LQX
# 721NQOQWE#2ąGTQX$iWO
RGTM$/QTCXUM¾6ąGDQX¾7PKéQX
2ąGTQX%721NQOQWE$14. VK
2TQUV÷LQX$ 721NQOQWE&$QJW
ÿQXKEG721NQOQWE%iWORGTM%

KORFBAL
(;75$/,*$'263Č/ê&+þ5

NROR

=QRMPR3URVWĨMRY
 

5R]KRGÿt3D]RXUHND3RVStãLODiváci:
1HMYtFNRäĥ=QRMPD0RVWEHNRYiäiN
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYDâQDMGUâWHIiN
+DYORYi.ĜtåNRYi7LFKê9\URXEDO/HãDQ
VNi1/RUHQFRYi±/XåQê5LHJHU%XULiQHN
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PROSTĚJOV Obchody praskají ve švech pod náporem ohromného množství zboží ležícího na pultech a pod tlakem stále spěchajících lidí... Představa této situace ve většině z nás evokuje scénu z apokalyptického filmu, ale dobře
víme, že vystihuje realitu. V současnosti jsme zahlceni množstvím snadno dostupného zboží, naproti tomu narůstá „hlad“ po informacích. A nezpochybnitelným faktem je, že žádná média
nemohou nahradit dlouhodobý návyk na četbu tištěných titulů, jejich hodnota trvá. A tu my
pro vás máme!
„Zprávy a informace přinášíme zpravidla každé pondělí nejen Prostějovanům, ale i lidem z blízkého okolí. Jako nejčtenější regionální periodikum nabízíme kompletní zpravodajství z města i regionu, pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce a reportáže z nich. Zadat si u nás můžete
inzerci, vzpomínky či gratulace a také vám připravujeme každý týden soutěžní stranu a mnoho
dalšího,“ představuje stručně Večerník marketingová manažerka Aneta Straškrabová.

Pro všechny abonenty máme nyní novou zajímavou akci, ve
které získáte předplatné stále za poníženou cenu, redakční kalendář a navíc dárek od firmy Profitex. Obdarovat můžete i své
známé, přichystány jsou v redakci vánoční poukazy na předplatné. Stačí, když si nalistujete strany 10 nebo 48 a vyberete
si jednu z akcí, která vám sedí nejvíce.
9iQRFHVHEOtåtWDNQHYiKHMWH
DXGČOHMWHVYêPEOt]NêPUDGRVW

+ kalendář

19120511476

ZDARMA

PROSTĚJOVSKÁ ZIMA VRCHOLÍ:

něj naváže pohádka Louskáček a čtyři
říše za 20 Kč. Ve Vánoční minidílně od
půl třetí odpoledne si budou moci děti
vyrobit vánoční zvonkohru. Vybírat se
bude symbolických 20 korun.
Kdo by neznal Michala Nesvadbu
a jeho televizní pořad Kouzelná školka
pro děti. Ne každý ale měl tu možnost
zažít jeho pořad na vlastní kůži a právě
tato příležitost bude nabídnuta všem
dětem z Prostějova a okolí, protože
Michal přijede do Prostějova v 17:00
hodin se svým představením Michal
je pajdulák. „Budeme si spolu hrát

a vyprávět o našem tělíčku – od hlavy až
k patě a naopak. Nohy dáme na ramena,
budeme si držet palce, aby nám nespadl
kámen ze srdce, třeba rovnou na nohu!“
těší se na akci Michal. Po celou dobu
programu budou děti aktivně zapojeny do hry. Čeká je spousta překvapení,
legrace a loutky všech velikostí. Představení je vhodné pro děti od 2 let.
Předprodej vstupenek na Vánoční
odpoledne s Michalem Nesvadbou
probíhá v turistickém informačním
centru na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Cena 100 Kč.
(ans)

19112711395

PROSTĚJOV Prostějovská zima
pomalu spěje do konce. Ale než se s ní
31. prosince definitivně rozloučíme
ohňostrojem, je pro všechny děti připraveno Vánoční odpoledne s Michalem Nesvadbou. Michal sice vystoupí
až odpoledne, ale program bude zahájen již o ranní půl deváté v kulturním domě Duha ve Školní ulici.
Ráno v 8:30 hodin bude program zahájen pásmem pohádek pro nejmenší
s názvem Veselé vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství. Vstup na
promítání je volný. Od 10:00 hodin na

kultura v prostějově a okolí
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Foto: Martin Zaoral

postarala hra na klavír, už nebylo v
kostele opravdu k hnutí. „Byl jsem u
počítání lidí, co jdou nahoru na kůr.
Skončil jsem u čísla 105, dál už jsem
to nepočítal,“ sdělil Večerníku muž,
který stál u branky vedoucí ke schodišti. Naštěstí nikdo nepřišel o první
skladby. Na klasiku navázal sbor písněmi Adiemus a Tichá noc. „Vůbec
nevím, co se bude zpívat, takže netuším, co bude. Chodíváme na Brněnskou k Cyrilu a Metodějovi, protože
dcera tam zpívala. Jelikož letos už ve
sboru nezpívá, přišli jsme se podívat
sem,“ uvedla jedna z posluchaček
Monika Rusová. „Mám ráda vánoční
písničky, ve sboru mám i známé. Oblíbenou píseň, tu ale přímo nemám,“
přidala další návštěvnice koncertu
Hana Zbořilová.
Proměny postupně potěšily všechny
věkové kategorie. Z Tiché noci se totiž propracovaly také k odkazu Karla
Gotta. „Dvě písně jsme tomuto zpěvákovi věnovaly, a sice Už z hor zní
zvon a Jsou svátky,“ připomněla Lenka Copková, neoficiální mluvčí sboru. Zároveň také ocenila obecenstvo
za to, jak dokázalo Proměny uvítat a
po koncertu ocenit. „Atmosféra byla

-QUVGNRTCUMCNXGwXGEJ5DQT2TQO÷P[RąGFXGFNUVTJWLÊEÊXÚMQPUVGLP÷LCMQLGJQRQUNWEJCéK
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PROSTĚJOV Dvě domácí kapely dostaly v pátek večer příležitost
ukázat své umění před publikem na
náměstí T. G. Masaryka při premiéře Popových Vánoc v rámci progra-

Michal KADLEC

Nejprve zahrála a zazpívala kapela
Něco mezi, která je typická prolínáním různých stylů od ska, funky, rocku, hiphopu, reggae a tak dále. Dnes

už šestičlenná kapela o složení dvakrát
zpěv, saxofon, pozoun, kytara, baskytara, bicí, založená na podzim roku
2004, rozeznívá hudební kluby převážně
v Olomouckém a Jihomoravském kraji.

zaplatíme,“ usmívala se Milada Sokolová,
náměstkyně primátora Prostějova.
Na otázku, proč organizátoři akce dali
přednost těmto uskupením třeba před daleko známějšími skupinami, měla náměstkyně jednoduchou odpověď. „Jelikož jsme
chtěli dát větší šanci amatérským kapelám
z Prostějova a nejbližšího okolí, postavili jsme celou Prostějovskou zimu na
těchto hudebních uskupeních. Kromě
Ilony Csákové se tedy vždy jedná o
místní amatérské kapely,“ objasnila Sokolová.
No, pravdou je, že zájem Prostějovanů byl logicky menší, než
když přijedou hvězdy a náměstí
tak působilo tentokrát trochu
posmutněle.

V páteční podvečer se sokolovna v Dubanech poměrně rychle naplnila natěšenými diváky. Někteří z nich přišli dokonce o
hodinu dříve, aby si zajistili nejlepší místa.
Úderem devatenácté hodiny na pódium
elegantně vplula známá a oblíbená zpěvačka a herečka Hanka Křížková v doprovodu
moderátora Jiřího Zbořila. Devadesátimi-

Aneta
STRAŠKRABOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
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nutová talk show s názvem Jak voní štěstí… mohla začít.
Hvězda pořadu kolem sebe šířila pozitivní atmosféru, vyprávěla vtipné příběhy ze
svého dětství, jak započala svoji pěveckou
dráhu a nechyběly ani příhody ze současnosti. Neostýchala se s publikem podělit o
své trapasy, to ji odměňovalo upřímným
smíchem a pravidelným potleskem. „Výhodou mého zaměstnání je, že dostanete
honorář okamžitě. Tu energii, kterou se
snažím předat publiku, mi ono vrací. A
ten okamžitý honorář je aplaus. Když
vás lidi ocení a při autogramiádě s nimi
mluvíte, je to hezké, co víc si přát,“ sdělila
Večerníku Hanka Křížková. Kromě vtip-

DUBANY Hanka Křížková v rámci svých vystoupení zavítala na
Hanou a v uplynulém týdnu bavila hned dvakrát publikum zábavným pořadem s názvem Jak voní štěstí... V pátek 13. prosince téměř vyprodala celou sokolovnu v Dubanech, nejinak tomu
bylo o den dříve v Němčicích nad Hanou. Nezapomněla ani na
nejstarší obyvatele a navštívila je v prostějovském domově seniorů. „Myslím, že jsem udělala babičkám a dědečkům radost,“
usmívala se Hanka Křížková. Mediálním partnerem koncertů byl
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

ných příběhů protagonistka zazpívala své
vlastní písně i z nejnovějšího alba a prokládala je písněmi z muzikálů, ve kterých
účinkuje.
Publikum dávalo bedlivý pozor, aby mu
neuteklo jediné slovo z příběhů, pohupovalo se do rytmu písní a bylo vidět, že si
představení užívá. „Baví mě jezdit po menších městečkách, protože se mi zdá, že jsou
lidi hrozně vděční, že za nimi přijedu, že to
dokáží ocenit. Taková komornější vystoupení, jako to dnešní, jsou právě o tom povídání, což si myslím, že má publikum rádo,“
sdělila své dojmy Křížková.
Na závěr zazněla dynamická píseň Harlekýn, která publikum roztleskala. Potlesk
neutichal ani po rozloučení, lidé v publiku dokonce povstali, aby Hance Křížkové poděkovali, že mezi ně zavítala. Již v
příštím roce bude možné se s Křížkovou
znovu setkat, jelikož se koncem března
plánuje na Prostějovsko s talk show vrátit. „Ráda jezdím na Moravu, zdá se mi,
že jsou tady srdečnější lidé,“ usmívala se
Křížková. Autogramiáda a focení představovaly pro návštěvníky pomyslnou třeš-
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„Ráda jezdím na Moravu,
]G½VHPLzHMVRX
tady srdeènìjší lidé,“
usmívala se zpìvaèka

ničku vydařeného programu.
„Bylo to příjemné, paní
Křížková je moc
milá. Vždycky se
u jejích příběhů
s manželem nasmějeme,“ svěřila
se po představení
paní Iveta.
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mu Prostějovská zima 2019. Hodinové koncerty skupin Něco mezi
a D.U.B. sledovaly v opravdovém
zimním nevlídném počasí desítky
diváků.
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Repertoár naplňují skladby s pozitivními texty a melodiemi, napsané ve vlastní režii. Po tomto uskupení vystoupila
na pódium před radnicí kapela D.U.B,
jejíž koncert začal kvůli technickým
problémům s menším zpožděním. Tato
skupina čítá dokonce sedm muzikantů a
všichni divákům v pátek namíchali hned
několik hudebních stylů. „Vystoupení
obou kapel se mi moc líbilo. Snažím se
chodit na všechny akce pořádané Kulturním klubem u hradeb – DUHA, neboť se
chci osobně přesvědčit, zda se Prostějovanům novinky letošní Prostějovské zimy
líbí. Obě skupiny byly báječné, s kapelou
Něco mezi jsem se byla osobně seznámit
a dělala si legraci, že po zazpívání písně, ve
které zpívali o politicích, jim nejspíš ne-

„Chtěli jsme dát šanci amatérským umělcům z Prostějova,“ říká náměstkyně Sokolová

Kapely Nìco mezi a D.U.B. vystoupily na Popové Vánoce
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PROSTĚJOV Jsou věci, které k Vánocům prostě patří. Klid, pohoda, setkávání s blízkými nebo třeba návštěva půlnoční. Nicméně v Prostějově je ještě jedna součást
svátečního Adventu, kterou by neměl vynechat nikdo. Alespoň tedy ne ten, kdo
má rád zpěv a hudbu. Řeč je samozřejmě o vánočním koncertu sboru Proměny. Ten
zpívá pravidelně při mnoha kulturních akcích po celém regionu, vrcholem jeho
sezóny je však právě tento koncert, u kterého Večerník nemohl chybět!

Tichá předzvěst vánočních svátků?
Rozhodně ne. Kostel Povýšení svatého kříže se měl stát dějištěm velké
akce, největšího vánočního koncertu
v širokém okolí. Svědčilo o tom už
zaplnění chrámu čtvrt hodiny před
začátkem. Lidé se brzy už ani nevešli
do lavic. A tak raději postáli nebo vystoupali na otevřený kůr. Zdálo by se,
že v kostele zahraje nějaká oblíbená
rocková skupina. Ovšem hrdiny, či
spíše hrdinkami, dne byly sboristky z
Proměn.
Opět se potvrdilo, že zpěvačky z
Prostějova jsou velmi populární. A
ve chvíli zahájení koncertu, o což se

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

reportáž

na evropskéPŮVODNÍ
pohárové cestě belgickou překážku
klikni na
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klíčové momenty,“ vybavoval si kouč
vékáčka Lubomír Petráš zásadní okamžiky duelu.
„Z mého pohledu byla nejvíc rozdílovou hráčkou Soňa Nováková, která
na nahrávce zkušeně a velice přesně
rozhazovala balóny útočnicím a nedělala chyby v mezihře. V podstatě na
každém postu však Brno má ostřílené
i kvalitní volejbalistky, což se projevilo. A při šířce jejich kádru zvládají
bez větších problémů i absenci dvou
opor,“ zmínil Petráš, že na marodce
pobývají Janečková s Boulovou.
Dravé kočky potvrdily v hale Sportcentra DDM roli asi největších
favoritek UNIQA extraligy ČR

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

2019/2020. „Šelmy jsou jasnými
adeptkami na postup do finále. A při
složení jejich kádru bych se vůbec
nedivil, kdyby dosáhly na titul,“ dal
Petráš přemožitelkám zasloužený
kredit. Jeho kolektiv bude muset tvrdě usilovat o co nejlepší umístění po
dlouhodobé části soutěže mezi třetí až
pátou, možná šestou pozicí. Momentálně je prostějovský mančaft čtvrtý
ziskem 27 bodů za třetí Ostravou
(30), která triumfovala 3:0 v Přerově. Páté zůstaly Pražanky (27) vinou
nečekaného klopýtnutí 2:3 se Šternberkem, přiblížil se šestý Liberec (22)
zásluhou šokujícího vítězství 3:1 na
půdě druhé Olomouce (37). Brněn-

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Jen dva dny po evropské odvetě s Beverenem nastoupí prostějovské volejbalistky ke
svému poslednímu utkání tohoto
kalendářního roku. V sobotu 21.
prosince od 17.00 hodin půjde krátce před Vánocemi o duel 16. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2019/20
na hřišti TJ Sokol Šternberk.
Soupeřky dlouho okupovaly dno tabulky, ale v uplynulém dějství soutěže
překvapily v Praze na Olympu. Favorit
jim totiž podlehl 2:3, což znamenalo
posun hanáckého družstva z desátého

Foto: Marek Sonnevend

ský lídr (41) tudíž zvýšil náskok v čele.
„Ačkoliv jsme teď dvakrát za sebou
prohráli doma se silnými družstvy,
určitě máme výkonnostně na to bojovat mezi třetí a pátou příčkou. I když
pozor na Duklu: ta ještě může zespodu útočit, jak teď ukázala v Olomouci.
My každopádně potřebujeme zase začít víc bodovat, ideální by bylo vyhrát
všechny tři zápasy do konce základní
části ve Šternberku, nad Ostravou i ve
Frýdku-Místku. Přestože to bude těžké,“ přemítal Petráš s tím, že následně
přijde ještě devítikolová nadstavba.
„Do play-off pořád zbývá strašně moc
času,“ pousmál se uvážlivý trenér ze
Slovenska.

yy Přesto jste mohly vést 2:1 na
sady, že?
„Jo, v tom třetím setu jsme klasicky
při jednom postavení ztratily vedení
pro Večerník
20:17 a během chvilky to bylo 20:23,
potom jsme těsně nezvládly koncovMarek
ku. Jak říkám, je to škoda, protože
SONNEVEND
minimálně jeden bodík jsme mohly
B Y Lurvat.
I J S M ENe-li víc.“
U TOHO
yy Co říct k právě skončenému yy Projevila se kvalita Brňanek?
duelu?
„Přesně tak. Šelmy mají hodně ostří„Škoda, že nemáme aspoň bod, lený tým, vedou ligu, hrají dobře.
když soupeřkám chyběly dvě člen- Mají výborné Soňu Novákovou
ky základní sestavy. Bohužel jsme na nahrávce, ´Tomana´ (Markétu
nehrály dobře a spíš se většinu Chlumskou – pozn.red.) na liberu
utkání trápily, z jejich výborného i řadu dalších kvalitních volejbalistek
podání se nám nedařilo přihrávat. s hromadou zkušeností. Prostě favoPak jsme často naháněly balón po ritky soutěže.“
celém hřišti a strašně těžko se yy Co váš týmový výkon?
prosazovaly přes jejich vysoké „My jsme mladý mančaft a proti
bloky. Tyhle věci rozhodovaly.“ takhle silným soupeřům častěji chy-

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

bujeme. Nebo nedokážeme úspěšně
dohrát delší výměny po dobré obraně. Nám navíc chyběla taková ta maximální nahecovanost, něco tomu
scházelo. Řekla bych, že momentálně
nemáme skvělou domácí formu ze
začátku sezóny, tahle pohoda nám
trochu odešla. Snad se zase rychle
vrátí, už ve čtvrtek totiž budeme potřebovat špičkový výkon na Beveren.“
yy Půjde o podobně náročné střetnutí jako s Šelmami?
„Ano. Asterix sice nemá tak zkušený
tým, ale je srovnatelně silný a taky
s hodně vysokými hráčkami. Nejvíc
těží z výborného servisu, který potřebujeme zvládnout na přihrávce.“
yy Nakolik reálně vidíte postupové šance?
„Beveren je velice kvalitní, ale u něj
jsme vybojovaly nadějnou porážku 2:3

PROSTĚJOV Toužily doma pořádně zatopit konkurentkám z popředí extraligové tabulky, místo toho však volejbalistky Prostějova
podlehly před týdnem Olympu Praha i nyní Šelmám Brno. Kapitánka
VK Michaela Zatloukalová (na snímku) po prohře 1:3 s jihomoravskou ekipou
samozřejmě neoplývala bůhvíjakou náladou, ale přesto trpělivě odpověděla na
několik otázek.

místa průběžného pořadí na osmou
pozici. Přesto mezi nadcházejícími
protivníky zůstává sedmnáctibodová
propast.
Sokolky dotáhla k vítězství v české
metropoli zkušená smečařka Veronika
Schandlová (24 bodů), kterou nejvíc
podpořily americká blokařka Olivia
Kofie (15) a běloruská univerzálka
Aliaksandra Karabinovich (13). Na
nahrávce řídí výběr TJ hostující mladice z VK Nicole Šmídová, před nedávnem šternberský kolektiv posílila
rodačka z Prostějova Pavla Meidlová.

„Rozhodující podle mě bude, abychom se na Šternberk brzy po CEV
Cupu stoprocentně zkoncentrovali. Že jakéhokoliv soupeře nelze ani
trochu podcenit, to Sokol ukázal na
Olympu. A věřím, že tenhle výsledek

vs.
se pro holky stane dostatečným varováním. Po dvou domácích prohrách
potřebujeme v lize naplno zabrat,
přivézt z venku tři body,“ pravil jasně
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš
směrem k sobotnímu zápasu. (son)

6WDUvÉz½N\QÈ9.VH
v KP vrátily mezi elitu

aktuální
výsledky
i bìhem svátkù
na www.
vecernikpv.cz

Prostějov (son) - Jako nůž máslem
projely mladé volejbalistky VK Prostějov U15 druhým kolem krajského
přeboru starších žákyň 2019/20. Po
předchozím sestupu z výkonnostně
nejvyšší skupiny A totiž tentokrát
hrály v béčku dominantní roli. Postupně smetly Moravskou Třebovou,
UP Olomouc A i béčka Šumperka
a Přerova vždy 2:0 po jednoznačném
průběhu, aby si prvenstvím v grupě B
zajistily suverénní návrat do elitního
áčka. V průběžné tabulce soutěže je
tým vékáčka šestý těsně za čtvrtou
pozicí a nedaleko třetí příčky.
Výsledkový servis na straně 26.

V minulosti mělo vedení brněnského oddílu Šelem opakovaně problém s tím, že basketbalové koše v hale Sportcentra DDM Prostějov
zasahovaly do prostorů za volejbalovým hřištěm při vzájemných
zápasech na palubovce VK. Proto byla obě „zařízení“ na košíkovou
v sobotu preventivně složena bokem, aby znovu nedošlo na zbytečné diskuse o regulérnosti hrací plochy...

Basketbalové koše pryč

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

a nějakou šanci tak rozhodně máme.
Přesto to bude strašně těžké, musíme
zahrát fakt suprově. Snad přijde co nejvíc lidí a zafandí nám, pomůžou. Potřebujeme se do zápasu pořádně vyhecovat, dát tam pozitivní emoce, tvrdě jít za
vítězstvím i postupem.“
yy Jak jste se časem srovnala s novou rolí kapitánky?
„Už nezapomínám chodit podepisovat zápisy o utkání. (smích) Taky víc
komunikuju s trenéry i Ondrou Hubáčkem z vedení klubu, když je něco
potřeba. Ale že bych se cítila jako vyložená tahounka týmu, se říct nedá. My
spíš fungujeme jako soudržný kolektiv
bez hvězd, táhneme se a podporujeme navzájem.“

z úvodu sezóny nám odešla...“

Michaela Zatloukalová: „Skvìlá domácí forma

3RK½URYÙSÔHFKRG
z Galovek na Mikasy
Prostějov (son) - S opětovným
vstupem prostějovských volejbalistek na evropskou pohárovou scénu
znova ožilo téma nutného přecházení mezi dvěma různými značkami
balónů. Věřte, že u tak technického
sportu, jakým volejbal je, to není nic
snadného. Spíš právě naopak. Všechny české soutěže včetně UNIQA extraligy žen ČR se dlouhodobě hrají
s míči tuzemské firmy Gala, mimochodem přímo z Prostějova. Zatímco mezinárodní soutěže na starém
kontinentu již mnoho let vyznávají
italskou značku Mikasa. „Galovky
i Mikasy pochopitelně mají některé
odlišné vlastnosti při hraní. Nejvíc
se tyto rozdíly projevují na přihrávce
tím, jak balón letí po servisu. Každopádně i jinak jsou tam specifické věci,
na něž je potřeba si nějakou dobu
zvykat. V opačném případě hrozí
výrazné ovlivnění výkonů individuálních i celého týmu,“ řekl hlavní kouč
VK Lubomír Petráš.
Proto jeho svěřenkyně od ligového
duelu s Olympem Praha okamžitě
přešly z míčů Gala na balóny Mikasa,
s nimiž trénují až do čtvrtečního utkání proti Beverenu. „Pozitivní určitě je
i to, že vždy poslední zápasy extraligy
před vystoupením v Evropě se hrávají
Mikasami, což adaptaci jednoznačně
pomáhá,“ chválí Petráš novinku zavedenou před několika lety.

3ŐHMHPHäŘDVWQpDYHVHOp9iQRFH

Pokud se vrátíme k vývoji sobotního
střetnutí, první i třetí set se dost podobaly. Pokaždé se skóre přelévalo ze
strany na stranu, leč s tím rozdílem, že
úvodní sadu v dramatické koncovce
těsně zvládly Hanačky 26:24, zatímco
třetí dějství dopadlo opačně 23:25.
Dějství číslo dva i čtyři pak suverénně
ovládaly lepší Jihomoravanky 17:25
a 15:25, takže oprávněnost výsledku
1:3 se nedala nijak zpochybňovat.
Byť nechybělo mnoho, aby hostitelky
vedly 2:1. „Šelmy nás většinu utkání přehrávaly, přesto jsme dokázali
vybojovat první set a ve třetím vedli
20:17. Potom zase přišel náš klasický
výpadek v jednom postavení na 20:23,
ale vyrovnaný závěr nám ještě nabídl
několik šancí na obrat. Rozhodovaly
jak zbytečné chyby, kterých jsme dělali víc, tak dlouhé výměny, na jejichž
konci většinou uspěl soupeř. Lépe si
připravoval útočné situace po ubráněných balónech a taky lépe zvládal

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ani druhý pokus za
sebou o domácí zdolání protivníka
z horních pater extraligové tabulky
volejbalistkám VK Prostějov nevyšel. Po pražském Olympu podlehly
na své palubovce ještě kvalitnějšímu celku – průběžně vedoucím Šelmám Brno.

RYCHLÝ
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Prostìjovanky klesly na ètvrté místo
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V sobotu předvánoční cesta do Šternberka

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

slušně. Ne vždycky jsme zvládli obranu
včas postavit či přesunout, ale v součtu
nám defenziva fungovala na solidní úrovni. V odvetě ale bude důležité, abychom
iniciativu převzali v rámci možností my.
Musíme do utkání vletět na maximum,
nebát se, zdravě riskovat a jít si za vítězstvím,“ zdůraznil Petráš.
Pokud se jeho svěřenkyně vyvarují opakovaně dlouhých šňůr inkasovaných bodů,
může přemožení i vyřazení silných sokyň
vedoucích tamní ligovou soutěž klapnout. „Beveren je pořád favoritem, neboť
má nesporné kvality a většinu úvodního
zápasu nás držel pod velikým tlakem.
My jsme ale přesto vydřeli solidní postupovou šanci, o kterou se doma ze všech
sil porveme. Věřím, že fanoušci na tenhle zajímavý souboj přijdou a podpoří
nás ve snaze o překvapení. Všechno je
teď otevřené, ovšem k úspěchu musíme
předvést špičkový výkon,“ ví Petráš.
Takže příznivci, vzhůru do hlediště na
pomoc holkám! „CEV Cup bereme naprosto vážně, pro nás jde o jednoznačný
vrchol této části sezóny. Motivaci máme
ohromnou a zkusíme postup urvat,“
burcuje slovenský lodivod prostějovského mančaftu. Ten by v případě odvalení papírově silnějšího družstva z cesty
narazil v osmifinále na lepšího z dvojice
Nova Gorica (Slovinsko) – Hermes
Oostende (Belgie), napoprvé 0:3.
Takže otevřená stezka až do
čtvrtfinále? „Takhle daleko
se vůbec nedíváme, překonat Beveren bude
strašně těžké,“ doplnil
Lubomír Petráš.

4G¾NP¾ wCPEG X[ąCFKV #UVGTKZ $GXGTGP
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Foto: internet
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PROJEVUJÍ SE LIMITY

téměř ke dvěma metrům.
„Přes takovou hradbu se samozřejmě útočí složitě, ale řekl bych, že nejde o největší
hrozbu Beverenu. Tou určitě je podání,
zvlášť při naší celkově horší a někdy hodně nejisté přihrávce. Vždyť třeba ve třetím setu úvodního střetnutí jsme dostali
sedm es! Hlavně proto jsme byli většinu
času pod tlakem, místy značným. Výjim-

BYLI JSME
U TOHO

ku tvořily pasáže, kdy se nám samotným
dařilo tlačit servisem a následně bránit
i zakončovat,“ analyzoval kouč vékáčka
Lubomír Petráš krátce, leč výstižně.
Další obávanou zbraň AVO – tedy obecně velmi rychlou hru – dokázala moravská parta na belgické půdě vcelku
eliminovat. „S rychlostí přechodu do
útoku Asterixu jsme si poradili poměrně

Jde o suverénně nejlepší belgický klub ženského volejbalu za poslední dekádu. Od roku 2008 získal dohromady deset mistrovských titulů, k tomu od roku 2006 stejný počet národních pohárů.
A v uplynulých šesti letech pokaždé vyhrál obě soutěže, čímž opakovaně dobyl ceněný double.
Na evropské scéně se však mezi elitní týmy starého kontinentu neprosazuje, jeho největší úspěchy
pocházejí z nižších pohárů: triumf v Top Teams Cupu 2001 a stříbro z Challenge Cupu 2010.
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2019),
Země: Belgie
1. místo (2018), 1. místo (2017)
Rok založení: 1969
Předseda správní rady: Jan Bens Týmový manažer: Mark Buysrogge
Klubové barvy: černá a červená
Hlavní trenér: Kris Vansnick
Asistent trenéra: Raf Vekemans
Domácí hala: Topsporthal BeveHráčský kádr: nahrávačky Jutta Van de Vyver (číslo 7, 23 let, 175 cm, 72 kg),
ren (kapacita 1500 diváků)
Lien Van Geertruyden (číslo 13, 18 let, 181 cm, 61 kg), blokařky Marlies Janssens
(číslo 3, 22 let, 193 cm, 81 kg), Silke Van Avermaet (číslo 6, 20 let, 192 cm, 75 kg) a Anke Waelkens (číslo 12, 19 let, 192 cm, 83 kg)
, smečařky Lieke Clerkx (číslo 4, 28 let, 178 cm, 65 kg), Justine D´Hondt (číslo 10, 20 let, 175 cm, 71 kg), Pauline Martin (číslo 2, 17 let,
186 cm, 73 kg), Bente Deckers (číslo 11, 17 let, 184 cm, 75 kg), Caitlin Van de Perre (číslo 17, 17 let, 176 cm, 58 kg), univerzálky Paula
Boonstra (číslo 5, 21 let, 186 cm, 77 kg), Manon Stragier (číslo 9, 20 let, 181 cm, 71 kg), libera Anna Valkenborg (číslo 14, 21 let, 174 cm,
59 kg), Britt Rampelberg (číslo 18, 19 let, 165 cm, 60 kg).
Vzájemné zápasy s Prostějovem:3:2
Zajímavosti: do roku 2016 klub nesl název Asterix Kieldrecht, za posledních více než deset let měl ve své zemi podobně výsostné postavení
jako VK Prostějov v České republice a během minulé sezóny v Beverenu působila slovenská smečařka Martina Noseková, bývalá přítelkyně
současného trenéra vékáčka Lubomíra Petráše. Momentálně má ještě mladší družstvo než současný Prostějov.

drala na povrch a dílčím vyústěním se
stala osmibodová šňůra z 2:1 na 2:9. Nicméně lvice okolo univerzálky Kopáčové
nic nebalily, místo toho úderně odpověděly - 8:10. A mohutným náporem již
v půlce setu bryskně převzaly vedení
(13:12)! V těchto momentech jim
perfektně fungovaly veškeré činnosti,
po nečekaném obratu na 17:14 vypadaly akcie VK dost šancovně. Každopádně se hrál oboustranně atraktivní
volejbal plný dlouhých výměn a domácí kolektiv rozhodilo jedno špatné
postavení, během kterého jej doslova
upodávala Svobodníková (z 20:17 na
20:23). Stěžejní koncovku poté favo-

ritky těsně ubouchaly – 23:25 a 1:2.
Lídryně tabulky vyráběly méně nevynucených hrubek a mnohem častěji
bodovaly z protiútoků po ubráněných
balónech. Pokud k tomu připočteme jejich četné blokařské „dekly“, jistější příjem
i účinnější servis, dávalo průběžné vedení
aspirantek mistrovského titulu naprostou
logiku. Navíc ve čtvrtém pokračování už
nepřipustily žádné polevení, tudíž duel
po předchozí přetahované nahoru a dolů
rychle dospěl ke svému rozuzlení – 15:25
a 1:3.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším
programem najdete na straně 26

Foto: Michal Sobecký

Domácí kapitánka Zatloukalová v úvodu dobře zapodávala, soupeřky měly
problémy s přihrávkou a zrodil se raketový nástup vékáčka 7:1. Ten Jihomora-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zaskočit na vlastním
hřišti vedoucí družstvo tabulky chtěly prostějovské volejbalistky v 15.
kole UNIQA extraligy žen. Dvě sady
ze čtyř byly skutečně vyrovnané, ale
ty ostatní si brněnské Šelmy bezpečně pohlídaly a do „Zlaté lodi“, jak
se jejich městu přezdívá, si odvezly
všechny tři vítězné body.

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

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 2:0, 7:1,

vanky vzápětí otupily vlastním náporem
(9:6), ale jejich herní nejistota dál přetrvávala. Až za stavu 15:8 zatlačila servisem
Mikysková a potíže s příjmem na opačné
straně + opakovaně výborná obrana Šelem proti zhoršenému útoku znamenaly
bleskové vyrovnání (16:16). Startovalo
se tedy znovu od začátku, načež další pasáž zahajovacího dějství od skóre 18:16
jednoznačně ovládal kompaktnější brněnský tým - 19:22. Leč následně zabral
pro změnu prostějovský mančaft, aby
strhujícím finišem urval dramatickou
koncovku pro sebe – 26:24 a 1:0.
Zkraje druhé sady se na palubovku vrátila mírná převaha Boulových svěřenkyň,
jež se postupně zvyšovala (4:4, 4:6, 5:9).
Stačila však chvilka a Hanačky se opět
zvedly (8:9), když klíčové bylo překonávat vysoké bloky protivnic. Naopak slabina tradičně spočívala na přihrávce, čehož
Mikysková a spol. okamžitě dokázaly
využívat - 9:14. Vzniklý rozdíl se tentokrát
už jen zvětšoval, černobílé dámy kralovaly
- 11:19. Teprve v závěru bojující děvčata
v modrém zkorigovala (16:21), ovšem
pouze chvilkově – 17:25 a 1:1.
Petrášovy ovečky srážela dolů častější
chybovost, názorným příkladem byl
úsek na úsvitu třetí části. Plošná kvalita
dravých koček v čele s defenzivní neprostupností se zde čím dál markantněji
„Začátek byl z naší strany hrozný, tam jsme asi ještě seděli v autech. Naštěstí se povedlo
docela rychle zvednout a druhá polovina prvního setu určila další ráz zápasu, byť jsme
těsně ztratili závěr. Od druhé sady holky setřásly tlak a naopak to neustál soupeř. Jen třetí
set jsme zbytečně pustili z velkého náskoku do vyrovnané koncovky vlastním polevením.
Jinak jsem však moc spokojený, tři získané body z Prostějova jsou parádní.“

2QGÔHM%28/$ – Šelmy Brno

„Bylo vidět, že i bez zraněných Simony Janečkové a Kristýny Boulové mají Šelmy hodně
zkušené kvalitní družstvo. Největší rozdíl vznikal na podání i přihrávce, dostali jsme dvanáct es. Soupeř také výborně bránil, opíral se především o vynikající bloky. Přesto jsme
mohli aspoň bod získat, ale rozhodla těsně ztracená koncovka třetího setu. Celkově jsme
se trápili v útoku, zejména na krajích sítě. A protože středem jsme kvůli horšímu příjmu
skoro nemohli hrát, dospěli hosté k zaslouženému vítězství.“

Lubomír PETRÁŠ s9.3URVWÈMRY
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„Ráda jezdím na Moravu,
]G½VHPLzHMVRX
tady srdeènìjší lidé,“
usmívala se zpìvaèka

Už dlouho před zahájením Dětského
karnevalu s Pavlem Novákem se do
Duhy trousily davy dětiček v doprovodu rodičů, babiček nebo dědečků.
Mnohá dítka měla skutečně originální převleky, takže se v sále objevili
čarodějové, broučci, Ferda Mravenec,
berušky, ale i upíři či různé šelmičky.
„Byla jsem už s Lucinkou na tancování s Míšou a určitě máme ještě v plánu
vystoupení pana Nesvadby. Na panu
Novákovi jsme ještě nikdy nebyli, tak
jsme obě zvědavé,“ svěřila se Večerníku maminka asi pětileté dívenky.
Pavel Novák poté zahájil skutečnou

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Vystoupení Pavla
Nováka patří vždy mezi vyhledávaná a hojně navštěvovaná.
Zpěvák baví svými písničkami
dospělé diváky, ale mnohem
raději má představení pro
děti. Jedno takové absolvoval v sobotu odpoledne v sále Kulturního klubu Duha ve
Školní ulici v rámci Prostějovské
zimy 2019. A dětský karneval v
jeho režii se náramně vyvedl!

to, že kapela Cimbal Classic vystupuje
v Obecním domě v Držovicích, vděčíme hlavně místostarostce Kreplové.
Tu zaujala skupina už vloni při vystoupení v Čechách pod Kosířem a jsme
velice rádi, že jsme tyto muzikanty
mohli přivítat letos i u nás. Osobně
se přiznám, že i já jsem myslel, že jdu
na klasickou moravskou cimbálovku,“
prozradil Večerníku se smíchem starosta Držovic Jaroslav Studený.
Brněnská kapela držovické diváky
skutečně nadchla, obzvláště když
jednotlivé písničky na pomezí folku
a world music doprovázel kapelník,
zpěvák a cimbalista v jedné osobě Dalibor Štrunc vtipnými hláškami.

Manželství není peříčko, obzvlášť když
za ním stojí předmanželská smlouva,
která brání páru v rozchodu. Ta nařizuje prvnímu z manželů, jenž podá návrh
o rozvod, že přijde o veškerý majetek,
který automaticky připadne tomu druhému. Východiskem z prekérní situace
se zdá tradiční vánoční večírek, jež se

stane bojištěm o majetek, protože ona
smlouva dodává, že ten z manželů,
který prokáže tomu druhému nevěru,
může požádat o rozvod a získá veškerý
majetek. Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí vás zvednou ze židlí!
(ans)
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show, při které se bavily zhruba čtyři
desítky dětí v nejrůznějších karnevalových převlecích. „Já samozřejmě
vystupuji častěji pro dospělé, ale pokud se najde příležitost zabláznit si s

vs.

dětmi, nikdy to neodmítnu. Taková
představení jsou mnohem vděčnější
a jaksi hezčí,“ netajil se zpěvák před
Večerníkem.
Zhruba půldruhou hodinu drlouhý
program byl plný písniček. Pohádkových, ale i v rytmu latinskoamerických
tanců, na které děti velice nádherně
tančily. A Pavel Novák s nimi! „A teď
se společně projedeme vláčkem,“ vyzval děti zpěvák po pár písničkách
a sešel z pódia mezi děti na parket.
Společný a velmi dlouhý vláček se tak
mohl rozjet... „Příjemně nás toto odpoledne překvapilo, vystoupení pana
Nováka mělo šmrnc a moje dvě vnučky se ani chvíli nenudily,“ poznamenala jedna z přítomných babiček.

<R÷X¾M 2CXGN 0QX¾M FQM¾\CN K XN¾éMGO TQ\RTQWFKV MTGX X
ONCFÚEJ×éCUVPÊEÊEJMCTPGXCNWUVGLP÷LCMQXRąÊRCF÷OCNÆJQ
DTQWéMC
2x foto: Michal Kadlec
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Pondělí 16. prosince 2019
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PROSTĚJOV Komedie Když se zhasne je v současnosti často uváděnou inscenací v mnoha divadlech. Své premiérové podání odehraje také prostějovské
Divadlo Point. V pátek 20. prosince se
na divadelních prknech představí dva
skutečné manželské páry, aby od 19:00
hodin pobavily diváky.
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2x foto: Michal Kadlec
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naprosto strhující. Moc jsme si to užily. A ten potlesk vestoje, k tomu není
co říct,“ neskrývala dojetí Copková. Ta
potvrdila, že z koncertů v největším prostějovském kostele byl ten od Proměn
nejnavštěvovanější.
Z repertoáru Proměn to ale není vše. Po
Novém roce se totiž chystají zase na něco
úplně jiného. Něco, co jen potvrzuje, jak
široký má sbor repertoár. „Chystáme se
na vystoupení s rockovým nádechem,“
prozradila Lenka Copková. Kromě Vánoc sbor skutečně dokáže oslavit i tvrdší
muziku. A jak neděle napověděla, lidé
se opět mají na co těšit.

Název skupiny evokuje pocit, že se
jedná o klasickou lidovou tvorbu a
písničky spojené s cimbálovou
muzikou tak, jak to na Moravě všeobecně známe.
Opak je pravdou. Kapela
se díky své originalitě i
muzikantské univerzálnosti stává vítaným zpestřením většiny prestižních folkových akcí.
„Pokračujeme
v
předvánočním
programu
pro
naše občany, ve
kterém jsme pečlivě vybírali hosty pro kulturní
pořady. Za

Michal KADLEC

DRŽOVICE Úspěšné hudební
těleso, které svými melodickými
písničkami baví publikum už přes
čtvrt století, si pozvali Držovičtí
do svého obecního domu v sobotu
14. prosince. Vystoupení skupiny
Cimbal Classic sklidilo oprávněně
bouřlivé ovace zaplněného sálu,
který navštívil i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

%UQøQVN¿NDSHOD]SHVWĆLODUHJLRQ¿OQËDNFH

Proti Šelmám sahaly Hanačky po jednom bodíku, 6CPéKNCUGUCODCLG\FKNKXN¾éGM
ale těsně ztracenou koncovkou třetího setu nedosáhly
1:3
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Prostějov (son) - S jihomoravskou
družinou do Prostějova přijely i tři
bývalé hráčky vékáčka Markéta
Chlumská, Soňa Nováková a Lucie
Polášková. Především prvně jmenovaná zanechala v hanáckém klubu nesmazatelnou stopu skvělých
výkonů, ale místní fandové si oblíbili kompletní trio. Proto po zápase
došlo na mnohá objetí mezi zmíněnými plejerkami a některými příznivci. A někdejší Agelky se dokonce
dočkaly i několika dárků včetně podomácku napečených dobrot. Hned
si na nich pochutnaly členky obou
družstev.

V době, kdy ženy VK Prostějov doma porážely 3:0 jednoho protivníka za
druhým (včetně senzačního skolení Olomouce hned na úvod), měly dostatek zdravého sebevědomí. A svorně říkaly, že venkovní prohry na Olympu
Praha, u Šelem Brno i v Ostravě odčiní tím, jak tyhle silné soupeře na vlastní
palubovce zdolají. Čímž jim oplatí výsledkové neúspěchy z jejich horké půdy.
Uplynul však nějaký čas, Hanačky mají za sebou dva ze zmíněných těžkých
soubojů. A v obou neuspěly. S Pražankami padly po dlouhé cestovatelské anabázi z Belgie 2:3, na dravé kočky z jihu Moravy nestačily vzdor dostatečnému
času na odpočinek i přípravu 1:3. Ani jednou přitom nezahrály zdaleka tak
dobře, jako ve většině předchozích duelů před svými fanoušky.
Určitě bych ale všechno nesváděl jen na horší výkon vékáčka, neboť utkání vždy tvoří dva týmy. A jak PVK, tak Šelmy předvedly v hale Sportcentra
DDM nemalou kvalitu, zejména ostřílené Brňanky se zde většinově prezentovaly hrou plně odpovídající jejich vedoucímu postavení v extraligové tabulce.
Přesto šlo v těchto bitvách zřetelně vypozorovat herní limity prostějovských
volejbalistek. Ten zásadní spočívá na přihrávce, dlouhodobě nejisté a nedostatečně úspěšné. Z toho pak proti srovnatelným či papírově lepším sokům
pramení logické potíže prosadit se útokem, nemluvě o častých nevynucených
chybách mladého kolektivu ve všech činnostech.
Za tohle ovšem holky netřeba zatracovat, podobný pokles se dal očekávat.
Osobně si myslím, že poměrně dlouho překračovaly svůj výkonnostní stín
a teď prostě přišel částečný útlum, s čímž každý soudný člověk musel u dost
nezkušeného mančaftu počítat. Navíc nikde není psáno, že se Petrášovy svěřenkyně poctivou prací i srovnáním psychiky opět nezvednou výš. A třeba už
brzy. Beverene, třes se!

Marek
Sonnevend

Favorizované Belgičanky sice první
vzájemný duel na své palubovce vyhrály, ale jen těsně 3:2 (-22, 21, 15, -25,
8). Hanačky statečně vzdorovaly a přijatelnou porážkou si vybojovaly nadějnou
pozici pro domácí odvetu. V pohárové
matematice teď jejich odvetné vítězství

jak si lidé užili koncertGASTERIX
proměn...
AVO

7UHQÅÔLYGUXzQÅGHEDWÈ

Prostějov (son) - V nejvyšší české
soutěži dámské kategorie většinou
panují dobré vztahy jak mezi protihráčkami, tak v případě koučů soupeřících družstev. Jasně to doložil obrázek
zpřed sobotního duelu VK Prostějov
vs. Šelmy Brno, kdy do začátku střetnutí zbývala necelá půlhodina a trenér
domácích Lubomír Petráš si přesto
několik minut přátelsky povídal s kormidelníkem hostů Ondřejem Boulou.
Pro jistotu si pak družný rozhovor plný
úsměvů zopakovali ještě po skončení
vzájemné bitvy.

32+/('2.(092/(-%$/29e+26$.$

Statistiky UNIQA extraligy
žen ČR 2019/20 hovoří jasnou řečí: v dosavadním průběhu soutěže jsou prostějovské
volejbalistky až osmé v pořadí
dle úspěšnosti přihrávky. Horší
procento příjmu vykazují jen
Přerov a Frýdek-Místek.

8
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Jedno utkání navíc zařadily do svého
programu prostějovské volejbalistky.
Šlo o přípravný souboj s Přerovem,
který byl narychlo domluven i následně odehrán ve čtvrtek 12. prosince.
„Naší hlavní motivací bylo, abychom
před CEV Cupem absolvovali ještě
alespoň jeden zápas navíc hraný balóny Mikasa, na něž si potřebujeme co
nejvíc zvyknout,“ prozradil lodivod
žen VK Lubomír Petráš, proč sháněl
soupeře pro přátelák. Jenže nešlo o nic
jednoduchého. „Dlouho se nám nedařilo nikoho dohodnout, až na poslední chvíli kývl přerovský trenér Radim
Vlček. Za tuhle vstřícnost děkujeme,“
podotkl Petráš. Tréninkový mač měl
naprosto jednoznačný průběh. „Řekl
bych, že to bylo až moc jasné. Zvítězili
jsme 5:0, všechny sety skončily okolo
výsledku 25:15. Některé víc a některé
míň, ale na dvacet uhraných bodů se
hosté ani jednou nedostali,“ popsal
Petráš příliš hladké smetení Zubřic.
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RYCHLÝ

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

3:0 nebo 3:1 znamená postup, výsledek
3:2 pošle druhý mač do rozhodujícího
zlatého setu (dodatečný tiebreak do 15
bodů). Jakákoliv výhra Asterixu znamená, že dál půjde on.
Kolektiv trenéra Krise Vansnicka složený
téměř výhradně z plejerek vlastní země
včetně dvou reprezentantek doplňují
dvě nizozemské posily: univerzálka Paula
Boonstra a smečařka Lieke Clerkx. Čtvrtého prosince v beverenské Topsporthal
však nejčastěji bodovala jiná smečařka
Manon Stragier (21) s blokařkou Marlies
Janssens (19). Právě střeďačky mají protivnice z Beneluxu ohromně vysoké, až

PROSTĚJOV Loni volejbalistky VK Prostějov prošly do osmifinále
CEV Cupu, ovšem to měly o kolo dřív mnohem slabší soupeřky
než letos. Tentokrát v šestnáctifinále druhého nejvyššího poháru
klubové Evropy 2019/2020 poměřují síly s kvalitním Asterix AVO
Beveren. A vrchol minisérie na dva zápasy uvidí hala Sportcentra
DDM tento čtvrtek 19. prosince od 18.00 hodin!

Čtvrteční večer rozhodne, jestli ženy vékáčka přeskočí
na evropské pohárové cestě belgickou překážku

veselé vánoce

QHSĚOMHQ
PŘEMŮŽOUNODVLNXY]SRPQĚOLQD.DUOD
HANÁCKÉ BOJOVNICE DOMA A *RWWD
%KODCN%NCUUKEUMNKFKNQXCEGX&TåQXKEÊEJ
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Šelmy ji sedmkrát nekompromisně zablokovaly, pět útoků zkazila. Přesto byla právě tato
hráčka jasně nejlepší hráčkou Prostějova v sobotním prohraném střetnutí. Dvacet zakončení
z celkových devětačtyřiceti položila na
zem s alespoň průměrnou úspěšností 41 procent, přidala jedno eso
i jeden vítězný blok. A dohromady zaznamenala 22 bodů, tedy
nejvíc ze všech aktérek extraligového šlágru proti brněnským
lídryním tabulky. Bojovný výkon mladé univerzálky dokládá
rovněž souhrnná užitečnost +9.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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mistra Leonarda?“. Jako odpočinkový
pak jednoznačně působil dotaz na to,
co se muselo člověku stát, aby viděl
Testrály, stvoření ze světa Harryho
Pottera.
Někteří diváci tak jen nevěřícně
koukali a museli si hodně namáhat
hlavu. Jiní se s tím ale dokázali vypořádat. „Otázky, řekl bych, že jsou
přiměřené. Možná bych v tom čekal trochu vánočnější filmy. Ale nestěžuji si, že by to bylo moc těžké,“
poznamenal například Adam Krpec.
Snad proto, že kvíz pro něj není nic
nového. „Nalákalo mě, že je to první
kvíz, chtěli jsme to tedy vyzkoušet.
Jinak chodíme na hospodské kvízy,“
vysvětlil.
Pro úspěšné řešitele byly připravené
také ceny. Vítěz bral modrou filmovou klapku a plechovku na barvu
bez barvy, zato ale s popcornem.
„Získal tak věcnou cenu i občerstvení naráz,“ poznamenala s úsměvem
ředitelka kina, sama vánočně naladěná i oděná.

Hokejisté Prostějova patří nejhorším týmům soutěže v počtu
inkasovaných branek i co do úspěšnosti gólmanských zákroků

ČECHY POD KOSÍŘEM Vrátit se do dob, kdy adventní věnec byl
horkou novinkou, která se k nám právě dostala z Německa, mohli všichni, kteří o uplynulém víkendu navštívili Zámecké Vánoce
v Čechách pod Kosířem. O tematicky laděné prohlídky byl vyšší
zájem než loni. Jen během soboty je navštívilo 390 návštěvníků,
další stovky lidí přibyly v neděli. Nechyběl mezi nimi ani Večerník.

jjaké
aké ......
3x foto: Martin Zaoral

ní mezi služebnými, pochutnali si
na cukroví vyrobeném dle receptů
našich praprababiček a ve finále
si u zámeckého klavíru společně
s hraběcí rodinou zazpívali koledy. Ani tentokrát nechyběly děti,
jasnou převahu mezi návštěvníky
však měli dospělí. „To, že hraběcí
rod Silva Tarouca, kterému tento
zámek v minulosti patřil, pocházel z Potugalska, jsem věděl. Co
pro mě však bylo novinkou, že se
v této jižní zemi na Vánoce jí místo dávných obyvatel zámku byli moc už opravdu sehraní, netrpí trémou
kapra vařená treska. Herci v rolích fajn. Ač amatéři, bylo vidět, že jsou a ledacos si dovolí. Nejvíc mě po-
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Návštěvníci během hodinové prohlídky ve vánočně vyzdobených
interiérech sledovali, jak to chodilo v hraběcí rodině těsně před
svátky. Nejenže se dozvěděli řadu
Marek z historie svátků, mohli
zajímavostí
se
zasmát neustálému handrkováSONNEVEND

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
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jovském regionu byl Dobrochov. Ten
naopak získal cenu za starost o zeleň.
V kategorii dokonce byla ves natolik
úspěšná, že byla oceněna za nejzelenější v České republice. Už v minulosti přitom byla snaha obce ověnčena
stuhou, tehdy Cenou naděje pro živý
venkov. „Jde nám o to, aby se lidem
u nás dobře žilo, k čemuž je potřeba
i dobré životní prostředí a zeleň. To by
u nás měla zlepšit i plánovaná výsadba mokřadu,“ komentoval rozhodnutí
komise starosta Miroslav Kříž. Dobrochov získal navíc milion korun, což je
pro obec s necelými třemi sty obyvateli velká injekce do rozpočtu. Vesnice
peníze investuje do další zeleně.
Třetím želízkem v ohni pak byl Tištín,
který získal za Olomoucký kraj Oranžovou stuhu, která oceňuje spolupráci
obce a zemědělců.

milion korun

Dobrochov získal

PROSTĚJOV I děti dokážou konat popsala Laura, kterou občas navštěhrdinské skutky.
Laura Čurejová je vuje pouze její tatínek. Ona sama
<čUVCPQWLGPPGLX÷TP÷LwÊ
toho ve svých devíti letech jasným se tetám z domova snaží pomáhat
důkazem. Žákyně ZŠ Dr. Horáka s menšími dětmi. „Hlavně se starám
v Prostějově se stala vítězkou celo- o pětiletého Andreje, kterého sprchustátního projektu Dětský čin roku. ji, oblékám, ale také pomáhám mladCenu získala v kategorii Pomoc šímu bratrovi s úkoly. Oběma čtu poostatním. Dívenka s nelehkým osu- hádky, protože už umím číst. Baví mě
dem v dětském domově pomáhá malovat obrázky, které ráda rozdávám
mladšímu bratrovi i pětiletému ka- pro radost. Chodím zpívat babičkám,
které žijí v nedalekém domově důmarádovi.
chodců. Jen je mi občas smutno po
PŮVODNÍ
mamince, kterou jsem již dlouhou
zpravodajství
PRAHA, PROSTĚJOV Obě obce si
dobu neviděla. Moje představa, že se
pro Večerník
ocenění náležitě považují. A to neobjeví s dárkem v den mých narozejen proto, že je s ocěněním spojená
nin, je asi pouhopouhý sen,“ svěřila se
Martin
také finanční odměna.
Večerníku Laura Čurejová.
ZAORAL
Do patnáctého ročníku projektu
Michal SOBECKÝ
Laura cenu získala poté, co citlivě po- Dětský čin roku přišlo letos přes 580
„Myslím si, že pro obec jde o prestižní
psala nejen svůj nelehký úděl, ale pře- příběhů. Soutěžilo se v sedmi katedevším dobrou vůli pomáhat ostatním goriích. O vítězích rozhodly samy
ocenění. Pro vesnice je dobré se alespoň jednou zúčastnit. Vede to k takodětem, s nimiž žije v dětském domově. děti prostřednictvím internetového
vé inventuře toho, co vše v obci je a co
„Dříve jsem žila na vesnici se svými hlasování na stránkách www.detskyje naopak třeba doplnit nebo změnit,“
rodiči. Doma nás bylo šest dětí. Rodi- cinroku.cz. Výherci Dětského činu
vysvětlil starosta Dušan Svozílek. Záče se často hádali a nevím proč, ale jed- roku 2019 získali hodnotné věcné
roveň se vyjádřil k tomu proč si myslí,
noho dne nám začal hořet dům. Zů- dárky od partnerů projektu a pro svou
že obec souboj o stuhu za Olomoucstala jsem v něm jako poslední. Když školu také šek v hodnotě 10 000 Kč
ký kraj vyhrála. „Komise věděla, že
pro mě přišel tatínek a běželi jsme na nákup školních pomůcek. Ceny si
je u nás bohatý společenský život.
spolu mezi plameny, popálila jsem se. převzali z rukou patronů jednotlivých
Ročně je zde na šedesát akcí a to nePo požáru jsem já a moji tři sourozen- soutěžních kategorií. V případě Laury
ci skončili v Dětském domově v Pro- Čurejové to byla známá herečka Jitka &GXÊVKNGV¾.CWTCèWTGLQX¾RąKRąGF¾X¾PÊEGP&÷VUMÚéKPTQMWUGUXQLÊRCVTQPMQW,KVMQW počítám fotbaly,“ vyjádřil se Svozílek.
èXCPéCTQXQW
Foto: www.detskycinroku.cz Druhou z oceněných obcí v prostěstějově, kde jsem moc spokojená,“ Čvančarová.
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&GHGP\KXCXéGVP÷IÐNOCPčVQLGRQFNG
UVCVKUVKMPGLX÷VwÊUNCDKPC,GUVą¾DčXCMVW
¾NPÊUG\ÐP÷ Foto: Marek Sonnevend

veselé vánoce

ZÁMECKÉ VÁNOCE POD
KOSÍŘEM HÝŘILY
Adventní prohlídky byly vyprodané
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Předsálí kina bylo skutečně velice solidně zaplněné. Dorazili zejména lidé
mezi dvaceti a třiceti lety. Důležitý
předpoklad? Znalosti nebo alespoň
štěstí při tipování. Filmový kvíz totiž
obsahoval otázky jako „Co měla na
sobě Lady Gaga při udílení Oscarů?“
nebo „Kdo složil hudbu k filmu Šifra

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV K pultu pro popcorn nebo pro pití a hurá do kina.
Jenže co to? Filmoví nadšenci pátek večer nezamířili do sálu, ale
do foyer budovy. Místo snímku
tentokrát dali přednost filmovému
kvízu, vůbec prvnímu pořádanému v kině Metro 70. „Kvíz je protkaný sérií vánočních otázek jak na
pohádky, tak na filmy. Ale není to
čistě vánoční. Každopádně foyer
je plné, takže s účastí jsme velice
spokojení,“ uvedla ředitelka kina
Barbora Prágerová. Vánoční atmosféru doplnili moderátoři kvízu se
sobími parůžky.

.KFÆUKD÷JGOHKNOQXÆJQMXÊ\WRQą¾FP÷PCO¾JCNKOQ\M[+ąGFKVGNMCMKPCRąKRWUVKNCåG
XQV¾\M¾EJD[N[UEJQXCPÆKEJ[V¾M[
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

nad záludnostmi

Lidé si lámali hlavy

.YË]SRSUYÇDKQHGØVSøFK
JESTŘÁB PODLE

30

Boj o postup do předkola play-off
tak borci elhákáčka zahájí už zítra
nejpřijatelnějším možným mačem
na svém ledě proti soupeři, který
v této sezóně nezískal venku ještě
ani bod. Následuje těžká bitva na
Vysočině u největšího konkurenta na obsazení deváté příčky a pak
poslední vystoupení před strojením stromečků ve vlastním zimáku
s outsiderem ze dna pořadí.
Ani na Štěpána nebudou muset ptačí dravci nikam cestovat, neboť přivítají nepříliš oblíbené Rysy ze seve-

ru Moravy. Načež se znovu vydají do
Horácka, v obou těchto případech
půjde o důležitá měření sil s tabulkovými pronásledovateli.
„Žádný zápas nebude lehký, rozhodující roli sehraje náš přístup.
Pokud do každého utkání půjdeme zodpovědně i naplno, můžeme
vždy splnit vítězný cíl a pravidelně
vyhrávat. Jen tak projdeme do vyřazovacích bojů z devátého místa,
což je pro nadstavbu náš jasně stanovený úkol,“ zdůraznil kouč LHK
Ladislav Lubina.

yy Vy osobně jste poslední duely vynechal kvůli nemoci. Už
jste fit?
„Měl jsem nějakou virózu,
z mančaftu nás postupně padlo
víc lidí. Já musel dva zápasy vynechat, ale teď už jsem v pořádku a normálně trénuju.“
yy Jak hodnotíte nepovedenou základní fázi?
„Stalo se, tahle první část
soutěže nebyla z naší strany optimální. Ale je teprve půlka sezóny, která
pokračuje, a my jedeme
dál, abychom hráli
líp.“
yy Proč jste až
desátí, v čem
vidíte důvody
horších výkonů
i výsledků?
„Těžko říct, co přesně
je špatně. Kdyby celá
kariéra fungovala přesně
tak, jak si ji nalajnujete, vyhrával
by asi každý. To máte podobné
jako v životě: ani během něj

nevychází všechno podle představ. Ve
sportu obecně včetně hokeje máte dobré i horší sezóny, ta letošní se nám zatím
moc nepovedla. Ale ještě nic neskončilo,
máme před sebou druhou půlku. A já
pevně věřím, že mnohem lepší.“
yy Stále můžete postoupit do předkola vyřazovacích bojů a tam překvapit?
„Jasně, Chance liga má od letoška nový
systém a pro týmy ze spodní nadstavbové skupiny tak existuje šance si play-off
zahrát. My musíme být jedním z těch
dvou postupujících, a když se to podaří,
bude dál všechno otevřené. Půjdeme si
za tím, pořád můžeme udělat úspěch.“
yy Atmosféra v mužstvu mi nepřipadá vzhledem k situaci nijak špatná.
Souhlasíte?
„Pokud se něco nepovede, nálada nějakou dobu není nejlepší. Ale do práce lidi taky nemůžou chodit neustále
naštvaní, k dlouhodobému fungování
potřebujete dobrou atmosféru. Kdybychom se na sebe jen mračili, ani se nezasmáli a byli pořád nasraní, k ničemu
by to nevedlo. A hráli bychom asi ještě
hůř než doteď.“
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Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Kapitáne, kam s tou lodí? Prostějovská hokejová bárka se povážlivě kymácí na rozbouřených vlnách prvoligových vod a hrozí, že zahučí do hlubiny mimo postupovou desítku pro play-off. Od šéfa hráčské kabiny Marka Račuka
(na snímku) zkoušel Večerník zjistit, proč se Jestřábům v aktuálním
ročníku zatím nedaří a co přijde dál.

Jméno

Zápasy

27
25
21
29
23
11
5
17
20
4
5

G

ÚTOÈNÍCI
TM
+/-

G

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

+3
0
+1
+1
-2
-1
-4
-4
-8
+2
0

38
61
49
24
16
6
8
8
0
0
6

OBRÁNCI
TM
+/-

24
51
11
7

A

8
6
5
4
4
3
3
2
1
1
0

A

2,64
3,52
3,01
3,36

Lukáš Žálčík
27
12
+1 17
14
Marek Račuk
26
14
+4 8
21
Tomáš Nouza
29
11
+1 9
9
Petr Kafka*
19
16
-1
6
10
Lukáš Krejčík
29
24
-6
4
10
Jan Berger*
21
18
0
6
5
Václav Meidl
29
14
-8
4
7
Tomáš Jandus
28
8
-6
3
6
Dominik Hrníčko 15
6
-2
3
6
Matěj Novák
24
4
+1 5
3
Petr Chlán
26
20
0
2
6
Tomáš Divíšek
8
0
+3 2
4
Patrik Miškář
10
6
-2
0
5
Matej Paulovič
3
0
+1 3
1
Kryštof Ouřada
12
0
-5
0
4
Ondřej Machala
4
2
+2 2
1
David Dvořáček
5
2
0
2
0
Lukáš Luňák
18
8
-3
1
1
Radek Pilař
5
0
-2
1
0
Daniel Vachutka
2
0
-2
0
1
Vojtěch Krejčiřík 2
2
-1
0
0
Poznámka: Hráči označení hvězdičkou už z Prostějova odešli

Jméno

546
869
219
125
Zápasy

10
16
5
2

BRANKÁØI
Zápasy Min. Ob. góly Nuly

Jaroslav Mrázek
Jakub Husa
Martin Novotný*
Jakub Muška
Petr Krejčí
Jakub Březák
Martin Jandus
David Brančík*
František Hrdinka
Matyáš Hamrlík
Tomáš Drtil

Jméno

Tomáš Štůrala
Daniel Dvořák
Jakub Neužil*
Daniel Huf

31
29
18
16
14
11
11
9
9
8
8
6
5
4
4
3
2
2
1
1
0

Body

9
7
6
5
4
3
3
2
1
1
0

Body

91,72
88,00
89,72
87,93

Prùmìr Úspìšnost
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NEJLEPŠÍCH STØELCÙ
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TOP 20 KANADSKÉHO
BODOVÁNÍ

Hráèské statistiky
LHK Jestøábi Prostìjov
po základní èásti
Chance ligy ÈR 2019/2020

yy Jaká bude nadstavba proti neatraktivním soupeřům pro vás a pro
fanoušky? Nemáte obavy z extrémně
nízkých diváckých návštěv?
„Hokej je sport pro lidi, a když jich přijde málo, není to ono, hraje se špatně.
Samozřejmě je každého věc, jestli nás na
zimák přijde podpořit, nebo ne. My bychom každopádně byli moc rádi, kdyby
to příznivci nezabalili a dál nám chodili
fandit, protože my rozhodně nic nebalíme. Zápasy ve spodní skupině nebudou vůbec lehké, vždyť Frýdek, Třebíč
i Benátky nás letos už porazily, o Jihlavě
ani nemluvě. Nepůjdeme si to jen nějak
pinknout s tím, že každému dáme desítku. Naopak nás čekají těžké souboje a je
pouze na nás, jestli je zvládneme, nebo
ne. My jsme odhodlaní jít do toho na
maximum, play-off udělat.“

Chceme hrát lépe a postoupit“

ale ještě není konec, nic nebalíme!

Marek Račuk: „Základní část se nám nepovedla,

Vánoce. Chance liga ČR 2019/20
totiž otevírá svou nadstavbovou část
v rychlém tempu, spodní skupinu
o 9. až 16. místo nevyjímaje.
BYLI JSME
Hanáci tak mají před Usebou
T O H Onásledující program: úterý 17. prosince
doma HC Baník Sokolov (18.00 hodin), čtvrtek 19. prosince venku HC
Dukla Jihlava (17.30 hodin), sobota
prosince doma SK Trhači Kadaň
Marek SONNEVEND 21.
(17.00 hodin), čtvrtek 26. prosince
Prostějovské muže čeká během nej- doma HC Frýdek-Místek (17.00 hobližších dvou týdnů běžná porce din) a sobota 28. prosince venku SK
pěti utkání bez ohledu na zmíněné Horácká Slavia Třebíč (17.30 hodin).

2TQUV÷LQXt5QMQNQXOKPWN¾UG\Ð
PCPGWVMCNKUGCMVW¾NPÊUG\ÐPCXGP
MWFQOC
2TQUV÷LQXt,KJNCXCOKPWN¾UG\ÐPC
FQOCCXGPMWCCM
VW¾NPÊUG\ÐPCXGPMWFQOCUP
2TQUV÷LQX t -CFCÿ OKPWN¾ UG\ÐPC
FQOCCXGPMWCCM
VW¾NPÊUG\ÐPCXGPMWFQOC
2TQUV÷LQX t (TÚFGM/ÊUVGM OKPWN¾
UG\ÐPCFQOCCUPXGPMW
CCMVW¾NPÊUG\ÐPCXGPMWUP
FQOC
2TQUV÷LQX t 6ąGDÊé OKPWN¾ UG\ÐPC
FQOCCUPXGPMWC
CMVW¾NPÊUG\ÐPCFQOCUPXGPMW


V období okolo Vánoc hned třikrát
domasedmdesátku
oslavila
PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi měli zápasové volno během
uplynulé reprezentační přestávky, zatímco nadcházející čas před
vánočními svátky i po nich budou
mít soutěžními duely doslova nabitý. Takže zapomenout na pozdní shánění dárků a přejídání cukrovím, jde se do boje!
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

Mladice „zdravka“

0XæL/+.VLVWĆLKQRXSøWSUYROLJRYÛFKVWĆHWQXWË

Pondělí 16. prosince 2019

akce

-

Tolik hráčů už absolvovalo za muže
LHK Prostějov alespoň jedno soutěžní utkání v probíhajícím ročníku
Chance ligy ČR. Vzhledem k pouhým třiceti odehraným duelům je to
přibližně v polovině sezóny extrémně vysoké numero.
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Hokejisté Prostějova patří nejhorším týmům soutěže v počtu
inkasovaných branek i co do úspěšnosti gólmanských zákroků

2CO÷VPÊEK\ąCFHCPQWwMčOÊUVPÊJQ
JQMGLG PQUVCNIKEM[ X\RQOÊPCLÊ
LCM¾VQD[NCRCT¾FCMF[åXUG\Ð
P÷÷VGJFGLwÊ*%2TQUV÷
LQX UNCXP÷ RQUVQWRKN FQ RTXQNKIQ
XÆJQUGOKHKP¾NGCXP÷OUTFPCV÷
RTQJ¾P÷N UKNPÆ -NCFPQ 1EJQ\[
\KOPÊJQUVCFKQPWVGPMT¾VRTCUMCN[
XG wXGEJ C R÷VKVKUÊEQX¾ FKX¾EM¾
MCRCEKVCQRCMQXCP÷D[NCPGLGP
PCRNP÷PC CNG P÷MF[ K RąGMTQ
éGPC 6GJFGLwÊ CVOQUHÆTC RCVąKNC
MPGLNGRwÊOXèGUMÆTGRWDNKEGDG\
QJNGFWPCVQåGUG\FGJT¾NCCå
FTWJ¾PGLX[wwÊVW\GOUM¾UQWV÷å
1FV÷EJVQP¾FJGTPÚEJéCUčUG
GWHQTKGCUPÊURQLGPÚHCPFQXUMÚ
DQQOLGwV÷P÷MQNKMT¾VXT¾VKN[QX
wGO LKå PKMF[ X VCMQXÆ KPVGP\KV÷
C RQéGVPQUVK LCMQ RąGF \OÊP÷
PÚOKwGUVP¾EVKNGV[*NCXP÷MF[å
,GUVą¾DK PC LCąG  RQUVWRQ
XCNK\GFTWJÆNKI[\R¾VM[FQRTXPÊ
VÊO åG XG X[JGEQXCPÆO HKP¾NG
RQTC\KNKCTEKTKXCNC\2ąGTQXCJNG
FKwV÷ RTQUV÷LQXUMÆJQ \KO¾MW UG
\PQXW FQUV PCR÷EJQXCNQ .Gé
\EGNC X[RTQF¾PQ PGD[NQ PC
X\FQT[OCZKO¾NPÊCVTCMVKXKV÷CPK
VGJF[CPKPKMF[LKPF[
<CRQUNGFPÊNÆVCLGFQMQPEGéÊO
F¾NX÷VwÊRTQDNÆOCD[CURQÿQD
éCU PC FQO¾EÊ wN¾IT \CXÊVCN[ VąK

VKUÊEQXM[RąÊ\PKXEč8÷VwKPQWUGVQ
RQXGFNQPCFGTD[UG\OÊP÷PÚOK
<WDT[ X P÷MVGTÚEJ RąÊRCFGEJ
K PC éVXTVHKP¾NQXÆ DKVX[ %JCPEG
NKI[ FąÊXG95/NKI[ èCUVQXwCM
RąGXN¾FCNQ URÊw \MNCO¾PÊ \ VQJQ
åG UG PGRQFCąKNQ PCRNPKV HCPQWw
MQXUMÚ RQVGPEK¾N JQMGLQXÆJQ
O÷UVCMVGTÚO2TQUV÷LQXXåF[EM[
D[NC UPCF LGwV÷UV¾NGLG<čUV¾
XCN[TQ\RCM[PCFVÊOLCMOKNGPC
XTEJQNPÆ OCéG FCPÆJQ TQéPÊMW
PGFQTC\KN[CPKV[VąKVKUÊEGNKFÊ
#RTQDÊJCLÊEÊUG\ÐPC"6QWåLG×RN
PÚ\OCT0¾XwV÷XCRTQVK2ąGTQXW
&KX¾EMÚRTčO÷TPCFQO¾
EÊ UQWDQLG \¾MNCFPÊ é¾UVK 
iRCVPÆ XÚMQP[  MNGUCLÊEÊ \¾LGO
XGąGLPQUVK VCJNG TQXPKEG O¾ NQ
IKMW # VGò RQ R¾FW FQ URQF
PÊ PCFUVCXDQXÆ UMWRKP[ UG F¾
QéGM¾XCV×RNP¾MTK\GPC-CFCÿ
5QMQNQX ·UVÊ CVF RčLFQW RQéV[
QUQDP÷ \CXÊVCXwÊEJ LGFKPEč FQ
UVQXGM(CPFQXUVXÊGNJ¾M¾éMWRč
LFGCåPCFąGÿ\čUVCPQWRQW\GVK
PGLX÷TP÷LwÊ#URQÿUGWM¾åGMVGąÊ
VQLUQW#UMÚOOčåGRTQUV÷LQXUMÚ
JQMGLRQéÊVCVKXG\NÚEJéCUGEJ

/CTMC
5100'8'0&#

<čUVCPQWLGPPGLX÷TP÷LwÊ

Mezi hokejovými mantinely

veselé vánoce

9¿QRFHSURVHQLRU\Y16&VHFK\WO\

Pondělí 16. prosince 2019
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$GP¾VM[.KVQO÷
ąKEG·UVÊ(TÚFGM
/ÊUVGM-CFCÿ

2ąGTQX

po základní èásti

¶VSÈvQRVWYKD]RY½QÉ

Klíčovým faktorem bez debat je nefungující defenziva. Hanáci se totiž
řadí do hlubokého podprůměru celé
soutěže jak počtem obdržených gólů,
tak procentuální úspěšností zákroků

"INIL?JILN´Û

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Pøesilovky
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5NCXKC2TCJC·UVÊ
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Oslabení
ÖVSÈvQRVWXEU½QÈQÙFK

jaké ...
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Nemusíme dlouho chodit kolem
horké kaše: nepostup Jestřábů
do horní nadstavbové skupiny
Chance ligy 2019/20 je velký
průšvih vážně ohrožující to, jak
dopadne celá tato sezóna. Působení v grupě o 9. až 16. místo
bude hlavně pro fanoušky nezáživný děs.



aktuální
výsledky
i bìhem svátkù
na www.
vecernikpv.cz
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TABULKY PO ZÁKLADNÍ ÈÁSTI CHANCE LIGY 2019/2020

1.
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Za posledních deset střetnutí
základní fáze měla určitě nejvyšší hodnotu výhra 3:1 na
Horácké Slavii. Třebíčský celek
tenkrát táhl úspěšnou šňůru výsledků a byl na vzestupu, Hanáci přesto na jeho ledě triumfovali zodpovědným defenzivním
výkonem.

Vítìzství
v Tøebíèi
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„My rozhodně nic
nebalíme a věříme,
že ani naši fanoušci.“


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABULKA VENKU

8UGVÊP%JQOWVQX2ąG
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5NCXKC2TCJC5QMQNQX
2QTWDC·UVÊ-CFCÿ
$GP¾VM[

è$WF÷LQXKEG

základní èásti
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/ÊUVGM  2ąGTQX  
2TQUV÷LQX  5QMQNQX
 .KVQO÷ąKEGC,KJNCXC  
 8UGVÊP *CXÊąQX ·UVÊ C -CFCÿ  
 èGUMÆ$WF÷LQXKEG  

$GP¾VM[
PCF
,K\GTQW

základní èásti

¶VSÈvQRVWVDPRVWDWQÙFKQ½MH]GÕ

 èGUMÆ $WF÷LQXKEG   6ąGDÊé  
,KJNCXC5NCXKC2TCJC8UGVÊP
%JQOWVQX2ąGTQX2TQUV÷LQX
*CXÊąQX5QMQNQX$G
P¾VM[·UVÊ(TÚFGM/ÊUVGM
2QTWDC-CFCÿ

.KVQO÷ąKEG

po základní èásti

Nastøílené góly (prùmìr)

HOKEJOVÉ Výrok:

 ý%XGČMRYLFH
 &KRPXWRY
 3ĜHURY
 /LWRPČĜLFH
 9VHWtQ
 6ODYLD3UDKD
 3RUXED
 +DYtĜRY
 )UêGHN0tVWHN
3URVWčMRY
 -LKODYD
7ĜHEtþ
%HQiWN\
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TABULKA DOMA

8UGVÊP2ąGTQX,KJNC
XC2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEG
  *CXÊąQX   5NCXKC 2TCJC
2QTWDC%JQOWVQX
 $GP¾VM[   6ąGDÊé  
(TÚFGM/ÊUVGM   ·UVÊ  
5QMQNQX-CFCÿ

è$WF÷LQXKEG

po základní èásti

Poèet støel na bránu soupeøe

6ąGDÊé,KJNCXC5QMQNQX
·UVÊ8UGVÊP2ąGTQX
%JQOWVQX2TQUV÷LQX
$GP¾VM[èGUMÆ$WF÷LQXKEG
(TÚFGM/ÊUVGM5NCXKC
2TCJC.KVQO÷ąKEG2Q
TWDC-CFCÿ

*CXÊąQX

po základní èásti

Trestné minuty (souèet)

2ąGTQX*CXÊąQX
-CFCÿ,KJNCXC

nosti střelby na kasy protivníků. Tyto
pouhé dva pozitivní faktory z celého
herního projevu však prostějovské
letce nestačily ke splnění dílčího cíle,
přičemž horší až špatná výkonnost
ve většině mačů zapříčinila masivní
úbytek fanoušků v hledišti na domácích soubojích. A dá se očekávat, že
svých brankářů. Naprostá mizérie je během nadstavbové fáze bude ještě
to z jejich strany rovněž po stránce mnohem hůř...
neschopnosti ubránit oslabení, navíc
Úspìšnost støelby
špatně blokují střely soupeře.
po základní èásti
Mezi průměrné prvoligové mančafty
se ptačí dravci řadí v počtu dosažených tref (včetně prvních vstřelených è$WF÷LQXKEG

gólů v utkáních), v úspěšnosti samostatných nájezdů, v míře vylučování,
.KVQO÷ąKEG(TÚFGM/ÊUVGM
v úspěšnosti palby na bránu i vhazo5QMQNQX%JQOWVQX
vání.
2QTWDC5NCXKC2TCJC8.
K nejlepším kolektivům soutěže pat- 2TQUV÷LQX·UVÊ$GP¾VM[
ří z hlediska využití přesilovek a čet- 6ąGDÊé8UGVÊP

PROSTĚJOV Spoustu věcí člověk pozná při prostém sledování duelů, řadu dalších poznatků pak zjistí studiem
zápasových statistik. Tyhle údaje v případě hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov jednoznačně potvrzují zřejmé důvody,
proč se jim herně ani výsledkově nedaří, po základní části
Chance ligy mužů ČR 2019/2020 skončili až desátí a nepostoupili do horní nadstavbové skupiny.

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

v podání žáků tanečního oboru
prostějovské ZUŠ, poté zazněly
vánoční písně z úst členek pěveckého sboru Múzy. Přítomní si rovněž
mohli pochutnat na cukroví, koláčcích a punči. Ty si pro ně připravili
klienti spolku Lipka, který sdružuje
osoby se zdravotním postižením.
„Líbí se mi tady moc, a to jak prostředí, tak i program. O akci jsem
se dozvěděla díky letáčkům v klubu
důchodců, který navštěvuji. Jsem
Martin ZAORAL
tu letos poprvé, ale určitě bych šla
Po přivítání ze strany vedení měs- znovu,“ zhodnotila Milada Možná
ta byl připraven Kouzelný příběh z Prostějova.

PROSTĚJOV Rozsvícený strom,
přátelé, kvalitní kulturní program,
lahodný punč, dobré cukroví, a to
vše v příjemném moderním prostředí. Co víc si o svátcích přát? Tohle
vše bylo připraveno pro zhruba 150
spokojených účastníků akce Vánoce
pro seniory, která se konala uplynulý čtvrtek 12. prosince v prostorách
prostějovského Národního sportovního centra. A Večerník byl u toho!

ZHQVQCTEJKX+-Qwċ¾NQXÆ

PROSTĚJOV Advent, který v překladu do češtiny znamená očekávání, nám s blížícím se čtyřiadvacátým prosincem stále více připomíná čas, na který se tolik těšíme. K Vánocům bezpochyby patří nádherně nastrojený
stromeček, pestré dárky, melodie známých koled, klid a pohoda. Slavnostně prostřeného stolu se uplynulý pátek dočkali také naši nejstarší občané v prostějovském domově seniorů, a to díky štědrosti dobrých lidí, kteří
přispěli nemalou měrou k tomuto příjemnému dopoledni.
Vánoční setkání seniorů mají již tradičně na svědomí dvě mladé dámy Ivana Košťálová a Michaela Faltýnková, které
již pátým rokem takto obdarovávají ty, kteří nemají to štěstí být na Vánoce se svými nejbližšími. „Volba padla tento
rok, ostatně již podruhé v historii námi pořádaných akcí, na Domov seniorů v Prostějově. Ovšem počet zúčastněných
a hlavně atmosféra, to bylo letos pro nás obě tím největším překvapením. Společné rozpravy se zúčastnilo skoro sedmdesát seniorů a dalších šedesát bylo obdarováno přímo osobně na oddělení LDN,“ odtajnila jedna z organizátorek.
Všechny dary, cukroví, ovoce, které se podařilo v tak krátkém čase nashromáždit, byly předány při společné besedě
v jídelně domova. Na závěr si všichni zanotovali pár vánočních písní a koled. Na chvíli tak alespoň rozjasnily den těmto
milým lidem a v předvánočním čase je dokázaly naladit na vánoční atmosféru. Ale hlavně jim daly ten pocit, že jsou pro
někoho důležití, i když jsou to třeba úplně cizí lidé.
„Ještě jednou mnohokrát děkujeme všem, kteří se rozhodli podat pomocnou ruku a pomohli tak splnit přání prostějovským seniorům. Přejeme všem krásné svátky vánoční, bohatou nadílku a hlavně zdraví a trochu toho času stráveného
s těmi nejbližšími. Protože o tom Vánoce jsou,“ popřála na závěr Ivana Košťálová.
(jp)

2Ĉ+C*Á<E, aneb
 prání

Splnená
v prostejovském
 domovesenioruo

:::
9(&(51,.39&=

Loni se akce v prostorách foyer sportovní haly konala poprvé, přesně po
roce se na místo opět vrátila. „Minule
přišla necelá stovka lidí, což bylo fajn,
ale letos je účast ještě výrazně vyšší.
Je to známka toho, že se tu seniorům
líbí, za což jsme rádi,“ pochvalovala
si za organizátory Alena Dvořáková,
koordinátorka projektu Zdravé město
Prostějov.
Vzhledem k ohlasům vše nasvědčuje tomu, že se senioři v Národním
sportovním centru sejdou i příští rok.
„Mělo by to být opět 12. prosince,“
plánuje Dvořáková.

lidí
než
loni

&TVKX¾X÷VwKPCRąÊVQOPÚEJD[NCURąKRTCXGPÚORTQITCOGO\¾\GOÊOKQDéGTUVXGPÊO
PCRTQUVQURQMQLGPC
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE

VÁNOCE VÁNOCE

bavilo vytváření živého betlému.
Tak hezkého oslíka jsem tedy ještě
neviděl,“ zhodnotil jeden z návštěvníků, který tím narážel na fakt, že
zvířecí role tentokrát připadly právě služebným. Ti se jich zhostili
sice nejprve neochotně, nakonec
však s plným nasazením a jejich iá
a bú krásně dokreslovaly atmosféru
betlémského chléva.
Zámeckými Vánocemi se definitivně uzavřel neobyčejně nabitý
kalendář akcí, které na památce
v Čechách pod Kosířem letos
proběhly. Tou první v novém
roce by se měl stát tradiční Tříkrálový koncert, který se pravidelně koná vždy první sobotu
v novém roce. Nová sezóna se
pak na zámku rozběhne začátkem dubna příštího roku.

+ VGPVQMT¾V QD[XCVGNÆ \¾OMW UGJT¾NK
åKXÚ DGVNÆO 0GEJ[D÷N X P÷O CPK QUNÊM
CMTCXKéMC
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Jsou dámy, které jsou
staré v padesáti, a potom ty, které
jsou mladé v sedmdesáti. Takovou
„mladou dámou“ je i prostějovská
střední zdravotnická škola, která
v plném lesku oslavila uplynulý pátek 13. prosince v Národním domě
své sedmdesátiny.
O vystoupení se postarali studenti
školy pod vedením Moniky Vacové,
která, ač sama zraněná o berlích, dokázala připravit celý program a secvičit
veselou scénku ze seriálu „Ordinace
v růžové zahradě“ v roli Babety Trefné
a využila i bývalého absolventa Vojtěcha Jánského jakožto Boba Švarce.
Dále vystoupila kopie saxofonistky
Candy Dulfer Veronika Orálková a ta-

nečníci mužského i ženského pohlaví
z jiných tříd.
Vše sledovali představitelé kraje i radnice v čele s primátorem Františkem
Jurou a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Ladislavem Hynkem,
kteří dokonce aktivně vystoupili ve
veselých scénkách se studenty. Hzávěrečný přípitek obstarala ředitelka
školy Ivana Hemerková, ředitelka
Nemocnice Prostějov Marie Marsová
a již zmínění pánové.
„Na oslavách jiné školy jsem popřál
dopředu ´zdravce´ sto let, takže vám
raději přeji těch let tisíc, protože tento typ školy je potřeba neustále pro
všechny generace,“ poznamenal František Jura.
(mm)

3x foto: Martin Mokroš

oslavila sedmdesátku
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Slovenská posila LHK Matej Paulovič hned při své premiéře za ptačí
dravce předvedl i jednu hokejovou
parádu, jež navíc přinesla vyrovnání proti Benátkám nad Jizerou na
3:3. Ve středním pásmu mu pěknou
zadovkou předal puk Patrik Miškář, nová akvizice nabrala rychlost, efektní stahovačkou překonala
obránce soupeře a individuální průnik zakončila vykoupáním gólmana Schwarze dokonalým forhendovým blafákem. Týmové soužení na
chvíli prosvětlil záblesk umění.

Nejkrásnější

-

Během své hráčské kariéry patřil současný kouč Jestřábů k emotivnějším borcům – a nic ze svého temperamentu evidentně
neztratil ani po přechodu do trenérské role. Napříč přípravou
v reprezentační pauze Ladislav Lubina burcoval svěřence často
přímo z ledu, pokyny doplňoval rozmáchlými gesty.

Burcující Lubina

ZAUJALO NÁS

Od předchozí reprezentační pauzy po tu aktuální se hned několik prostějovských hokejistů viditelně zlepšilo. Například Tomáš
Nouza, Dominik Hrníčko nebo Matěj Novák, zdárně naskočily
posily Matyáš Hamrlík, Matej Paulovič i další. Největší progres
však zaznamenal asi Jaroslav Mrázek. Coby ostřílený obránce přispěl v deseti zápasech od 13. listopadu do 7. prosince
jedním gólem a třemi asistencemi, ačkoliv sám nastoupil jen
sedmkrát. A hlavně za tohle období vylepšil své hodnocení
účasti na ledě ze záporných -3 na kladných +3. Jen ať poziL I J S M E třiatřicetiletého zadáka pokračuje.
tivníB Yproměna
U TOHO

nad záludnostmi

JAROSLAV MRÁZEK

SEZÓNA 2019-2019

JESTŘÁB PODLE

lední hokej
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veselé vánoce

naše soutěže
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Večerník předal odměny za Mikulášskou soutěž

2TXPÊEGPCRWVWLGFQ.QwVKE
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Správná odpověď z minulého čísla na soutěžní otázku „Kde byl natočen film Tenkrát podruhé?“ je a) Francie. Dvě vstupenky získává
Marián Borovský, Prostějov.
Správná odpověď z minulého čísla na soutěžní otázku „V jakém
dalším filmu hrála Emilia Clarke?“ je b) Solo: Star Wars Story. Dvě
vstupenky získává Kateřina Slouková, Prostějov.
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KINO“. Zavolat svoji
odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka 19. prosince do 10:00
hodin. Výherci budou kontaktováni telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST SVŮJ TELEFONICKÝ KONTAKT. Vstupenky
bude možné vyzvednout v redakci nejpozději v pátek 20. prosince. Jména výherců budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.

6RXWøæRYVWXSHQN\QD]¿EDYQÛ
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Minulý týden jste soutěžili o poslední dvě vstupenky na zábavný pořad
zpěvačky Hanky Křížkové s názvem „Jak voní štěstí...“. Správná odpověď na soutěžní otázku: Z jakého města pochází moderátor Jiří Zbořil?
je b) Prostějov. Volňásky získala Marie Honová, Otaslavice.

PROSTĚJOV I druhou velmi milou povinnost splnil Večerník
minulý čtvrtek odpoledne. V naší redakci totiž došlo ke slavnostnímu předání cen v Mikulášské soutěži. Naši čtenáři měli
na první pohled lehký úkol – zaslat nám fotografie s mikulášskou tematikou, nejlépe pak z rodinného prostředí. Z obrovského počtu snímků jsme vybrali tři nejlepší a jejich autoři si
ve čtvrtek přišli do redakce pro ceny.

Michal KADLEC
Vítězné fotografie jsme zveřejnili
v minulém vydání Večerníku a ve
čtvrtek odpoledne dorazila trojice
jejich autorek do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na Vápenici. „Do redakce nám dorazila

spousta snímků Mikulášů, čertů a
andělů. Nebylo pro nás opravdu jednoduché vybrat ty nejlepší,“ pronesla před slavnostním předáním cen
Aneta Straškrabová, marketingová
manažerka Večerníku.
První cenu v podobě mikulášského
balíčku za 500 korun a roční před-

platné Večerníku předala Aneta
Straškrabová vítězce soutěže Mileně
Pospíšilové z Loštic. Ta vyhrála s ještě černobílým snímkem z návštěvy
Mikuláše, který naděluje dobroty
jejímu tehdy dvouletému synkovi.
„Velmi dlouho jsem hledala fotografii naší rodiny s mikulášskou tematikou a žádnou novější jsem nenašla.
Pak jsem si vzpomněla, že když byl
můj syn malý, chodil k nám Mikuláš
každý rok. A tak jsem sáhla do hodně historického alba a našla tuto fotografii z roku 1972! Nevěřila jsem,
že by mohla v soutěži Večerníku, jehož jsem dlouhodobou čtenářkou,

uspět,“ svěřila se Večerníku Milena
Pospíšilová z Loštic.
Marketingová manažerka Večerníku
pak předala i cenu druhé v pořadí,
kterou se stala Yveta Soldánová z
Prostějova. Ta si od nás odnesla
mikulášský balíček v hodnotě 300
korun a půlroční předplatné nejčtenějšího periodika v regionu.
Na třetím místě skončila Eva Janečková z Prostějova a ta obdržela balíček sladkostí za 200 korun a čtvrtletní
předplatné Večerníku. „Už se těšíme
na další soutěže Večerníku. Určitě se
jich zúčastníme znovu,“ shodly si na
závěr všechny tři vítězné dámy.
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Redakci ovládl dětský

smích
a
čirá
radost
➢
ZE STRANY 25

PROSTĚJOV Pět dětských přání, které se
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
rozhodla splnit, jsme zveřejnili v minulém
vydání. Ve čtvrtek odpoledne tak mohla
marketingová manažerka Večerníku předat dětem dárky, které jim přesně podle
jejich přání vybrala a zakoupila.
„Je to krásný pocit někomu vyplnit přání a obzvláště dětem. Jsme rádi, že jsme dokázali vykouzlit úsměvy na tvářích pěti dětí, které jsme
obdarovali přesně podle jejich kreslených přáníček,“ uvedla marketingová manažerka Aneta
Straškrabová, která vzápětí předala dětem jejich zhmotněná přání.
Děti dorazily do redakce Večerníku samozřejmě v doprovodu rodičů. Zejména pětiletá
Linduška Chládková byla určitě ráda za přítomnost svého tatínka, protože s obrovským
plyšovým medvědem by cestu domů sama asi
nezvládla... Dárky od Večerníku si odnesli také
dvouletý Filip Ivančík, který se radoval z vysněného bagru, z červeného autíčka se těšil třináctiletý Adam Kobliha, s rozzářenýma očima
si převzala volejbalový míč devítiletá Klárka
Hudečková a krmení pro svého krtečka přijala
desetiletá Anička Kolářová. „Děkujeme, jsme
všichni strašně šťastní,“ shodly se unisono děti.
Jako speciálního výherce pak redakční tým
Večerníku 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... A
tak jí její vánoční sen plníme,“ prozradila Aneta
Straškrabová. „Věřím, že pro děti našich čtenářů brzy opět vymyslíme další originální soutěž
a malým výhercům uděláme zase radost,“
pronesla marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(mik)
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Hola hej, pro kalendár
do redakce popíchej!
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Motto na tento týden:
„Donuťte svou mysl, abyste byli každý
den pozitivní.“ Napoleon Bonaparte
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ODDECHOVÝ ÈAS
Milé čtenářky
a milí čtenáři,
letos
naposledy vás vítám
u posledního
vydání oblíbené tematické strany
Večerníku. Ačkoliv
k tomu nynější
období
zrovna
nevybízí, zkuste
zpomalit a vnímat
vánoční atmosféru,
aspoň na chvíli upustit
od vánočního shonu
a začíst se do dnešního Servisu (nejen)
pro ženy. Představíme
vám naši jubilejní padesátou vítězku PROMĚNY IMAGE,
přičemž tento díl změnil přívlastek
z vánočního na silvestrovský, dále
přinášíme malé poselství k závěru
roku, samozřejmě si s námi můžete
i zacvičit, a to taktéž slavnostně pošedesáté. V neposlední řadě si pak
s námi opět něco ukuchtíte.
Vlídné a klidné prožití vánočních
svátků i nekonečně mnoho zdraví,
štěstí a lásky do nového roku přeje
Aneta Křížová

servis pro ženy

veselé vánoce

Pondělí 16. prosince 2019
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Dlouho dopředu jsem přemýšlela, čemu se budu na dnešní straně
věnovat, co napíšu vám všem, kteří
pravidelně, jiní občas a někteří již
téměř po deset let čtete moji rubriku. Po dlouhém zamyšlení jsem si
řekla, že asi stačí krátce a stručně
sdělit to podstatné...
Žijte naplno, protože dnešní den se
již nikdy nebude opakovat, na to si
vzpomeňte vždy, až se budete zaobírat čímkoliv, co vás bude zatěžovat.
Dělejte radost sobě a svým blízkým,

ale vlastně komukoliv můžete. Stačí
pomoc, laskavost, vlídnost a člověk
se v tu chvíli stane nesmrtelným,
protože tyto činy v nás zůstávají.
Uvědomte si, že lidé si nás pamatují
podle našich činů. Pečujte o sebe,
protože práce ani peníze nestojí za
naše zničené zdraví, starejte se o sebe
zavčas a průběžně, vaše zdraví má
nedocenitelnou hodnotu. Netrapte
se. Kdybychom měli spočítat, kolik
času jsme strávili trápením, výčitkami
sobě nebo jiným, došli bychom asi

k závěru, že jsme tomu věnovali tolik
zbytečného a skutečně drahocenného času, někdy i část života... A co
z toho, nic. Důležité je, co uděláme pak.
Poučme se z dobrého i ze zlého, zlého
není koneckonců vlastně nic, běžte dál.
Dýchejte, protože někdy je toho v životě tolik, že sotva lapáme po dechu, buďte vděční za to, že dýcháme, čímž si uvědomíme přítomný okamžik. Nic není
důležitějšího než právě přítomnost. Vše
je, jak má být, kdyby to mělo být jinak,
tak to tak je.

Závěrem bych ráda připomněla slova
Dalajlámy. Když se jej zeptali, co jej na
lidstvu nejvíce překvapuje, odpověděl:
„Člověk, neboť obětuje zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje peníze, aby
získal zpět své zdraví. A dále, že je tak
úzkostlivý ohledně budoucnosti, že si
neužívá přítomnost. Následkem čehož
nežije v přítomnosti ani v budoucnosti, žije, jako kdyby neměl nikdy zemřít.
A pak umírá, aniž kdy skutečně žil.“
Proto žijte teď a tady, radujte se, pečujte o sebe a netrapte se!
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má za sebou již devětačtyřicet dílů, padesátý je za dveřmi a nezadržitelně
frčíme dál! Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás postaráme přímo královsky. Tentokrát čekáme aspiranty pro novoroční díl.
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman
a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení od vybrané kosmetičky, výběr nového
šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava).
Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku v ulici Vápenice 19.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 10. LEDNA 2020!

I. X.
DÍL
Dnes si zacvičíme s větší radostí
než obvykle, slavíme totiž jubileum. V tomto okénku se totiž
střetáváme již pošedesáté, kdy
se budeme společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, posilujícím, rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
či dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře či kyčlí dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na uvolnění páteře.
1. V tomto cviku se položíme
na záda a pokrčíme kolena (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.
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Máme velký důvod k radosti, slavíme totiž jubilejní padesátou PROMĚNU IMAGE, což je událost
hodná bilancování. Rukama nám
prošlo již více než pět desítek vítězů
(dvakrát to byly celé páry), kterým
jsme změnili nejen vizáž, ale ukázali, jak málo stačí ke změně nejen
fyzické, ale i duševní. Zvedáme sebevědomí, děláme radost, dáváme
úsměv a pocit spokojenosti. A jako
vždy tak tomu bude i tentokrát, kdy
bude připraven doslova pohádkový den, kterým chceme splnit sen
další naší čtenářce. Kdo je v prosinci ta šťastná, která se může těšit
i na jedno narozeninové překvapení? Udělali jsme zase jednou jeden
dobrý skutek...
„Jelikož jsou Vánoce, období plnění
a splněných přání a tužeb, rozhodla

jsem se pro změnu ve výběru vítězky.
Tentokrát jsem si řekla, že chci udělat
radost, vykouzlit úsměv a dopřát krásný den ženě z azylového centra pro rodiče s dětmi,“ prozradila Aneta Křížová,
patronka seriáli PROMĚNA IMAGE
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
A tak jsme se vydali na výběr. Ten
proběhl poměrně snadno a záhy bylo
jasno, že jubilejní proměny se zúčastní jednačtyřicetiletá Kateřina Pešková z Prostějova. Tato dáma má dva
syny, jeden má pět a druhý čtrnáct
let. Ve svém volném čase ráda chodí
do fitka, jezdí na kole a příležitostně
sportuje. Má ráda sportovní módu,
líčí se jen zlehka a dle vlastních slov
si neví rady s vlasy. „Na proměnu se
moc těším, jsem za tuto možnost
moc ráda. Už jsem o změně přemýšlela, ale na takové věci mi už nezůstává

čas. Budu ráda za důkladné poradenství. A nebojím se ničeho, měla jsem
snad všechny barvy vlasů, co jsou možné... Teď delší dobu neproběhlo nic,
takže když mi někdo konečně řekne, co
mi sluší, tak budu ráda,“ sdělila s nadšením Kateřina Pešková.
Ještě jedna novinka potkala poslední letošní díl. Vzhledem
k našemu rozhodnutí, sáhnout
po vítězce do Azylového centra,
se z vánoční Proměny stala silvestrovská. Důvodem se stal jiný
vhodnější termín. Padesátý díl
seriálu tak najdete v závěrečném
vydání Večerníku, které vám přinese i každoroční silvestrovský
přídavek. A právě jeho ozdobou se
stane PROMĚNA IMAGE 50.
Co všechno na naši silvestrovskou vítězku čeká? Vydáme se na

poradenství a výběr outfitů do RV
FASHION, dále skočíme pro brýle
do Optiky Wagner, poté bude paní
Kateřinu hýčkat a líčit kosmetické
Studio H a o vlasy se postará Vlassalon. Vše za přítomnosti Jiřího Slečky
z George Vision, který proměnu natáčí a fotografuje.
„Padesátá proměna je pro nás všechny
nejen velká výzva, ale také možnost
ohlédnout se zpět, za všemi aktéry,
co proměnou od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku prošli. Myslím, že jsme
všichni odvedli velký kus nezapomenutelné práce, která se vryla do paměti
nejen nám, ale také každému, kdo
proměnou prošel. Jsem ráda, že jsme
to mohli zažít společně! Děkuji všem
za padesát krásných proměn a jedinečných zážitků,“ vzkazuje Aneta Křížová.
Jak to všechno dopadne? To se
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dozvíte v pondělí 30. prosince,
kdy se můžete těšit na reportáž
a video z dalšího dílu PROMĚNA
IMAGE. Nezapomeňte také sledovat internetové stránky www.
vecernikpv.cz a rubriku Servis pro
ženy, kde najdete videa i fotografie
z našich z předchozích proměn.
A nejen to...

R ecept pro vás
Ingredience
2
1
½
½
1
1

hladké mouky
cukru krupice
mléka
oleje
smetany ke šlehání
vejce

1

velká tyčinka Margot

1

prášek do pečiva

2. Následně natáhneme pravou
nohu nahoru, švihadlo, pásek (či
co je k dispozici) přehodíme přes
chodidlo asi uprostřed a rukama
pásek chytíme zhruba v polovině
délky mezi kolenem a chodidlem
a držíme po dobu jedné minuty,
přitom zhluboka dýcháme (viz.
foto). Následně nohu vyměníme
a držíme po dobu jedné minuty.

3. Pokud noha příliš táhne, tak zvolte tuto jednodušší variantu. Švihadlo či pásek uvolníme a noha bude
o něco níže (viz. foto). Doba držení
opět jednu minutu. Přes akutní bolest však cvik nedělejte. Noha by ale
měla být po celou dobu propnutá,
posléze nohu vyměníme a opět držíme jednu minutu.

4. Tento cvik je výborný na uvolnění páteře a protažení nožních
svalů. Závěrem nohy pokrčíme
vedle sebe a lýtky třepeme zleva

19121311545

Postup

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

doprava (viz. foto). I během vánočních svátků nezapomínejte na
protažení a pravidelné dýchání.
A já už se zase těším na příště!

infoservis

veselé vánoce
Pondělí 16. prosince 2019
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čtvrtek 26. 12.2019 → pátek 27. 12. 2019
pátek 27. 12.2019 → sobota 28. 12. 2019

3UDYLGHOQÙWHUPÉQVYR]X1½KUDGQÉWHUPÉQVYR]X

úterý 24. 12.2019 → středa 25. 12. 2019
středa 25. 12.2019 → čtvrtek 26. 12. 2019

Informujeme o termínech svozu odpadů. V úterý 24. 12. 2019 se svoz odpadu neprovádí, termíny svozu
budou posunuty o 1 den – tzn., středa 25. 12. 2019 až sobota 28. 12. 2019.
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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.

OD 16. DO 29. 12. 2019

$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29
+9ö='51$

08=(8035267ö-296.$32

Vánoce jsou za dveřmi a tak je nejvyšší čas pořádně započat s přípravami.
Oblíbeným doplňkem svátečního pohoštění bývají také oříšky. Ty vlašské a
lískové seženete nejlevněji v Albertu, pro kešu se můžete vypravit buďto do
Lidlu či Penny marketu, kde mají také nejlevnější mandle a pistácie. Para
ořechy jsme za nejvýhodnější cenu objevili v Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 11. prosince.
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Petr Mandle 200g
KOZÁK

Â

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Potrpíte si na luxus, takže celkem
logicky vás zarmoutí zpráva, že letos
moc velké předvánoční prémie neobdržíte. Budete se muset uskromnit a odvolat také několik večírků,
které jste chtěli pořádat.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vaším nepřítelem současných
dní bude alkohol. Všichni ostatní to
vydrží s pařbou až do Silvestra, ovšem vy se budete objevovat v alkoholovém opojení skoro každý den.
Stojí vám to za to?
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Klidně si vsaďte, štěstí je nevyzpytatelné
a konečně by se mohlo usmát i na
vás. Pokud váháte, kolik do Sportky a podobných loterií investovat,
poraďte se s partnerem. Můžete mít
luxusní Vánoce.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Budete více
myslet na ostatní než na sebe. Neustále budete vymýšlet, koho a čím
potěšit na Vánoce místo toho, abyste řešili své problémy. A na to doplatíte. Najednou poznáte, že jste sami.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Do rodiny přijde na návštěvu vyvolený protějšek
jednoho z vašich potomků. Nejdříve
nebudete vědět, kudy s očima, ale po
pár minutách rozhovoru si k němu
začnete hledat cestu. Půjde jen o zvyk.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Začíná
období, které je pro vás jako stvořené pro hledání vhodného protějšku. V těchto dnech se otevírá srdce
každému, takže můžete lehce rozpoznat, co je ten druhý vůbec zač.
Nemůžete se spálit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Také šílíte z množství pracovních úkolů,
zatímco doma máte nepořádek a
stále ještě nemáte koupené dárky?
Jednoduché řešení! Okamžitě si
vezměte dovolenou a soustřeďte se
pouze na jedinou věc.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vám se
jen těžko někdo zavděčí. Už nyní
dostanete dárky od svých známých,
kteří s vámi na Štědrý den nebudou.
A nad všemi ohrnete nos, takže se
pak nedivte, že mnoho nových přátel nezískáte.
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BERANI – 21. 3. až 20. 4. Vaše
rána budou velice těžká, zdravotní
stav nebude příliš optimistický. Pokud si chcete vylepšit náladu, okamžitě navštivte lékaře a nechte si
předepsat účinný lék. Přecházením
nemoci jen utrpíte škody.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Většinou si
dáváte záležet na své práci, nyní ale
budete už tak otupeni předvánočním shonem, že se na spoustu věcí
prostě a jednoduše vykašlete. Bude
vás to stát peníze, ale odpočinek je
k nezaplacení.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Udělejte si čas na rodinu alespoň v této
době, na ničem jiném nyní záležet
nebude. Jestli chcete prožít naprosto klidné Vánoce, věnujte se domácím povinnostem a urovnání rodinných vztahů.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pořád spěcháte a nic vás nedonutí se na chvíli zastavit a odpočinout si. V těchto dnech
se vám to pořádně vymstí, protože
úkolů máte tolik, že stejně ani jeden
nedokážete splnit na sto procent.

Mnozí z nás už mají jasno v tom, čím obšťastní své blízké během
Štědrého večera. Většině z nás tak v těchto dnech odpadne nudné
a zdlouhavé čekání ve frontách, takže se můžeme věnovat mnohem
zábavnějším věcem. Například milostným radovánkám.

50.
týden
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Snažíte se alespoň drahými dárky nahradit rodině to, co jste během roku
zameškali. Není to nejhorší nápad,
ale vaši nejbližší budou hlavně rádi,
že s nimi alespoň pár dní strávíte u
rodinného krbu.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Vy si během vánočních svátků dávejte hlavně pozor na nebezpečí úrazu,
který vám hrozí při přípravách štědrovečerní tabule. Co se týká elektrických spotřebičů, nechejte jejich obsluhu radši na partnerovi.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Pod
stromečkem objevíte něco, co vás bez
přehánění bude šokovat. Roztomilé
bude, že se k tomuto dárku nikdo z
blízkých nepřihlásí, takže případné
stížnosti posílejte rovnou Ježíškovi.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. U štědrovečerní tabule přibyde ještě jeden člověk, se kterým jste moc nepočítali.
Nálada tedy bude zprvu rozpačitá,
protože onen dotyčný s vámi bude
hodovat jen čistě na pozvání jediného člena rodiny.

INFORMUJE

LVI – 22. 7. až 22. 8. Za vánoční
stromek vyberete jehličnan, který se
sice bude líbit vám, ale nikomu jinému. To vás bude hodně mrzet, ale k
žádné změně už nesáhnete. Může se
tedy stát, že to budete mít na talíři
hodně dlouho.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Co si budete přát, to se vám letos o Vánocích
splní do nejmenšího puntíku. Možná s jedinou výjimkou, totiž že se nesetkáte s osobou, kterou jste si vysnili. Ale nechte se překvapit, možná...
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. U štědrovečerního stolu zasednete kompletní rodina, takže konečně se setkáte
všichni, kteří jste v minulosti z různých důvodů chyběli. A bude vás
hodně, jeden kapr rozhodně stačit
nebude!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Užijete
si nejen klidných, ale hlavně velice
humorných Vánoc. Tyto božské
svátky totiž celá rodina pojmete
hodně zábavně. A není vyloučeno,
že si z některých příbuzných uděláte větší srandu, než je třeba.
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Navzdory očekávaného zpomalení růstu české ekonomiky 13.
plat nebo odměnu v podobné
výši za letošní rok vyplatí svým
zaměstnancům rekordních 59 %
firem, což je opět více podniků
než loni (56 %). Odměny se tak
letos dočká 6 z 10 zaměstnanců
soukromého sektoru, vyplynulo
ze šetření Hospodářské komory
mezi podnikateli.
„Část firem vyplatí odměny ve výplatním termínu v prosinci, část začátkem příštího roku – záleží i na tom,
v jakém odvětví firma působí. Platí,
že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí,“ poznamenal
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý.
Ze šetření mezi zaměstnavateli vyplývá, že 13. plat plánují na přelomu
roku vyplatit tři čtvrtiny (75 %) velkých firem, tedy firem s více než 250

hlavním tahounem českého hospodářství s největším podílem zaměstnanců.
Hospodářská komora předpokládá,
že po sezónních odměnách a tzv.
13. platech vzroste letos průměrná
nominální mzda o 7,2 %. Vloni průměrná mzda celorepublikově za celý
rok stoupla dle ČSÚ o 7,5 % a dosáhla 31 868 Kč, letos podle nejnovější
prognózy Hospodářské komory
vzroste o téměř 2 400 Kč měsíčně na
zhruba 34 200 Kč.
Rychlý růst mezd bude přitom pokračovat, v roce 2020 vzrostou mzdy
v průměru o dalších 6,2 %, kdy by
průměrná mzda celorepublikově
mohla překonat hranici 36 000 Kč.

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

zaměstnanci. Odměny letos vyplatí
i téměř každá druhá (47 %) mikro
firma do 10 zaměstnanců. V roce
2017 jej přitom vyplácela ani ne
třetina a před 4 lety pouhá pětina
drobných zaměstnavatelů.
Hospodářská komora odhaduje,
že letošní odměny v průměru přesáhnou 34 tisíc korun, nejčastěji se
budou pohybovat v mírně vyšším
pásmu než loni, tj. mezi 18 až 38 tisíci korunami.
Co se týká odvětvového členění,
nejčastěji budou letos vyplácet
odměny ve výši platu firmy ve stavebnictví, kde v letošním roce pokračuje oživení. Na druhém místě
je zpracovatelský průmysl, který je
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BERANI – 21. 3. až 20. 4. Abyste
při vánočních rodinných dýcháncích dali něco k dobru, budete si
vymýšlet historky, které se nikdy nestaly. Nemusí to mít žádné následky,
pokud vás nikdo nepřistihne při lži.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Prožijete
celkem klidné období, ve kterém
najdete ztracenou pohodu a klid při
rozhodování i při těch největších
obtížích. Z dobré nálady vás může
vykolejit jen zpráva o stavu vašeho
finančního konta.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vánoce jsou svátky klidu, a tím se konečně řiďte. Ne že vás napadne jako
vloni ještě na Štědrý dne vyřizovat
nějaké pracovní záležitosti! To by
vás členové rodiny rozcupovali na
malé kousky.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vánoční
dárky budete shánět na poslední
chvíli, jak je ostatně vaším dlouhodobým zvykem. Riskujete tím, že
neseženete už to, co jste měli v plánu koupit. Budete tak muset hodně
improvizovat.

Zanechte všeho, co souvisí se starostmi a oddávejte se odpočinku
a chvilkám v blízkosti svých příbuzných a milých. Většina Prostějovanů se tímto zcela jistě řídit bude, takže během Vánoc přijde na zcela
jiné a líbeznější myšlenky.
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Konstelace hvězd Prostějova
Konstelace hvězd Prostějova
b ev
b ev
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Znám spoustu bankéřů, co mají rádi český
sport, ale nedokážou zlomit stereotyp, kdy
‚matka´ rozhoduje o užití zisku, a vždy na
první místo dává zem, kde přímo podniká.
Takže zakopaný pes je aktuálně v tom, že
majitelé nadnárodních společností jsou
prostě z jiných zemí... A chybí takzvaná
sociální solidarita výborně fungující v některých evropských velmocích.“
ƔƔ Jaká je situace na poli veřejných finančních prostředků?
„Nechci být příliš servilní, ale musím konstatovat, že společnost TK PLUS prožívá
momentálně příjemné období spolupráce s Olomouckým krajem i statutárními
městy Prostějov a Olomouc. Jestliže v tuto
chvíli chybí podpora velkých firem a do
určité míry státu, tak role krajské a městské samosprávy jsou pro sport v regionu
zásadní. Chtěl bych proto těmto třem institucím i touto cestou poděkovat.“
ƔƔ V Česku je nedostateč-

se tam akce nejen pro mládež, ale
i různé společenské události například pro
seniory. Když toto všechno vidím na vlastní oči, je pro mě smutným pobavením, že
se ta hrstka opozičních zastupitelů, která
objekt nepřetržitě kritizuje, nepřijde ani
jednou podívat. Myslím, že než rozbořené
koupaliště, které tam stálo doteď, a bydleli
tam bezdomovci, je lepší mít pěknou halu,
kde sportují děti.“
ƔƔ Jaký je aktuální stav kolem haly?
„Situace se ale výrazně uklidnila. A dnes
mohu říct, že otevření Národního sportovního centra nám ve výchově vlastních
sportovců nesmírně pomohlo. Hala je
něco, co nám chybělo, je využitá na maximum. Ráno o půl sedmé přichází talenty
a trénují dvoufázově, od osmi do třinácti
hodin mají prostor školy, do patnácté hodiny tenisté a poté až do dvaadvaceti hodin
se tam střídají basketbalisté s volejbalistkami. Když se tam chodím o víkendu dívat,
jak zápasy běží za sebou, hala je plná, člověk
má dobrý pocit, že to všechno mělo smysl.
Chystáme se na Mistrovství Evropy 2021
do sedmnácti let ve volejbalu, mezistátní
zápasy mládežnické kategorie, na něž je naprosto ideální. U dospělých by to bylo samozřejmě malé. Hala navíc ukazuje, že má
i jiný potenciál, než jen sportovní. Probíhají
tam různé společenské akce pro seniory,
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s níž jste si užil své...
„To je příběh, který by zasloužil napsat
knihu, protože já jsem se za svůj život nepotkal s takovým nepřátelstvím, jaké jsem
osobně prožil v souvislosti s výstavbou
Národního sportovního centra. A proto
jsem nesmírně šťastný, že tam každý týden
sportuje osm až devět set dětí, pořádají

burzy práce i škol a další aktivity. K tomu
jsme museli přizpůsobit interiér a přikoupit řadu potřeb do zázemí.“
ƔƔ Finančně se podařilo situaci stabilizovat?
„Je fakt, že jediným problémem kolem
haly je, že v květnu 2017 zrušila ministryně Valachová Program IV, který zahrnuje
podporu provozu a údržby sportovišť,
a ten dodnes nebyl obnoven. Náklady tak
leží výhradně na spolku, tudíž trochu tak
zápasíme s penězi. Momentálně probíhají
jednání o dalším financování, které má vyřešit problém s pádem dotačního programu. Jsou to všechno takové porodní bolesti. A když je vyřešíme, tak půjde o projekt
udržitelný dlouhodobě. Hala umožňuje
něco, co v Prostějově dlouho chybělo.“
ƔƔ Tak trochu jsme se dostali k politice. Jak vidíte současnou situaci v Prostějově?
„Vážím si podpory statutárního města Prostějov a současně vnímám, že ve ztížených
podmínkách, v jakých momentálně pracuje dnešní koalice, to není jednoduché. Ono

že zatím si
Mám ale dojem,
pojmy,
pleteme dojmy a ru. Nejde!
ku naho
že sport jde v Čes

né financování sportu,
avšak v okolních zemích se ukazuje, že
to jde...
„Jasně. O Německu a v posledních letech
ani Polsku se nemusíme bavit. Tam je podpora sportu famózní. Pro mě je fascinující především vývoj Maďarska, které má
sedm milionů obyvatel. Loni tam proběhlo mistrovství světa v plavání, což je finančně velice náročná akce. Současně probíhá
rekonstrukce fotbalového stadionu a proběhne tam část jedné ze skupin mistrovství Evropy. Podotýkám, že v Česku, které
je větší a má úspěšnější kluby v pohárech,
se nehraje. Aktuálně maďarská vláda vložila šedesát milionů amerických dolarů do
ITF a stala se na tři roky pořadatelem finále
Fed Cupu. Přitom mají jedinou hráčku ve
světové špičce! My jich máme hned několik, svět nás za to obdivuje, ale podpora
a návratnost ze strany státu jsou mizivé.
To ještě není všechno. V roce 2023 bude
v Maďarsku mistrovství světa v atletice, což
už je jízda první třídou. Když zavnímáte,
jak výrazně šla dopředu infrastruktura
a sportoviště v Polsku, je mi z toho smutno. Že ve Vídni je spousta významných
událostí, jsme si zvykli, ale předběhlo nás
Polsko, nyní už i Maďarsko. Mám ale dojem, že zatím si pleteme dojmy a pojmy, že
sport jde v Česku nahoru. Nejde!“
ƔƔ Letos je první celý rok v provozu
hala Národního sportovního centra,
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vizitka

vodech přinášejí do státního a městského
rozpočtu desítky milionů korun.“
ƔƔ Na závěr ještě něco příjemného. Jak
jste již zmínil, nedávno jste si převzal
ocenění v anketě Českých 100 nejlepších, konkrétně v kategorii Gentleman
Pro, o čemž Večerník informoval v minulém vydání. S jakými pocity?
„Byl jsem osloven společností Comenius,
která již po čtyřiadvacáté uspořádala tuto
anketu. Vybrané osobnosti doporučují
jako Lady Pro a Gentleman Pro, z nichž
se pak vybírají vlastní laureáti. Dostalo se
mi velké cti se mezi sedmičku probojovat,
čehož si nesmírně vážím. Již jsem hovořil o přednášce, kterou to s sebou nese,
a musím ještě dodat, že i když dlouhodobě přednáším na fakultách a jsem v tomto
směru zkušený, tak ve chvíli, kdy jsem pohlédl do Španělského sálu Pražského hradu
a viděl před sebou více jak dvě stovky osobností, trochu se mi hrdlo stáhlo. (úsměv)
Přiznám se, že mě toto ocenění oslovilo,
je to příjemné. Tleskala a gratulovala mi
spousta lidí. Stát v jedné lajně se špičkovým
neurochirurgem a našimi ambasadory. Byl
jsem tam se svojí ženou a byl to krásný večer. Je to ocenění, které není pro ‚obyčejného kluka z Prostějova´ běžné. A kdyby mi
někdo v době, když jsem končil studium na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, řekl, že dojdu na
Pražský hrad, tak bych tomu vůbec nevěřil.“

✓ narodil se 27. dubna 1948 v Prostějově
✓je podruhé ženatý, v roce 2013 si vzal někdejší
profesionální tenistku Petru Langrovou
✓z předchozího svazku má dvě dcery a čtyři vnoučata
✓ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr., v roce 2010 pak zakončil
studium Ph.D. a v roce 2016 byl na Masarykově univerzitě jmenován docentem
✓podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let minulého století
✓začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva
a spolumajitelem společnosti Česká sportovní, kterou převzal
do stoprocentního vlastnictví
✓je majitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen
zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový turnaj
MONETA Czech Open
✓kromě TK AGROFERT je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS volejbalový
oddíl, marketingově se podílí také na chodu fotbalového oddílu 1.SK Prostějov
a BK Olomoucko
✓je autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team
✓dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a jeho firma
realizovala například basketbalové Final Four, otevírací zápas NHL
či tenisový Laver Cup v Praze
✓pravidelně pořádá atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě, stará se také
o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými
dosáhl historických triumfů
✓v roce 2017 obdržel v rámci CZECH TOP 100 elity české ekonomiky titul
Ambasador České republiky
✓dlouhodobě přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury
UP Olomouc, poslední roky působí na Fakultě sportovních studií v Brně
✓byl největším zastáncem projektu Národního olympijského centra
v Prostějově, hala nakonec pod názvem NSC vyrostla
zajímavost: nedávno převzal ocenění v anketě Českých 100 nejlepších,
konkrétně v kategorii Gentleman Pro a přednášel ve Španělském sále
Pražského hradu více jak dvěma stovkám osobností na téma ‚Teorie
úspěchu´

ƔƔ Jaký je výhled TK PLUS do roku
2020?
„Pro mě existuje v příštím roce jediná
cesta: mládež, mládež a mládež. My chceme mít co největší počet titulů i úspěchů
v mládežnických kategoriích a současně
proměnit talenty v hráče a hráčky, co jsou
v případě tenisu schopní uspět v zahraničí, a v případě kolektivních sportů se
držet v reprezentačních výběrech, načež
postupně doplňovat naše profesionální
týmy. Samozřejmě chceme udělat další
úspěšný ročník atletického mítinku Zlatá
tretra, tenisového challengeru MONETA Czech Open a pokračovat v tradici
mistrovství světa týmů do čtrnácti let v tenise. Současně bychom rádi stabilizovali
finanční situaci a pracovní kolektiv.“
ƔƔ Chystáte nějaké personální změny, nebo nadále pojedete v nastavení
tzv. rodinného kruhu?
„Lidi, které mám kolem sebe, jsou v čele
s Petrem Chytilem, mojí ženou Petrou,
Tomášem Cibulcem, Ivo Šilhánkem ti
nejlepší, které jsem na své cestě potkal. Dělám to s nimi dlouhodobě, znají prostředí
a rodinný duch i schopnost komunikace
uvnitř firmy se nám osvědčil. Hodlám
v tom takto pokračovat. A ještě jedna poznámka, nezdá se to, ale naše společnost
a kluby na ni navázané zaměstnávají více
jak stovku lidí a v různých daních či od-
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obhajovat pravdu pořád dokola
a bránit se útokům, je únavné
a bere energii. Ti, co ničeho nedosáhli, rozdávají hraběcí rady. Když
je někdo bezejmenný hrdina, který nemá
za sebou nic konkrétního, co by pro město
udělal, a pouze připravuje magistrát o peníze, svými neustálými výpady a stížnostmi
kazí jeho mediální obraz, je člověku hodně smutno... Ale jak praví přísloví, ‚když
nejde o život, jde o houby‘. Pokud chcete
jít dál, musíte mít v sobě pozitivní energii,
to je moc důležité.“
ƔƔ Kde vidíte podhoubí této nepřátelské atmosféry?
„Cítím to sám na sobě. Nedávno jsem
obdržel ocenění v rámci ankety Českých 100 nejlepších jako Gentleman
Pro manažer roku a v rámci slavnostního předávání musí každý z laureátů mít
dopoledne přednášku na téma Teorie
úspěchu. Já jsem se nad tím dlouze zamýšlel, připravoval se, protože šlo o řeč
na Pražském hradě před dvěma stovkami
vzácných hostů včetně ministryní financí
a průmyslu. Člověk nechce vypadat jako
hlupák. Nesmírně mě přitom zaujalo
jedno motto, které vyřkl velký antický
myslitel Seneca, který žil na počátku prvního století našeho letopočtu – Největším nepřítelem úspěchu je úspěch sám.
To je přímo neuvěřitelné. Jako kdyby žil
v Česku ve dvacátých letech jedenadvacátého století... Když jsi úspěšný, tak jsi ruku
v ruce s tím i bohatý, píše se o tobě, mluví se o tobě, což s sebou bohužel přináší
i spoustu nepřátel.“
ƔƔ Poté vznikají zbytečné třenice...
„O čem jsou zastupitelstva?! Leckdy
o tom, že ti neúspěšní závidí těm úspěšným. A pak na to doplácí město. Chodím
do zastupitelstev v Olomouci, Ostravě,
Pardubicích, Liberci, ale to, co je v Prostějově, nikde jinde není! Jako rodáka mě
mrzí, že to nejhorší mě musí potkat zrovna tady...“
ƔƔ Hodně se přetřásá také váš vztah
s primátorem. Co k tomu můžete říct?
„Slyšel jsem plno zaručených zpráv, jak
jsem jej v minulosti zaměstnával a podobně. Současného primátora statutárního města Prostějov Františka Juru jsem
poznal díky vstupu do fotbalového klubu
v roce 2012 a díky Petru Langrovi. Fotbal
dělali tehdy s nadšením a láskou, nic za to
neměli a jen díky píli klub obnovili, vrátili ho do profesionální soutěže. Dodnes
z něj mám pocit, že je velice pracovitý,
dává do toho cílevědomost, což jsou také
vlastnosti, které z něj dělají výborného
primátora. Díky jeho politickým aktivitám už mu však samozřejmě někdy chybí
ta patřičná energie do fotbalu. Má toho
hrozně moc, přece jen uchopit město
a současně řídit profesionální klub... Pro
mě to nevěštilo nic dobrého, já jsem jej
varoval, ale kdo jej zná, ví, že do všeho jde
hlava nehlava. Dnes jej ta situace trápí, ale
změny, které dělá, jsou určitě k lepšímu.“

Pro mě existuje v
jediná cesta: mláde příštím roce
ž, mládež a mládež.

schopní dovést. K tomu nám hraje do karet, že Diamantová liga vyloučila některé
atraktivní disciplíny jako trojskok, který
my do mítinku určitě zařadíme.“
ƔƔ Jaký je váš postoj k novému formátu týmových soutěží Davis Cup a Fed
Cup?
„Pro mě s mými firmami a dovednostmi
je nový model hrozně poškozující. Tím,
že se bude hrát pokaždé mimo Česko, tak
ubývá možnost prodávat tým, prodávat
vstupenky, získat podporu místních firem a podobně. Proč by česká firma měla
podporovat fedcupový tým, když hraje
v Budapešti, kde nemáme ani centimetr
reklamy?! Je to z mého pohledu totální
nesmysl, který nás ochuzuje. Vyprodaná
O2 arena byla úžasným momentem pro
hráčky, ale i marketingově. Já jsem to nepochopil, je to zvláštní krok. Obzvlášť když
z něj do národních reprezentací neputuje
prakticky nic, vezmou vám vysílací
práva a ještě si budeme muset platit
část nákladů...“
ƔƔ Pojďme tedy k financím.
Přestože se stále mluví o tom,
jak je důležité podporovat
sportovní aktivity, není tomu
tak. Čím to podle vás je, že se
v českém sportu točí méně peněz?
„Můj subjektivní úhel pohledu je postaven
na tom, že celková neklidná atmosféra,
která uvnitř státu panuje a je daná politickými kauzami, nepřináší ten správný
klid na to, aby firmy měly pocit, že chtějí
investovat do něčeho, co na první pohled
nemusí, jako je rozvoj a podpora sportu.
Když vezmeme nadnárodní společnosti
jako například banky, které mají své majitele mimo Česko, tak ty ze sportu odešly
úplně. Dnes tady skoro žádná velká firma,
která odvádí zisky do zahraničí, nenechává
prakticky nic. Což se sportu jako takového
pochopitelně dotýká. Šanci uspět mají
pouze vysoce nadstandardní projekty,
které jsou mediálně sledované nejen u nás,
ale i v zahraničí. Český trh je prostě malý
a navíc nežije tím správným rytmem... A je
to vidět například na prodeji suvenýrů tzv.
merchandising, ve kterém jsme oproti zahraničí hrozně pozadu. Pokud bych to vzal
z našeho úhlu pohledu, tak kdybychom
měli jistotu, že prodám tisíce dresů s basketbalovými hvězdami Palyzou či Douglasem, měli bychom na koupi jednoho výborného hráče. Takhle přesně to funguje
ve velkých zahraničních klubech a i proto
mají zcela jiné možnosti.“
ƔƔ Proč toto souznění s klubem v Česku nefunguje?
„Těžko říct. Můžete dělat nejrůznější akce,
můžete dělat nábory, můžete dělat charitu... Nic nepomáhá. Česko je v tomto
směru zvláštní. Je to v lidech
a o lidech. Jsem přesvědčený, že je spousta občanů, kteří sportovcům fandí a přejí
jim, ale stejně tak je velká část
populace, jež si přečte, kolik
kdo má jaký příjem, a vidí za
tím jenom ty peníze. Funguje
prostě závist. Jak může Satoranský vydělávat deset milionů
dolarů, když já beru jen třicet tisíc korun
měsíčně. A u toho všechno začíná...“
ƔƔ Jak velké firmy přitáhnout zpátky
ke sportu?
„Díky tomu, že jsem poměrně úspěšný
člověk, který si vybudoval nějaké zázemí
a kontakty, tak se s těmi lidmi potkávám.
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KTERÝ BYL OBCHODNĚ VELICE SLOŽITÝ“

vánoce

rozhovor večerníku
veselé
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jak v Praze, tak v Prostějově a to má svoje
klady i úskalí. Předpokládám, že v únoru
příštího roku bude na světě nová podoba
TK PLUS i České sportovní. Chystáme
se vstoupit do hry tak, aby bylo naprosto
jasné, že jsem se výrazně osamostatnil. Což
s sebou pochopitelně nese nějaké záležitosti, které sice nebyly jednoduché a bolely,
ale bylo nutné je udělat.“
ƔƔ Již po několik let se zákulisím přetřásá otázka, co bude s projekty TK
PLUS a přidruženými kluby, až Miroslav Černošek odejde do důchodu. Jste
na tuto situaci připraveni?
„To je velice legitimní otázka a každý, kdo
má jednasedmdesát let, tak si ji pokládá...
(usměje se) Mohu říct, že na odchod se ještě nechystám. Vedou mě k tomu zejména
tři aspekty. Cítím se zdravotně v relativně
veliké pohodě, práce mě velice baví a ani
výsledky nejsou špatné. Ke všemu navíc
přispívá rodinná pohoda, mám vedle sebe
manželku Petru, která má v příštím roce teprve padesát let, tak mě nutí vidět perspektivu trochu jinak. Nechci být důchodce,
který bude docházet se dívat, jak mu fungují firmy a stárnout. Myslím si, že penze
s sebou přináší něco, co nemá člověk udělat v době, kdy se na to necítí. Momentálně
jsem si tak dal další cíl, a sice zkusit naplno
fungovat do pětasedmdesáti roků. Což
souvisí i s tím, že jsem lehce změnil marketingovou politiku a orientuji se nyní především na nové talenty. A s nimi bych
chtěl zažít minimálně jeden olympijský
cyklus. Jde o proces restartovat tenis,
což už jsem jednou absolvoval s Tomášem Berdychem, Radkem Štěpánkem,
Luckou Šafářovou či Petrou Kvitovou.“
ƔƔ Takže můžete fanoušky uklidnit,
že karavana pojede dál?
„Omlouvám se, ale já nepotřebuji uklidňovat ostatní, hlavně potřebuji cítit, že
jsem klidný sám. (pousměje se) A že na
to mám zdravotně, psychicky, fyzicky
a jsem schopen marketingové věci dotahovat do konce. Pokud mě okolností
nedonutí, tak já to ani nemůžu udělat!
V ženském tenisu jsme pořád ve velice
dobré kondici, máme širší špičku a dva
super talenty v závětří. Ale ten mužský potřebuje opravdu změnu a já u toho chci být.
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kdy jedna ze skupin se koná v Praze. Budeme dělat i marketing evropského šampionátu 2021 ve volejbale žen v Ostravě.“
ƔƔ S prostějovským tenisovým klubem jste letos získali všech pět možných mládežnických titulů, což je obdivuhodný počin!
„Jsem mimořádně spokojený. Po dlouhé
době jsme uhráli všechny tituly a ono uspět
v Česku, kde je konkurence skoro půl milionu registrovaných tenistů, je něco mimořádného. Až budoucnost ukáže, jak to bylo
cenné a jak výbornou práci odvádí trenéři
v čele s Jardou Navrátilem a Ivo Šilhánkem.
Pět titulů je něco, čeho si nesmírně vážím,
a těší mě, že je u toho i moje žena Petra
jako ředitelka tenisových projektů. Zkrátka
Guinessova kniha rekordů...“ (směje se)
ƔƔ Je to další impuls do další práce?
„Ano. Cesta od mládežnických titulů
k prosazení se v profesionálním tenise je
velice obtížná a v posledních letech nám
to trochu dře. Tedy mezi muži, ženy produkují stále nové a nové talenty. Věřím ale,
že naši kluci jako Jirka Lehečka, Dalibor
Svrčina i Jonáš Forejtek nám další úspěchy
přinesou.“
ƔƔ Jak hodnotíte vystoupení dalších
vašich týmů v roce 2019?
„První polovina roku nebyla nic moc. Ve
volejbalovém klubu jsme museli udělat
razantní změny, které trochu bolely. Výrazně jsme totiž snížili rozpočet na ženský
tým, od mládeže odešel pan Míček i další
trenéři, ale zatím je to ku prospěchu. Nejmladší tým v extralize dosahuje výborných
výsledků, dokonce má reálnou naději na
postup v evropském poháru. Dobrou práKlub momentálně kráčí cestami, se
kterými není plně spokojený. Myslím, že
druholigový tým je trochu přestárlý, ale nechci se do toho motat. Předseda František
Jura momentálně dělá personální změny
tak, aby šel klub nahoru. A já budu, co mně
síly stačí, klubu marketingově pomáhat.
Perspektivu tam vidím. Prioritní jsou ale
tři sporty, které děláme pod hlavičkou TK
PLUS. Prostě tenis je jednička, dvojka je
volejbal s basketbalem.“ (usměje se)

Tenis je jednička,
dvojka je volejbal
s basketbalem.

ƔƔ Jak si aktuálně stojí tenisový challenger MONETA Czech Open?
„Turnaj má svoji perspektivu, především
v tom, že je pro roky 2020 až 2022 finančně zajištěn. A talenty, které v Česku máme,
přesně takový podnik potřebují. Myslím,
že má pořád i slušný divácký potenciál, lidé
se na něj těší.“
ƔƔ Výrazného posunu se dočkal atletický mítink, který zajišťujete v Ostravě–Vítkovicích. Zlatá tretra bude nyní
opravdu ‚Zlatá‘! Jak vnímáte zařazení
podniku do elitní série po Diamantové
lize.
„Jako velice významný milník. Ostrava se
dostala do společnosti míst, jako je Tokio,
Sao Paulo či Madrid, což beru jako velký
úspěch. Momentálně jsme s mítinkem
v dobré kondici. Jsem šťastný a rád za
podporu Moravskoslezského
kraje a města Ostravy a tím,
že jsme se dostali tam, kam
jsme se dostali, můžeme opět
nabízet špičkovou podívanou
té nejvyšší kategorie. Jen si musíme zvyknout, že už nemáme
Bolta, což se v posledních dvou
letech projevilo na návštěvnosti.
Vždycky jsme řešili problém, že nebyly
vstupenky, nyní jsme prodali deset tisíc na
patnáctitisícový stadion. V této době je tak
jedním z hlavních bodů našich porad otázka, jak zaplnit stadion. S tím ovšem bojuje
atletika jako celek, protože Bolt byl fenomén a po jeho odchodu zůstala prázdná
díra. V příštím roce chceme udělat Tretru,
že bude mít ve všech disciplínách excelentní zastoupení největších hvězd, které jsme
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losti s mládeží opakovaně zvažoval. Znovu
bude výrazně akcentován tenis, který stále
považuji za svoji dominantní parketu. Na
tenisu jsem v devadesátých letech začínal a považoval bych za velice nekorektní vůči tomuto areálu a svým kolegům,
kdybychom ho necítili jako svoji prioritu.
U volejbalu mám pocit, že jsme letošní sezónu trefili excelentně. Jak jsem již zmínil,
výrazně jsme totiž snížili rozpočet na ženský tým, který je nejmladší v extralize, kde
dosahuje výborných výsledků, dokonce
má reálnou naději na postup v evropském
poháru. U basketbalu probíhá sezóna také
solidně. Na to, že tým hrál dlouho bez nejlepšího hráče celé ligy, si nevede špatně.
Co se týče fotbalu, vždy jsem říkal, že to
je spíše srdeční záležitost, neboť jsem do
něj vstoupil díky tchánovi, který již nežije.

“

ci odvádí také dvojice nových šéftrenérů
mládežnického úseku, který se stabilizoval
a díky práci pana Nováka a paní Fabikovičové jde nahoru. Dali do toho kázeň, organizaci i svého ducha, vedou si dobře, čehož
důkazem je šest reprezentantek, které teď
v klubu máme. A šéfuje tomu výborně Mirek Čada. Obdobný stav je u basketbalu.
Michal Müller jako hlava mládežnického
oddílu je velice chytrý a pracovitý kluk,
který umí dát směr. A i zde máme v mládeži sedm členů reprezentačních výběrů.
V obou případech to na velikost města
považuji za mimořádnou líheň. Také oceňuji nasazení Michala Pekárka a Predraga
Benáčka.“
ƔƔ Zůstaňme u volejbalu. Když se
vrátíte do léta, jak moc těžký byl onen
razantní krok zeštíhlit rozpočet
a snížit ambice?
„Deset let jsme byli zvyklí sbírat
zlaté medaile, ale pak přišla otázka,
kterou si jednou člověk musí chtě
nechtě položit. Je to sport, který
nevydělá ani korunu, naopak je třeba do něj peníze jen a jen vkládat.
Proto bylo třeba zvážit, jestli má
cenu jedenáctý nebo dvanáctý titul, a přitom se dřít z peněz, nebo to zkusit cestou
vlastních odchovankyň. Rozhodli jsme se
pro druhou variantu, sice ne tak přímou.
Obdobná situace nastala nedávno i u basketbalu a dnes nám tam pravidelně hrají tři
čtyř kluci ze zdejší líhně.“
ƔƔ Jak vůbec vidíte budoucnost prostějovských projektů marketingové společnosti TK PLUS?
„Budoucí kroky jsem především v souvis-

Ocenění v anketě Českých 100 nejlepších není
pro ‚obyčejného kluka z Prostějova´ běžné.
A kdyby mi někdo v době, když jsem končil studium
na Gymnáziu Jiřího Wolkera, řekl, že dojdu
na Pražský hrad, tak bych tomu vůbec nevěřil...

Momentálně řeším jednu marketingovou
smlouvu, díky které by měl být budget
peněz pro tyto talenty jasně zajištěný. Jsem
připraven bojovat o to, abychom nejen
v Prostějově, ale v celém českém tenisu
měli nová, skvělá jména. A jinak, jak pravil
jeden velice moudrý pán, ‚hřbitovy jsou
posety samými nenahraditelnými´.“
ƔƔ Na jaké vycházející hvězdičky vsázíte?
„Mám marketingově podepsané a spolupracuji se dvěma Prostějováky Jirkou Lehečkou a Daliborem Svrčinou, kteří hrají
za náš klub. S IMG mám podepsané sestry
Frühvirtovy, které tady letos suverénně
ovládly mistrovství světa týmů do čtrnácti
let. A zejména ta dvanáctiletá Brenda vypadá opravdu jako mimořádný talent. Nikdo
talentovanější momentálně v Česku není.
A uvidíme, jestli to během těch čtyř let někdo tak trefí, jako ‚Berďa´, Petra nebo další.
Přál bych si to.“
ƔƔ Co tedy jsou a dál budou vaše hlavní
aktivity?
„Soustředím se především na to, co mi jde
nejlíp. A to je tenis. Významné sportovní
projekty, které chci držet, budou Davis
Cup, Fed Cup, Zlatá tretra a dva turnaje
J&T Banka Prague Open a prostějovský
ATP Challenger MONETA Czech Open
a také Mistrovství světa do 14 let. Jsem rád,
že Česká sportovní bude marketingově
u mistrovství Evropy 2021 v basketbalu,

Miroslav Černošek, šéf marketingové společnosti TK PLUS,
neopouští své pozice. Ba právě naopak, své postavení posiluje
a hodlá pracovat do pětsedmdesáti
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ƔƔ Jsme na konci roku 2019. Jaký byl
pro marketingovou společnost TK
PLUS?
„Když jsem se připravoval na tento rozhovor, nad touto tradiční otázkou jsem
speciálně uvažoval. (úsměv) Začnu lehce
zeširoka. Pokud člověk sleduje zpravodajství a vnímá, co se všude děje a jak se v řadě
míst světa mají špatně, tak musím konstatovat, že v Česku se žije skvěle. Lidi ani
nedoceňují, jaký tady máme relativní klid.
Mohu s radostí říct, že osobně jsem prožil
velice prima rok. Všichni moji nejbližší
jsou v pohodě a zdraví, což je nejdůležitější. Když to vezmu obchodně z pohledu
společnosti, tak končící rok byl velice složitý. Probíhá transformace mých firem

Petr
KOZÁK

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Kdo by jej neznal? Protřelý a velezkušený odborník na sportovní marketing, promotér nejprestižnějších světových akcí, které přivedl do
Prahy, manažer významných tuzemských společností, ale i sportovních
hvězd. V neposlední řadě pak již tři roky
muž nesoucí u svého jména titul docent. V posledních letech jej odborné
časopisy zařazují mezi TOP vlivné, od
agentur získává prestižní ocenění. Není
pochyb o tom, že Miroslav Černošek
(na snímku) je úspěšný. S respektem
oněmhovoří iti,kteřímu přílišnefandí.
A i když doma má několik nepřejícných
duší, s většinou města úzce spolupracuje a pomáhá, kde to jen trochu jde. Přestože měl v životě řadu možností přemístit se do hlavního města či do zahraničí,
vždy zůstal věrný Prostějovu. Ostatně
dodnes rád vzpomíná, jak v roce 1991
seděl s kolegou Milanem Matzenauerem na bednách od piva a jak společně
snili o vybudování silného tenisového
klubu. Ten v té době působil v krajském
přeboru. V současnosti už usiluje o šestnáctý titul! A stejné úspěchy zaznamenal i na poli volejbalovém, zvedl zdejší
basketbal, podporuje fotbal, přispívá
i na další sporty. Je tradicí, že na konci roku si první muž společnosti TK
PLUS najde nemalou chvíli na nejčtenější regionální periodikum. Nejinak
tomu bylo i tentokrát a tak vznikl tento
obsáhlý rozhovor, který nejen hodnotí
právě končící rok 2019.

„OSOBNĚ JSEM PROŽILPRIMA ROK,
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Čechovice (sob) – První posilu hlásí čechovický Sokol. Do útoku ze
Smržic poputuje útočník Martin
Luža, který patří pravidelně mezi
nejnebezpečnější střelce ve skupině „B“ I.B třídě Olomouckého
KFS a měl by tak pomoci ofenzivě,
která se v Čechovicích místy hledala. Jak Večerníku prozradil trenér
Lukáš Koláček, prostor by v přípravě měli dostat také někteří nadějní
dorostenci. Konkrétně padla tři
jména. „Kristián Sokol, David Valdes a Radim Večeřa v krajském přeboru dorostu podávají velmi dobré
výkony, tak jsme si je vytáhli,“ poznamenal trenér „A“-týmu Čechovic. Mužstvo je aktuálně na pěkném třetím místě a má tak velkou
šanci zopakovat předchozí sezónu,
po níž skončilo na stříbrné pozici.
Zároveň už se tým dívá dopředu na
první tréninky a přípravná utkání.
Zatímco úvodní trénink se očekává začátkem února, zahajovací
přípravné utkání ještě přesný čas
a datum nezná. „První přátelák ale
proběhne s Chomoutovem, pravděpodobně na umělé trávě Sigmy,“
dodal Koláček.
(sob)

Èechovice hlásí
posilu do útoku
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Vánoce a sváteční klid, odpočinek od všeho, to
je klasické spojení. Někdo si rád zalenoší, užije si
dobrého jídla a pití, duchovněji založení lidé pak
mají prostor prožít si svátky naplno. Nicméně
není nutné, aby bylo klidu příliš. Už několik let se
totiž snadno dají prožít Vánoce akčně, sportovně.
Florbalisté se například mohou těšit na Povánoční florbalení, tradiční kostelecký turnaj se
zajímavým obsazením. Utkávají se v něm „hobíci“, ale také hráči, kteří už nějakou tu stovku
zápasů za sebou mají. Vzpěrači zase organizují
Vánoční trh a Boží hod. A ukazují, že není trh,
jako trh. Rukodělné výrobky příliš nečekejte,
spíše dřinu a souboj o Nutellu. Své tradiční
dostaveníčko mají také otužilci, na přehradě
opět naskáčou na Štědrý den do výpusti. A silvestrovský běh v Kolářových sadech? To už je
taky klasika, navíc zavedená a oblíbená.
Vánoce a nadcházející období na přelomu
roku tak pro mnohé sportovce nejsou obdobím klidu, ne naprostého. Ve sváteční náladě
vyráží do haly, tělocvičny nebo na tratě a dávají
tělu co proto. Ani vy přitom nemusíte stát stranou. Akce výše jmenované jsou volně přístupné a zúčastnit se tak může prakticky kdokoli.
Tak do toho, rozhýbejte se během svátků, ať
můžete do nového roku doslova skočit.
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Prostějov, město sportu. Toto označení už slyšel kdekdo. Co si pod ním představit? Že jsou zdejší kluby na
špičkové úrovni a hrají nejhůře druhou ligu. A že zdejší sportovci střádají úspěchy, mají pro to podmínky
a je zde široká divácká základna. Zdá se však poslední
dobou, že ligy a částečně podmínky pro sport tomuto
označení odpovídají. Ovšem s výsledky a ještě víc s fanoušky začíná být problém.
Dalo by se například čekat, že ve městě s fotbalovou
tradicí sahající pomalu nejdál na Moravě bude fotbal
oblíbený a žádaný. Skutečnost? Domácí návštěvy se
pohybují většinou okolo pěti set diváků, dostávají se
ale i níže. Jestřábi se zase pravidelně mohli pochlubit
jedněmi z nejvyšších návštěv v 1. lize, letošní sezóna
je bídná: divácká podpora se v průměru vyškrábala
sotva nad tisícovku, tedy do šedého průměru. Lepší
už jsou dokonce Litoměřice! Volejbal a zejména basketbal, tam se přitom děje totéž. Lehce pozorovatelný
návštěvnický propad.
Co je příčinou? A co se s tím dá dělat? Těžké otázky
a velmi složitě zodpověditelné. Základem by možná mohla být větší propagace klubů, s čímž souvisí
i vytvoření atraktivnějších webů, také zapojování
odchovanců, s nimiž by se lidé na tribunách dokázali více ztotožnit. Pomohlo by také, kdyby spolu
zápasy opět nekolidovaly. Manažery a majitele
zkrátka čeká práce.
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V hráčském kolektivu se naopak objevily dvě
nové tváře. „Na zkoušku tady máme mladé útočníky Adama Kalaje z Kladna a Dominika Knapa
ze Žďáru nad Sázavou. Pravděpodobně dostanou

NA ZKOUŠCE
KALAJ A KNAP

ní se tým nescházel. „Ještě pořád je nemocný Lukáš
Žálčík, ten by se měl zapojit zítra nebo od neděle.
Dneska lehli Lukáš Krejčík a David Chujac,“ vyjmenoval Lubina ve čtvrtek večer aktuální marodku.

šanci v nějakých střetnutích, jde taky o jejich testování
s výhledem do budoucna,“ upřesnil lodivod elhákáčka.
Při pohledu na jestřábí letku makající v intenzivním tempu
i poměrně dobré náladě to nevypadalo na žádnou depku
z nevydařené základní části prvoligové soutěže. „Atmosféru v mužstvu vnímám pozitivně. Kluci mají chuť do
práce, neztratili naději ve zlepšení a já jsem spokojený
s tím, jak na sobě dělají. Teď potřebujeme kvalitní výkony
i příznivé výsledky,“ zmínil Lubina klíčovou nutnost.
Na soupisce je téměř desítka plejerů využívaných na
střídavé starty z jiných (většinou extraligových) oddílů.
„Jestli máme nějakou strategii jejich dalšího nasazování? Záměry můžeme mít, jaké chceme, ale nejsme pány
téhle situace, proto bude vždy záležet na momentálních
okolnostech. A na dohodě s jejich mateřskými kluby,“
upozornil kormidelník Hanáků.
Ti se teď musí obejít bez gólmana Daniela Dvořáka, jenž
se s juniorskou reprezentací ČR chystá na domácí MS
U20. „K dispozici je zkušený Tomáš Štůrala, dvojku mu
dělá mladý Kryštof Rochla. A se Zlínem jednáme, jestli
by nám v rámci možností uvolňovali Dana Hufa,“ připojil Ladislav Lubina na důležité téma. O den později
by Daniel Dvořák vyřazen z nominace české dvacítky
a jeho návrat do Prostějova se čeká každým dnem.

KOLEJ

NA VÍTĚZNOU

NAJELA

Těžká sezóna, špatné výsledky, nepříliš hezký hokej.
A s tím spojený úbytek diváků. Navrch poté pád na
desáté místo v soutěži a následný boj ve slabší ze
skupin o předkolo play-off. Vypadá to, že si Jestřábi
vypili kalich hořkosti už do dna. Tak to ale není.
Další problém může přijít hned po konci sezóny.
A to dost zásadní. Stačí se totiž podívat na příchody/odchody na webu Jestřábů. Jeden pohled
a je to jasné. Prostějovský hokej možná přijde
o velkou většinu svých hráčů. Důvod? Prakticky
všechny příchody v této sezóně jsou pouze formou hostování a střídavých startů. Klub nezaznamenal jediný přestup.
Týká se to přitom i stěžejních hráčů týmu, jako
jsou Jakub Husa, Jakub Muška, Daniel Dvořák
nebo Dominik Hrníčko. Když se k tomu připočítají ještě další hráči, vznikne nebezpečná situace.
Pokud se totiž včas nedomluví nové hostování,
nebo nebude následovat přestup, Jestřábi by mohli mít i velký problém se zpočátku sejít: hráči by
jednoduše nebyli. V tuto chvíli mezi prostějovské
hráče patří jen několik málo, namátkou Tomáš
Divíšek a Tomáš Nouza. Ovšem co bude s oběma
veterány po sezóně, nepraští s hokejem nadobro?
To nikdo neví. Jedno je ale jisté: pokud klub chce
nadále působit v první lize, měl by zapracovat na
tvorbě pevného kádru kádru. Teď, nebo nikdy.

Zrovna bylo po čtvrtečním odpoledním tréninku, během kterého to po kluzišti Víceúčelové haly-zimního
stadionu v Prostějově jen svištělo. Středu 11.a+ čtvrtek
12. prosince odmakali ptačí dravci dvoufázově, v pátek
13. prosince přibyla jedna přípravná jednotka a po
sobotním volném dnu se opět pokračovalo v neděli
15. prosince, tedy včera. „Zařadili jsme do našeho
tréninkového programu takový krátký třídenní mikrocyklus zaměřený na rovnovážné herní situace i na
kondici. Od neděle přijdou na řadu přesilovky, oslabení a taktika, příprava na další zápasy,“ prozradil Lubina.
Většina jeho svěřenců už byla fit, ale zcela komplet-

-QWé,GUVą¾Dč.CFKUNCX.WDKPCX[UX÷VNWLGUX÷ąGPEčOWVCDWNGFCNwÊVTÆPKPMQXÆEXKéGPÊ
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Podruhé v sezóně měla Chance liga
a s ní i prostějovští hokejisté více než týden zápaso- EXKLUZIVNÍ
vého volna kvůli reprezentační přestávce. Jak s tímto reportáž
obdobím právě Jestřábi naložili? Nejprve měli po po- pro Večerník
sledním duelu v Českých Budějovicích hned tři dny Marek
volna (neděle 8. až úterý 10. prosince). „Hodně kluků SONNEVEND
bylo nemocných, několik z nich nastupovalo do utkání bez tréninků rovnou z postele, ti zdraví museli hrát spoustu minut na ledě. Velká únava
a špatný zdravotní stav nás tak přiměly dát mužstvu větší oraz na odpočinek i na uzdravení,“ vysvětlil Večerníku hlavní kouč LHK Ladislav Lubina. A pak to začlo.

PAUZY MAKALA, ABY V NADSTAVBĚ

Dvadvacetiletý tenista byl klíčovou postavou prostějovského TK Agrofert na
cestě za prvním vítězstvím v základní
skupině extraligy smíšených družstev.
Právě o jeho půldruhý bod byl v boji
s Říčany klíčový. Oproti papírovým
předpokladům si poradil ve dvouhře
s Italem Vannim a společně s Poljakem
vyhrál i rozhodující čtyřhru.

Foto: internet

VÍT KOPŘIVA
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Šéf marketingové společnosti TK
PLUS a prostějovského tenisu
MIROSLAV ČERNOŠEK má o výhledu do letopočtu 2020 jasno.
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Po domácí neporazitelnosti, která
čítala šest triumfů v řadě, musely
volejbalistky Prostějova už podruhé za sebou skousnout porážku.
Po pražském Olympu vyplenily
Sportcentrum brněnské Šelmy.

ĠÌ6/2

Daniel Dvořák schytával během sezóny špatnou formu Jestřábů, nyní
mu nevyšla ani možnost zachytat si na
mistrovství světa dvacetiletých. Devatenáctiletý brankář byl škrtnut ze sestavy
pro MSJ 2020 uplynulý čtvrtek. Proti
mladým hvězdám Kanady či Ruska se
tak na domácím šampionátu, který se
koná za dva týdny, nepředstaví.

DEBAKL:

Být s týmem až desátý, přesto vládnout jednotlivcům, to chce pořádný
kumšt. Přesně takový kousek se ale
povedl Lukáši Žálčíkovi. Prostějovský hokejista vyhrál kanadské bodování základní části Chance ligy, a to
i přesto, že Jestřábi nesplnili základní
cíl – postoupit mezi nejlepší osmičku. Alespoň malá náplast pro lídra
Lubinova souboru.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
RYCHLÝ HANÁCKÁ LETKA BĚHEM REPRE
9(ÿ(51Ì.
Večerníku

V Berlíně měl na Berlin open 2019 dvojí zastoupení v mužích, a sice Josefa Křesalu a Michala Hlahůlka. A oba v početném
startovním poli zazářili. Dařilo se zejména prvnímu jmenovanému, věkově ještě juniorovi. Závod zakončil na 11. místě
a s 570 body zaostal o pouhých čtrnáct za vítězem Larsem-Derekem Hoffmanem z Německa. Michal Hlahůlek se dokázal
v těžké konkurenci probojovat na 17. místo. „570 bodů od Pepy Křesaly je skvělý výsledek, našim borcům se dařilo v Kostelci i v Berlíně,“ pochvalovala si předsedkyně Lukostřelby Prostějov Magdalena Majarová.

PROSTĚJOV Velmi úspěšný víkend má za sebou prostějovská lukostřelba. Jednak se jí
dařilo na halových závodech v Kostelci na Hané, kde si nejeden závodník – z dospělých
i mládeže – udělal dobré jméno. Snad ještě cennější ale jsou úspěchy prostějovských
střelců v mezinárodní konkurenci. A i s nimi se po sobotě může klub opět pochlubit.

Michal SOBECKÝ
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veselé vánoce
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Pondělí 16. prosince 2019
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tenis
veselé vánoce

D

kem 5:4, rozhodující bod přerovským tenistům zařídil
pár Stachovskij – Kovalík. „Soupeře
jsem v semifinálové skupině sledoval.
Mají k dispozici kvalitní hráče, čeká
nás těžká práce. Pokud se nám podaří
zopakovat výkony z prvního našeho
vystoupení, máme šanci uspět,“ míní
kapitán TK Agrofert Prostějov.
Přerov má na soupisce tři zahraniční
hráče z první světové dvoustovky. Polák Kamil Majchrzak je na žebříčku
ATP na 101. pozici, Jozefu Kovalíkovi
ze Slovenska patří 140. příčka a zkušený Sergej Stachovskij z Ukrajiny je
na 151. místě. „Všechny kluky známe.
Někteří za nás dokonce extraligu hráli,
nebo v Prostějově startovali na turnaji
MONETA Czech Open. Budeme připravení,“ uvedl Navrátil před zápasem,
který se hraje DNES, tj. v pondělí 16.
prosince od 10.00 hodin v prostějovské tenisové hale. Vstup je opět zdarma.
(lv)

yy Nešlo se dostat do stovky ještě na
posledních turnajích kategorie challenger?
„Ta možnost tady existovala a uvažovali
jsme o ní. Ale musel bych hrát až do posledního turnaje s nejistým výsledkem
a to by ovlivnilo přípravu na příští rok.
Rozhodli jsme se pro maximálně kvalitní trénink. Na příští sezónu chci být maximálně připravený a věřím, že mě čeká
úspěšné období.“
yy Co si pod tím představujete z pohledu žebříčkového umístnění?
„Chci do stovky, kam snad patřím. Věřím, že ano a že se to podaří. Podle toho
jsme postavili program celého období.
Není úplně nejdůležitější, jestli se do
stovky dostanu o dva týdny dříve. Důležité je, aby se to povedlo a abych pak
výsledky potvrdil. A k tomu potřebuji
být na sezónu dobře nachystaný.“

Ladislav VALNÝ

yy Poletíte do Austrálie?
„O tom ještě přemýšlíme. Je otázkou, zda má cenu letět přes půl
světa na jeden turnaj, i když je to
grandslam. Hrát kvalifikaci s nejistým výsledkem je ošidné. Ještě se
rozhodujeme, jestli nebudou lepší
nějaké challengery, kde nebude
úplně největší konkurence a existuje reálná šance uhrát potřebné
body.“
yy Ty, které potřebujete k účasti na
turnajích okruhu ATP?
„Přesně tak. Je to docela velké počítání.
Věřím, že se s realizačním týmem rozhodneme dobře a v průběhu roku se to
potvrdí.“
yy Jaké budou svátky u Veselých?
(smích) „Veselé. A taky rozježděné.
Budeme objíždět rodiny. Na Moravě i v Čechách. Ale budou rozhodně
krásné. Poprvé jsme ve třech, svátky si
určitě užijeme.“

PROSTĚJOV Kvůli menším zdravotním problémům vynechal Jiří
Veselý úvodní extraligový duel proti Říčanům, v sestavě TK Agrofert
Prostějov ovšem nechybí a věří, že do dalších zápasů bude připravený
zasáhnout. Především však pracuje na tom, aby se co nejdříve vrátil do
elitní světové stovky a tomu podřídil konec sezóny a také nejbližší týdny.„Ten cíl je jasný. Právě volíme tu nejlepší strategii,“ prozradil nejlepší
český tenista, který ukončil sezónu na 106. místě žebříčku ATP.

„Vše podřídím návratu
do stovky,“ říká Veselý

PROSTĚJOV Přímý souboj o postup do finále nabídne dnešní program prostějovské skupiny tenisové extraligy smíšených družstev.
Domácí TK Agrofert nastoupí proti TK Precheza Přerov a vítěz tohoto střetnutí si zahraje o titul.
„Před rokem došlo k tomu, že k postupu stačilo jedno vítězství, v předešlých
letech to ale nebylo obvyklé. I letos
jsme počítali s tím, že do finále vede
cesta přes dva dílčí úspěchy. Jeden
máme za sebou, o ten druhý se pokusíme s Přerovem,“ uvedl před důležitým zápasem kapitán prostějovských
tenistů Jaroslav Navrátil. „S realizačním týmem se pobavíme o sestavě,
doufám, že určíme hráče, kteří přispějí
k postupu,! poznamenal.
Přerov musel o postup do semifinálové skupiny bojovat v předkole. Celek
Severočeská tenisová ve své hale porazil 6:2 a následně dokázal porazit také
Říčany. Duel skončil těsným výsled-

Cestu k úspěchu ukázal Dalibor Svrčina po hladké výhře nad Nouzou.
„V průběhu celého zápasu jsem neudělal moc chyb. Zpočátku jsem cítil
nervozitu, protože šlo o první utkání
v extralize. Ale rychle se mi podařilo dostat do zápasu a mám radost,
že jsem důvěru kapitána nezklamal,”
okomentoval svůj duel Svrčina.
Za stavu 1:3 zavelel do útoku Zdeněk
Kolář vítězstvím nad silným Fabianem z Itálie. „Chtěl jsem hrát aktivně
a nepouštět soupeře do delších výměn. Dařilo se mi soupeře držet pod
tlakem a z toho byly důležité body,“
těšilo Koláře. Vyrovnání pak zařídil

Dalibor Svrčina získal pro Agrofert
Prostějov první bod. Talentovaný sedmnáctiletý tenista předvedl
vynikající výkon, když v souboji
s Petrem Nouzou ztratil pouhé dva
gamy a získal pro sebe několik dramatických her před výhodu.

Svrèina ztratil
jen dva gamy

PROSTĚJOV Hodně dramatickou podívanou nabídl úvodní
zápas prostějovské semifinálové skupiny v tenisové extralize
smíšených družstev. Domácí
TK Agrofert dokázal nejtěsnějším poměrem porazit Říčany 5:4, přestože již prohrával
1:3 a jeho soupeř měl blízko
k úspěchu.

Velká bitva pro
Alexandrovovou

Koláø si vyšlápl
na italského favorita

Jekatěrina Alexandrovová poslala Říčany do dvoubodového vedení. Ruská
tenistka zvládla náročný, třísetový duel
s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, který
rozhodlo několik míčů v koncovce rozhodujícího dějství.

O vítězi duelu mezi Agrofertem Prostějov a Oázou Říčany musela rozhodnout
až závěrečná čtyřhra. V té uspěli prostějovští David Poljak s Vítem Kopřivou,
kteří přehráli dvojici Fabbiano, Vanni. Italské posily tak v utkání nezískaly ani bod.
Výsledkový servis
z utkání najdete na straně 26

Poljak s Kopøivou
zaøídili triumf

Další výsledkový propad jednoznačně odmítl Zdeněk Kolář. Třiadvacetiletý tenista
si připsal skalp Itala Thomase Fabbiana,
Obrat v prostějovské hale zařídil Ří- 115. hráče světového žebříčku, když dokáčanům Marek Gengel. Davida Poljaka zal několikrát prolomit servis soupeře.
Michal SOBECKÝ
udolal ve vyrovnaném střetnutí, když
Kopøiva vydøel
yy Aktuálně přestupujete z juniorprvní sadu rozhodla až dvanáctá hra.
vyrovnávací bod
ské do mužské kategorie. Už jste si
Pak už byl hostující tenista o kousek
Na cennou výhru nad tenistou z Itálie na skutečnost zvykl?
lepší.
dosáhl také Vít Kopřiva. Český tenista „Odehrál jsem nějaké první ‚Futury‘
strávil na kurtu dvě a půl hodiny a po tento rok. Myslím si, že jsem se trochu
těžké bitvě porazil Itala Lucu Vanniho, zaklimatizoval na ten silovější tenis.
když si pomohl především v tie-breaku A ke konci roku už jsem hrál líp, zadařidruhé sady, kdy ztratil jediný bod.
lo se mi. Teď jsem uhrál první semifinále a myslím, že to půjde příští
'½PVNÙGHEO
rok dál. Chtěl bych se dostat, co
pøinesl obrat
nejvýše to půjde.“
O čtvrtý bod prostějovského výběru se yy Máte za sebou úspěšnou
postaraly deblistky Kužmová s Chwalin- čtyřhru s Petrem Michnevem
skou, které v dramatickém duelu přehrály v tuniském Monastiru. Jak zpětAlexandrovovou s Kolodziejovou. Slo- ně tento zápas hodnotíte?
vensko-polský pár měl možnost mečbolu „Ano, myslím, že s Petrem jsme se ve
za stavu 9:8, soupeřky při stavu 9:10.
čtyřhře dobře doplňovali. Výborně
podával na síti, já jsem dobře returØíèany ještì
noval a na druhém turnaji jsme
jednou vyrovnaly
byli více sehraní a všechno to
Marek Gengel s Matějem Vocelem šlapalo tak, jak by mělo.“
ovládli důležitou čtyřhru, když porazili
prostějovské duo Kolář – Svrčina po
setech dvakrát 6:4, srovnali stav dramatického klání a zařídili, že rozhodnutí
přinesl až závěrečný souboj.

Gengel dostal
Øíèany do vedení

O vyrovnání se postarala Běloruska
Aljaxandra Sasnovičová, která v zahraničním souboji přehrála Slovenku
Viktorii Kužmovou v poměru 7:6(8)
a 6:3. Posile Prostějova k úspěchu
nestačily ani čtyři setboly v úvodní
zkrácené hře.

.XzPRYÅQHVWDÄLO\
ètyøi setboly

PROSTĚJOV Má za sebou přelom. Z juniorů se dostal do mužů,
začíná navíc mezi profesionály pomalu „sbírat“ úspěchy. Člen prostějovského tenisového týmu Dalibor
Svrčina prožívá důležité období
své kariéry a její začátek je rozhodně nadějný. Stejně jako prognózy.
Například Miroslav Černošek o sedmnáctiletém tenistovi mluví jako
o „talentu, který tu už dlouho nebyl“.
Optimisticky vypadá také skutečnost, že je Svrčina letos také členem
extraligového týmu Prostějova.
A po sobotě má za sebou úspěšnou
premiéru. Ještě předtím promluvil
na tiskové konferenci.

Foto: Michal Sobecký

yy Podle účasti na turnajích jste spíše antukový hráč?
„Spíš dávám přednost hardu.“
yy Co vás nyní v tenise, kromě extraligy, čeká?
„Po Novém roce pojedu na nějaký turnaj kategorie Futures‘ na začátku roku.
Ještě se rozhodnu, jestli Tunis, nebo
Maroko. A pak pojedu do Austrálie na
poslední juniorský Grandslam.“
yy Máte za sebou hru v řadě koutů
světa, v jihovýchodní Asii, severní
Africe, v Evropě samozřejmě. Je
něco, co vám z podnebí moc nesedí?
Třeba velké dusno?
„Myslím, že nic, co by mi nesedělo, úplně není. Podnebí nebo tak, to je všechno v pohodě.“
yy Na čem se ve své hře snažíte zapracovat? Co naopak vnímáte jako
svou silnou stránku?
„Zapracoval jsem za poslední půlrok
či rok na nábězích na síť. Zlepšil jsem
hodně servis, i forhend jsem vylepšil.
Mezi své silné stránky řadím
pohyb a také cit pro
hru, předvídavost.“
yy A co třeba
dravost?
„Jo,
myslím
si, že na kurtu
jsem
kouslý
dost.“ (směje se)

hrdinou se stal Kopřiva jsem se zaklimatizoval“

Zabrali domácí hráči, „V mužském tenise

Dalibor Svrčina:

Vít Kopřiva po výhře nad dalším Italem Vannim. „Dvakrát jsem se dostal
hrobníkovi z lopaty. Soupeř mě měl
na lopatkách,“ poznamenal Kopřiva,
který ve druhém setu prohrával 0:4
a 3:5, přesto dostal utkání do třetí sady
a v ní dokázal uspět. „Postupně jsem si
zvykl na jeho hru a hlavně se mi podařilo přestat dělat chyby,“ dodal.
Oba soupeři pak získali po jednom
bodu v deblech, rozhodující střetnutí pak vyhrál pár Poljak, Kopřiva,
který si poradil s dvojicí Fabbiano,
Vanni. „Ve druhé sadě jsme prohrávali opravdu hodně, takový obrat
se jen tak nevidí. Dali jsme do toho
maximum, jsme šťastní,“ radoval se
Poljak, který se svým partnerem otočil ztrátu dvou brejků. „Po singlu nebyl velký čas na regeneraci. Dal jsem
 *TFKPQW UQDQVPÊJQ FWGNW RTQVK ĄÊéCPčO UG UVCN RTQUV÷LQXUMÚ VGPKUVC 8ÊV -QRąKXC
si nějaké vitamíny a šlo se na debla.
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
Foto: Michal Sobecký
Kdybych dvouhru prohrál, bylo by
to horší. Ale tak jsem nějakou únavu hodlo těšně před utkáním. „Hráli se shodli, že tato varianta bude nejnevnímal,“ usmíval se Vít Kopřiva, jsme spolu v Ostravě. Hodně jsme lepší a naštěstí to vyšlo,“ poznamenal
hrdina duelu. O složení páru se roz- o tom v týmu hovořili, nakonec jsme Poljak.
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Šéf prostějovské střídačky nemohl
v prvním utkání využít Jiřího Veselého
a jeho jmenovce Lehečky. V úvodních
dvouhrách navíc nedokázala bodovat
dvojice zahraničních posil Viktoria
Kužmová a Elena Rybakinová. Také
z tohoto důvodu domácí tenisté prohrávali po čtyřech dvouhrách 1:3,
body ovšem získali další tenisté.

Ladislav
VALNÝ

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Nesmírně těžké utkání odehráli tenisté TK Agrofert
Prostějov v prvním utkání semifinálové skupiny extraligy smíšených družstev. V omlazené sestavě porazili Říčany 5:4 a drží šanci na postup do finále. „Čekali jsme, že to bude extrémně těžké.
Podali jsme týmový výkon a podařilo se ním přinést do kabiny
potřebných pět bodů. Na kurtech bylo vidět, že chceme uspět,
což bylo pro konečný výsledek klíčové,“ pochválil své svěřence
kapitán prostějovského TK Agrofert Jaroslav Navrátil.

PORAZIT SILNÉ ŘÍČANY

OMLAZENÝ TK AGROFET DOKÁZAL
o postup do finále
NES

S Přerovem TENISOVÁ EXTRALIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV:
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Poblahopřát přišli tenistům hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor Prostějova František Jura,
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Petr Vrána, první náměstek primátora statutárního města Prostějov
Jiří Pospíšil, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Alena Rašková, náměstek primátora statutárního

Punc jedineènosti
dodali veèeru také
pøedávající osobnosti.

„Snažil jsem se to dohledat, něco podobného se nikomu na světě nepovedlo. Nám se to podařilo podruhé
v historii. Je to něco úžasného. Jsem
hrdý na náš klub a pyšný na naše hráče, trenéry i rodiče, kteří jsou největšími fanoušky,“ prohlásil šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. „Na
našich titulech má podíl také vedení
Olomouckého kraje i město Prostějov. Obě instituce nás podporují. Bez
toho bychom tak úspěšní nebyli. Proto si naše poděkování zaslouží hejtman Ladislav Okleštěk a prostějovský
primátor František Jura,“ dodal v úvodu večera Černošek.
Poprvé v historii večer proběhl v hale
Národního sportovního centra a šlo
o velkou slávu. Na pódiu se postupně
pod dohledem moderátora Petra Salavy vystřídali členové všech zlatých
týmů, individuálně úspěšní tenisté
a také trenéři, pod jejichž vedením
Prostějov dobyl pět titulů. O hudební
program se postaral Vojta Drahokoupil známý z celé řady muzikálů a také
soutěže Tvoje tvář má známý hlas.
Součástí večera byla také soutěž tenistů a tenistek Svět pohádek. Z vítězství
6:4 se radovaly dívky, přestože první
tři otázky zodpověděli správce chlapci. Nadějný náskok ale prohospodařili. „Finiš dívek byl drtivý,“ poznamenal
Petr Salava.

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Skandováním
„Mistři, mistři“ začalo tradiční
setkání tenistů TK AGROFERT
Prostějov. Bylo to hodně stylové, protože na Večeru mistrů
bylo opravdu co oslavovat.
Všechny mládežnické tituly
v soutěžích družstev v letošním roce zamířily právě do
Prostějova. Potvrdilo se tak, že
na Hané sídlí nejlepší tenisový
klub v České republice.

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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města Prostějov Jan Krchňavý, ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra
Černošková, prezident ČTS a viceprezident Tennis Europe Ivo Kaderka, daviscupový reprezentant a 106. hráč světa Jiří Veselý, reprezentantka Slovenska,

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

pátý hráč světa Jiří Novák, šéftrenér TK
AGROFERT Prostějov a daviscupový
kapitán Jaroslav Navrátil.
„Myslím, že budu hovořit za všechny,
když vám poblahopřeji k velkým úspěchům v letošním roce. Skvěle jste repre-
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extraligová hráčka TK Prostějov a 52.
hráčka světa Viktória Kužmová, daviscupový reprezentant a 208. hráč žebříčku ATP Zdeněk Kolář, reprezentantka
Kazachstánu, extraligová hráčka TK
Prostějov Elena Rybakinová, bývalý

zentovali naše město. Sport podporujeme v maximální možné míře. Z vašich
výsledků je vidět, že naši podporu umíte
využít. V tenisovém klubu máte k dispozici ty nejlepší trenéry a skvělé zázemí.
Máme radost, že toho všeho umíte na
kurtech využít, a věřím, že se vám bude
dařit i v následujících letech,“ řekl tenistům prostějovský primátor Jura.
V závěru večera byl do Síně slávy prostějovského tenisu uvedený hejtman
Ladislav Okleštěk, velký příznivec
tenisu a dlouholetý člen prostějovské
klaky, která pravidelně doprovází na
zápasech reprezentanty v Davis Cupu
a Fed Cupu. „Ta skupina je naším pátým hráčem. Vždy přispívala k našim
výhrám,“ ocenil přízeň fanoušků nehrající daviscupový kapitán Navrátil.
„S tenisem jsem toho zažil opravdu hodně. Jsou to zážitky, na které do konce
života nezapomenu. Tenis budu vždy
maximálně podporovat,“ prohlásil po
uvedení do Síně slávy hejtman Olomouckého kraje. „Mladým tenistům přeji, ať se
jim daří, a věřím, že jednou z nich budou
důstojní nástupci Tomáše Berdycha, Jirky Veselého nebo Petry Kvitové,“ popřál
prostějovským talentům Okleštěk.
Přehled oceněných najdete v příštím vydán večerníku

*GLVOCP1NQOQWEMÆJQMTCLG.CFKUNCX1MNGwV÷M PCUPÊOMWWRTQUVąGF XUVQWRKNFQ5ÊP÷UN¾X[RTQUV÷LQXUMÆJQVGPKUWRTXPÊOKITCVWNCPV[D[NK/KTQUNCXèGTPQwGM XRTCXQ C,CTQUNCX
0CXT¾VKN
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Béci padli s Demons
PROSTĚJOV Našlápnuto k lepším zítřkům v podobě vyššího
počtu bodů měl minulý týden
amatérský hokejový tým HC Béci
Prostějov. A k nedávnému vítězství skutečně přidal ještě jedno poměrem 9:0 a vyšplhal se v tabulce
do jejího středu. Béci byli přitom
ještě v listopadu v lize předposlední. Zatímco však pondělí bylo pro
hráče z Prostějova velmi úspěšné,
sobota byla naopak tragická. „Velkou úlohu v tom tentokrát hráli
rozhodčí,“ posteskl si vedoucí
mužstva Petr Tesárek.

Co se stalo? Úvod přece Békům
začal skvěle. „V první třetině jsme
vedli 2:1. Soupeř se zdál slabší, věřili jsme ve výhru,“ uvedl Tesárek.
Výhra se ale nakonec nekonala,
zápas totiž rozhodla třetina druhá.
V té začal úřadovat rozhodčí. „Na
naší straně přišlo přísné vyloučení.
Náš hráč to tam trochu psychicky
neunesl, protože minutu zpět na
něj byly spáchané zákeřnější fauly
a bez odezvy,“ popisuje situaci na
ledě Petr Tesárek.
To ale nebylo vše: hráč Prostějova totiž dostal 5+do konce utkání.

A záhy šel tým do tří. „Byli jsme
nejdřív posláni do tří a pak dostali
další trest do konce utkání. Faul tam
sice byl, i tak šlo ale o přísné posouzení. Nakonec jsme tři čtvrtiny zápasu hráli v oslabení,“ mrzí Tesárka.
Tým to ale ani v osmi lidech nezabalil a snažil se o to s utkáním něco
udělat. Ale už nebyly síly. „Zápas
se přitom pro nás zpočátku vyvíjel
dobře,“ smutní vedoucí Béků. Ti se
kvůli prohře propadli na osmé místo
tabulky.
(sob)
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 26

(QVQ5-2TQUV÷LQX+XCPC-TKåCPQX¾

PROSTĚJOV Minulé úterý 10. prosince proběhl na ledové ploše prostějovského náměstí modelový trénink žáků SK Prostějov 1913. Jak se malí hokejisté na kluzišti objevili? „Chtěli jsme
tímto veřejnosti ukázat, jak náš klub funguje a zároveň dětem zpestřit jejich tréninový cyklus.
Pokud to bude jen trochu možné, rádi tuto akci zopakujeme,“ objasnil Marek Černošek, šéf
mládežnického hokeje. „Děkujeme tímto statutnrímu městu Prostějov i Domovní správě za
spolupráci a poskytnutí plochy.,“ vzkázal.
(red)

Výstavba šaten na zimáku
má šanci na realizaci v roce 2020

PROSTĚJOV Jak je již veřejnosti známé z informací Večerníku,
město v letošním roce promarnilo z různých důvodů šanci postavit toužebně očekávané šatny
pro hokejovou mládež v prostorách Víceúčelové haly-zimního
stadionu v Prostějově. Radnice
tak zároveň přišla o významnou
státní dotaci 40 milionů korun.
Nyní radní vše napravují a jejich

aktuální kroky směřují k tomu, že
by ke zmíněné stavbě mělo dojít
příští rok.
„V nejbližších dnech se rada ještě
jednou mimořádně sejde k projednání celé stavební investice. Budeme
schvalovat návrh na zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky na
výstavbu šaten na zimním stadionu
v Prostějově. Celou záležitost bude
administrovat naše magistrátní od-

dělení veřejných zakázek. Počítáme
s tím, že zadávací řízení bude podle
zákona zveřejněno už v pondělí šestnáctého prosince a postupně projde
všemi zákonnými procesy. Budeme
samozřejmě opětovně žádat o státní
dotaci, a pokud budeme úspěšní,
stavbu zrealizujeme v roce 2020,“
ujišťuje primátor Prostějova František Jura (ANO 2011) hokejovou
veřejnost, že šatny budou. (mik)
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Ohlédnutí za prvními turnaji florbalové Zlaté brány
v

na lede i Hanáckého curlingu v rocníku 2019/2020
v

PROSTĚJOV Co se děje
na veřejném venkovním PŮVODNÍ
kluzišti města Prostějov zpravodajství
na Masarykově náměstí? pro Večerník
Spousta různých aktivit dopl- Marek
ňujících každodenní bruslení
SONNEVEND
stovek nadšenců včetně dětí.
Večerník se podrobněji věnuje dvěma originálním projektům, o nichž stručně informoval již v minulém vydání.
Systém soutěže rozvrhl školní výběry do dvou skupin, ze kterých vzešly třetí týmy pořadí hrající posléze
o pátou příčku a první dva týmy
postoupivší křížem do semifinále.
Nadšení i zápal soupeřících dětí
byly jako obvykle nezměrné, aby
se nakonec z celkového vítězství
radoval kolektiv ZŠ Melantrichova
ve složení Markéta Frnková, Klára
Jančíková, Izabela Nicod, Oskar Blažek, Denis Fiala a Tomáš Vavrinec.
V boji o bronz uspělo RG a ZŠ města Prostějova nad ZŠ ul. Dr. Horáka.
„Melantriška“ si tedy odnesla hlavní
cenu, kterou byl zájezd na Wienereistraum – bruslení před vídeňskou radnicí. Další ceny věnovalo Obchodní
centrum Zlatá brána jako titulární
partner akce a Laser aréna Prostějov.
Zlatá brána 4. + 5. tříd 2019 – konečné pořadí: 1. ZŠ ul. Melantrichova,
Prostějov, 2. ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov, 3. RG a ZŠ města Prostějova, 4. ZŠ ul. Dr. Horáka, Prostějov, 5. ZŠ ul. E. Valenty, Prostějov, 6.
ZŠ ul. Kollárova, Prostějov.

Ledová plocha před prostějovským
muzeem hostila již třetí ročník florbalového turnaje na ledě Zlatá brána.
Toto sportovní klání bylo určeno pro
žáky 4. a 5. tříd základních škol z Prostějova, kterých si cestu na netradiční
akci našlo nakonec šest. „Původní
počet družstev na našem turnaji býval osm, ale pomalu se dostáváme
do situace, že čtvrťáci a páťáci umí
bruslit čím dál méně. Proto pro příští
rok uvažujeme dokonce o posunutí
věkové kategorie na pozdější věk,“
uvedl Radek Pařenica z pořádajícího
Sportovního klubu K2 Prostějov.
Bojovalo se v pondělí 2. prosince
od rána do brzkého odpoledne za
krásně slunečného a ještě i docela
teplého počasí. Podle stanovených
pravidel musí mít každý účastník
hokejové brusle, nějakou přilbu
a florbalovou hokejku, hraje se přitom florbalovým míčkem na branky
určené pro tento progresivní sport.
Patronát nad Zlatou bránou 2019
HANÁCKÉ
převzal náměstek primátora statuCURLING
tárního města Prostějov Jan Krchňavý, který hodil slavnostní buly i pře- Po loňské vydařené premiéře se na ledal ocenění při vyhlášení výsledků. dovou plochu Prostějova na náměstí
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T.G.Masaryka vrátilo i další unikátní
klání. Curling jistě znáte, ten místní má
trochu volnější pravidla a své vlastní
hrací kameny vyrobené za mnohem
levnější peníz, než kolik stojí drahé originály. První ze tří dílů série druhého
ročníku proběhl ve středu 4. prosince
večer. Výsledky jednotlivých turnajů

se sčítají do konečného pořadí, přilákal na start devatenáct družstev. Každé
tvořilo 4 až 8 hráček či hráčů libovolného věku, proto spolu či proti sobě
nastupovali lidé produktivního věku,
mládežníci i dříve narození.
Pracovníci Domovní správy Prostějov se stejně jako při loňské úspěšné

2QTQEGUGPCXGąGLPÆMNW\KwV÷O÷UVC2TQUV÷LQXCXT¾VKN*CP¾EMÆEWTNKPI
Foto: Marek Sonnevend

Foto: Jan Zatloukal

premiéře postarali o namalování
dokonalých cílových kruhů, do
nichž se curleři trefovali speciálně
vyrobenými kameny made by Karel
Ondrůj, což je ředitel akce z pořádajícího Sportcentra DDM Prostějov.
Soutěž byla rozdělena na dvě fáze.
Základní část ovládli Mistři světa
před Andrýskovic a Něhňaty na pláži, nejlepších osm kolektivů postoupilo do play-off. Ve vyřazovacích
bojích nabral vynikající formu čtvrtý tým základní fáze Hanácká trefa,
který ve čtvrtfinále vyřadil Jehlu 5:3,
v semifinále smetl nejvýše nasazené
Mistry světa 7:0 a ve finále přehrál
i Něhňata na pláži 6:3. Třetí pozici
vybojovali Modří ptáci udoláním
Mistrů světa 3:2, celkově byl během
k.o. bitev k vidění skvělý amatérský
curling. Navzdory sílícímu mrazu

začínající noci, nebo možná právě díky němu. O nezbytné zahřátí
zejména tekutými dobrotami totiž
nadšení aktéři neměli nouzi.
Výsledky prvního dílu celého seriálu se započítají do konečného
pořadí společně s dalšími dvěma
turnaji plánovanými na 19. prosince a 5. ledna.
Hanácké curling 2019/20, první
turnaj – pořadí po základní části:
1. Mistři světa 9, 2. Andrýskovic 6, 3.
Něhňata na pláži 5, 4. Hanácká trefa
5, 5. Jehla 4, 6. Modří ptáci 4, 7. Holky ve skluzu 4, 8. Reálka 3, 9. Centrumáci 3, 10. Slavíci na ledu 3, 11.
Karáskovic 3, 12. Melan Team 3, 13.
D´Šálever 2, 14. Nažhavení smetáci
2, 15. Hanáci na ledu 2, 16. Rychlé
šípy 2, 17. Los Valentos 2, 18. TJ Sokol Přemyslovice 1, 19. Nota bene 1.
Hanácké curling 2019/20, první
turnaj – konečné pořadí: 1. Hanácká trefa, 2. Něhňata na pláži, 3. Modří
ptáci, 4. Mistři světa, 5. Andrýskovic,
6. Jehla, 7. Holky ve skluzu, 8. Reálka.

CO DÁL?
Dnešek 16. prosince bude na venkovním prostějovském kluzišti
patřit hned dvěma turnajům Zlatá
brána 2019 ve florbalu na ledě. Nejprve se dopoledne po slavnostním
zahájení v 8.50 hodin utkají výběry
studentů z místních středních škol,
následně je od 17.00 hodin až do
deváté večerní na programu premiérové klání dospělých.
Ve čtvrtek 19. prosince v 17.00 pak
odstartuje druhý díl Hanáckého curlingu, rovněž v tomto případě se bude
hrát až do 21.00 hodin s následným
slavnostním vyhlášením výsledků.

fotbal
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František Jura: „Do přípravy
naskočí i exprostějovští hráči“

PROSTĚJOV Jeden odchod a řada možných příchodů na
zkoušku. Tak se dá v krátkosti shrnout dosavadní dění v 1.SK
Prostějov. Druholigvý tým se snaží vzpamatovat z nepříliš vydařeného podzimu, kdy skončil v horší polovině tabulky. A tak
zkouší a zkouší. Jak ale prozradil předseda klubu František Jura
(na snímku), řada věcí ještě není rozhodnutá. U mnoha hráčů
pak navíc rozhodne příprava, zda na Hané zůstanou, nebo to
budou muset zkoušet jinde. Otázkou je také další působení
extrenéra „A“-mužstva Oldřicha Machaly.
ƔƔ Proběhly aktuálně nějaké
změny v týmu?
„Skončil u nás Honza Kotouč, který
přišel před podzimní částí ze Sigmy
Olomouc, ale neprosadil se do základ-

ní sestavy a dohodli jsme se na jeho
návratu. Naopak na zkoušku přijde několik hráčů, z nichž někteří už za Prostějov hráli. Jedná se například o Michala Sečkáře hrajícího ve Vyškově, stejně

tak by se měl zapojit Pavel Hloch, který
nastupoval v Kroměříži. V jednání je
také zkouška mladého stopera Jiřího
Batelky a příchod asi dvou Slovinců.
Vše dolaďujeme, určitě pět šest hráčů
k nám na zkoušku přijde. Čekáme ale
ještě na konec první ligy.“
ƔƔ Jak se vyvíjí situace ohledně
asistenta trenéra u „A“-týmu?
Bylo už o někom rozhodnuto?
„Zatím rozhodnutí nepadlo. V úterý proběhne další důležitá schůzka
ohledně příchodů a odchodů, řešit
se bude i asistent. Aktuálně jsou dva
kandidáti.“

ƔƔ Byl už rozklíčován nějak rébus
s Oldřichem Machalou a jeho další spoluprací s klubem?
„Ještě to neřeknu. Bavili jsme se ale
už o možnostech. Olda má nyní čas
na rozmyšlenou, potkáme se v lednu. Nějaké možnosti na stole jsou.“
ƔƔJe tedy třeba možné, že zůstane
u mládeže?
„Ano, možné to je. Variant je ale
více.“
ƔƔ Zajímala by mě dále příprava.
Jak to aktuálně vypadá, na kdy je
naplánován začátek?
„Hráči budou začínat šestého ledna.

Tréninky budou většinou dopoledne. První zápas je naplánovaný na
desátého s Baníkem Ostrava
v rámci Tipsport Cupu.“
ƔƔChystáte se do přípravy zapojit i mladé odchovance?
„Máme tam mladé talentované kluky. Zmínil
bych například mladého
Spáčila, ročník 2002. Je
to nadějný kluk, určitě
se zapojí a na pár minut si i třeba byl s námi na lavičce ve Vlašimi.
vyběhne do zápasu. Také brankář I ten se nejspíš do přípravy zapoLukáš Peka, náš odchovanec, už jí.“

„Leden bude pořádně našlapaný“
Trenér 1.SK Pavel Šustr odtajnil podrobnosti přípravy
PROSTĚJOV Tři měsíce oddechu? Kdepak, na prostějovské
fotbalisty čeká tvrdá práce. Ačkoliv ligový kolotoč se na čvrt
roku zastavil (jarní část F:NL startuje 7. března proti Ústí nad
Labem – pozn.red.), hráči 1.SK Prostějov rozhodně odpočívat
nebudou. Už v pondělí 6. ledna je čeká start a zahájení dvouměsíční příprava na jarní část. Tu již povede nový trenér Pavel Šustr, který ovšem stavěl zčásti na tom, co bylo dohodnuté za jeho
předchůdce Oldřicha Machaly.

abychom se vůbec k šancím dostali,“ zdůraznil. Právě
více šancí a atraktivnější hra směrem dopředu jsou jen
některými věcmi, které má na herním projevu Hanáků změnit.

Na závěr se vrátil ještě k jednotlivým částem přípravy.
Oproti trénování herních situací a přípravných zápasů
budou některé části chybět. „Soustředění neplánujeme.
Obtížně by se teď shánělo. Co se týká fyzické přípravy,

tak tréninky budou spíše směřovat na hřiště. Kondiční
tak určitě nepreferuji,“ uzavřel Šustr s tím, že fyzická připravenost hráčů není oproti jiným aspektům hry problém.

Michal SOBECKÝ
„Vše je už naplánované. Akorát jsme začátek přípravy přesunuli
z osmého na šestého ledna. Připravovat se pak budeme téměř výhradně v Prostějově na umělé trávě. K dispozici budeme mít ještě
umělou trávu na HFK Olomouc, kde je o něco kvalitnější,“ prozradil
Večerníku Pavel Šustr, nový trenér 1.SK Prostějov.
Celkem by měl tým odehrát deset přípravných utkání. Začít se má
10. ledna s Baníkem Ostrava. „Leden bude našlapaný, odehrajeme
šest zápasů. Další čtyři pak v únoru a první týden v březnu už začínají
ostré zápasy,“ uvedl Pavel Šustr. Vyjádřil se rovněž ke změnám v kádru. Podle něj je jich řada v jednání. Na jména byl skoupý, nicméně
prozradil alespoň posty, kde nejvíc tým tlačí bota. „Díváme se po
středním obránci a krajních záložnících,“ řekl pro Večerník.
Zájem o hráče do zálohy není náhodný. 1.SK Prostějov se trvale trápil v produktivitě a také ve vytváření si šancí obecně. „Je
důležité se vůbec dostat k šestnáctce a do ní. Je to základ pro to,

19120611478

pøípravné zápasy 1.sk prostìjov v zimní pøestávce
R¾VGMNGFPCJQFKP (%$CPÊM1UVTCXC
(Tipsport Cup, stadion Bazaly, Ostrava)
UVąGFCNGFPCJQFKP 5-5KIOC1NQOQWE

UVCFKQPĄGRéÊP1NQOQWE
UQDQVCNGFPCJQFKP /(--CTXKP¾
(Tipsport Cup, stadion Bazaly, Ostrava)
×VGTÚNGFPCJQFKP (-2QJTQPKG
(Tipsport Cup, stadion Bazaly, Ostrava)
R¾VGMNGFPCJQFKP &WDPKEC
(stadion Dubnica)
R¾VGMNGFPCJQFKP 7PKéQX
(stadion Vyškov)
UQDQVC×PQTCJQFKP 5GPKEC
(stadion Senica)
R¾VGM×PQTCJQFKP 5MCNKEC
UVCFKQP*QFQPÊP
UVąGFC×PQTCJQFKP -TQO÷ąÊå
UVCFKQP-TQO÷ąÊå
UQDQVC×PQTCJQFKP $NCPUMQ
(stadion Blansko)

1.SK Prostějov ocenil mladé fotbalisty

2x foto: www.1skprostejov.cz/

PROSTĚJOV Těsně před Mikulášem vedení 1.SK Prostějov bilancovalo první polovinu sezóny mladých nadějí
od fotbalové školičky až po kategorii U15. V sále Sportcentra DDM se vystřídaly ve dvou blocích desítky hráčů,
kterým za výkony i přístup k tréninku poděkoval předseda klubu František Jura.
„Velmi pečlivě sleduji výsledky všech věkových kategorií.
Některé zápasy nedopadly podle našich přání, ale i prohry
patří k životu i fotbalu. Celkově se ukazuje, že můj sen, a to
mít v prvním týmu za pár let co největší počet prostějovských odchovanců, není nereálný,“ uvedl Jura. „Za odvedenou práci si zasloužíte uznání. Věřím, že to tak bude i v jarním
pokračování sezóny.“ Dále poděkoval hráčům, trenérům
a rodičům za jejich nasazení a popřál všem krásné nadcházející svátky a vstup do nového roku.
Všichni mladíci dostali od klubu dárky a sladkosti, fotbalisté
ze školičky a přípravek navíc také medaile. Týmy pak obdržely šek na nákup sportovního zboží podle vlastního výběru ve výši dvou tisíc korun. S předáváním cen klubovému
vedení pomáhali hráči prvního týmu Miloslav Bréda, Filip
Mucha, Milan Lutonský a David Píchal.
Mezi hosty předvánočního bilančního setkání opět nechyběl náměstek prostějovského primátora Jan Krchňavý. „Je
tady příjemná atmosféra, což je skvělé. Je vidět, že jste opravdovou velkou fotbalovou rodinou. Hodně štěstí ve fotbale

i ve škole a pochopitelně také zdraví, které je nejdůležitější,“
popřál mladým fotbalistům Krchňavý.
Šéf prostějovského klubu Jura navíc poděkoval rodičům
všech mladých hráčů. „Přivedli jste děti ke sportu, vozíte je na tréninky, obětujete víkendy, kdy hrají. Bez vás
by to nešlo. Velice si toho v klubu ceníme,“ pronesl Jura.
„Zvláštní poděkování patří Antonínu Duškovi, který pro
fotbalisty a fotbalistky zajistil spoustu krásných cen,“ dodal předseda 1.SK Prostějov.
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HRÁČ

JAVONTE DOUGLAS

VEČERNÍKU PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTEK S PARDUBICEMI
VE ZNAMENÍ CHARITY
PROSTĚJOV Poslední domácí utkání Kooperativy
NBL před Vánocemi čeká na
basketbalisty BK Olomoucko
a půjde o hodně atraktivní
duel. Do haly Sportcentra
DDM přijedou Pardubice, kterým se v probíhající sezóně
daří a zatím drží čtvrté místo.
Střetnutí 15. kola Kooperativa
NBL se hraje vtuto sobotu 21.
prosince od 18.00 hodin.

Návraty po dlouhých zraněních bývají obvykle složité, americká opora
ve službách BK Olomoucko se ale
s osudem pere a rychle se dostává
do bývalé formy. Ústí nad Labem v domácí hale Douglas
nasázel rovných třicet
bodů a přidal třináct
doskoků. Na Folimance zakončil utkání na
devatenácti
bodech
a v obou případech
byl nejlepším střelcem
hanáckého výběru.

VIKTOR
VAŠÁT

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Orli si poradili s Jièínem
Prostějov (lv) - Po dvou porážkách
v řadě se dočkali vítězství basketbalisté prostějovských Orlů. V rámci
13. kola první ligy porazili Nový
Jičín bezpečně 82:61, když už po
první čtvrtině vedli o devět bodů.
Klíčová byla třetí desetiminutovka, kterou vyhráli o jedenáct bodů,
vedení 59:44 ještě dokázali navýšit.
Týmu pomohli také hráči ze sestavy
BK Olomoucko. František Váňa byl
s osmnácti body nejlepším střelcem
zápasu, Viktor Vašát zase dosáhl na
double-double za deset bodů a stejný počet doskočených míčů.

Jansa bojuje
o Utkání hvìzd
Prostějov (lv) – Do soutěže trojkových snajprů v průběhu tradičního Utkání hvězd bude už potřetí
přizván zástupce extraligy juniorů
U19. A bude to ten, který bude
mít před exhibičním duelem, který
se bude hrát v Ústí nad Labem 19.
ledna, v extralize nejvyšší úspěšnost. Aktuálně je pořadí TOP 3
střelců s větším počtem pokusů následující: 1. Matyáš Vrábel
z USK Praha (50 procent, 32/16),
2. Nikolajs Atanasovs z GBA Jindřichův Hradec (47,7, 44/21), 3.
Tomáš Jansa z Prostějova (47,6,
21/10)

Pondělí 16. prosince 2019

„Bude to hodně zajímavé utkání.
Doma pochopitelně chceme vyhrát
a uděláme pro to maximum. Budeme rádi, když přijde co největší počet fanoušků. Jejich podpora nám
hodně pomáhá,“ zve příznivce kva-

litního basketbalu sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Sportovní zážitek je jedním ze dvou
důvodů, proč utkání navštívit. Tím
druhým je podpora Jany Fojtíkové,
která trpí cyklickou fibrózou. Je to
nemoc, která se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně způsobují poškození
plic. Nemocní také špatně tráví potravu, protože jim nefunguje správně slinivka břišní, vylučující trávicí
enzymy. V současnosti je cystická
fibróza na celém světě léčitelná, ale
zatím nevyléčitelná. Cílem nejmodernější léčby je především zmenšení obtíží, které toto onemocnění
přináší. A právě ke zmenšením obtíží Jany Fojtíkové pomůže také utkání BK Olomoucko s Pardubicemi.
„Výtěžek z utkání bude předán Janě
Fojtíkové ještě v průběhu zápasu. Fanoušci, kteří přijdou na naše střetnutí, dostanou ke vstupence punč od
klubu. U vstupu bude také možnost

. Foto: www.bkolomoucko.cz

přispět finančně naší fanynce také
nad rámec vstupenky,“ poznamenal
Pekárek.
Utkání bude posledním vystoupením basketbalistů na domácí palubovce v tomto roce. Následovat

bude už jen střetnutí na půdě svitavských Turů. „Věříme, že se v hale uvidíme v co největším počtu a užijeme
si vítězné loučení se starým rokem,“
uvedl sportovní manažer BK Olomoucko.
(lv)

DALIBOR
FAIT

3
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PROSTĚJOV Naprosto jednoznačný průběh mělo ligové střetnutí 13. kola Kooperativy NBL
mezi BK Olomoucko a Ústím nad
Labem. Severočeši podali hodně
podprůměrný výkon a ani jednou
se nedostali do vedení. Domácí
na palubovce prostějovské haly
Sportcentra-DDM naopak excelovali v útoku, pod vysoké vítězství 104:61 se ovšem podepsala
také velice slušná obrana.

Ladislav Valný

Začátek utkání, které živě přenášela
stanice ČT SPORT, byl pro domácím BK Olomoucko snadný. Po
půlminutě domácí vedli 4:0 a na
začátku 4. minuty 12:3. Až pak se ús-

BK OL
S ÚNL

104:61

tečtí hráči probudili a začali bodovat.
Místy dvoucifernou ztrátu snížili až
na šest bodů, když si pomohli střelbou z dálky nebo průnikem pod koš
s faulem. Hanáci pravidelně kontrovali, v posledních sekundách ale
hodně zbytečně inkasovali. Přesto po
deseti minutách vedli 29:22.
Sluneta se hned na začátku druhé periody přiblížila na 29:24, následovalo
ovšem pět bodů Douglase v řadě a ty
odstartovaly hanácký nápor. V 15.
minutě to už bylo 39:24 a střelecké
sucho Severočechů ukončila až střela

Čampary. Domácí v závěru poločasu
polevili, přesto dokázali držet nadějný náskok. Po dvaceti minutách vedli
49:33, přestože poslední dalekonosná střela Palyzy skončila na obroučce.
Kdo očekával vzepětí Severočechů po
přestávce, musel být zklamaný. Žlutí
totiž vstoupili do druhé půle sérií 8:0
a ve 22. minutě vedli 57:33. V následující pasáži se domácí basketbalem
bavili. Trefovali se z nájezdů, z dálky
i po pohledných kombinacích. Ve 28.
minutě natáhli své vedení na 74:43
a jejich představení nezastavil ani oddechový čas soupeře. Na palubovce
dominovali a třetí čtvrtinu zakončili
za stavu 79:47.
Tu poslední zahájila smeč Douglase, který tak zaznamenal svůj třicátý

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Skóre neodpovídá realitě. Rozdíl mezi soupeři určitě tak velký není. Ale podařilo
se nám odehrát dobrý zápas. Dařilo se nám v obraně, to bylo hodně důležité. Navíc
byla cítit také přítomnost Douglase na palubovce. Dodal spoluhráčům klid a energii,
jsme hodně rádi, že je zpátky. Skvělý výkon podal Kouřil, který společně s Morganem
dokázal rozebírat obranu Ústí a uvolňovat spoluhráče.“

#PVQPÊP2+i6'%-ºt5NWPGVC·UVÊPCF.CDGO
„Musím soupeři pogratulovat k naprosto zaslouženému vítězství a současně se
omluvit lidem a fanouškům, kteří nám drží palce. Domácí dominovali od začátku
do konce. My jsme nebyli schopni nic předvést, nějak je zastavit. Dostali jsme lekci,
třeba nám pomůže. Po sérii výher jsme dopadli tvrdě na zem. Říká se, že je někdy lepší
mlčet a toho využili. Nechci používat silné výrazy.“

bod v utkání a o chvíli později mohl
odejít odpočívat na střídačku. Společně s dalšími spoluhráči sledoval
bezstarostnou koncovku a také smeč

mladého Štěpána, která přinesla překonání stobodové hranice.
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na straně 26

Appleby rozhodl utkání Na Folimance
USK PRH
BK OL

84:77

PROSTĚJOV Pouze úvodní čtvrtinu dokázali na půdě USK Praha vyhrát basketbalisté BK Olomoucko
a to na vítězství nestačilo. Po dramatickém průběhu prohráli duel 14.
kola Kooperativy NBL 77:84, když
neubránili především Raheema
Applebyho, autora 34 bodů.
Hosté Na Folimance dali prvních pět
bodů zápasu a od úvodu naznačovali,
že si přijeli pro vítězství. V průběhu
šesté minuty po koši Josipoviče natáhli

poprvé své vedení na dvouciferný rozdíl (15:5) a chvíli vedli dokonce o dvanáct bodů. Vysokoškoláci se ke slovu
dostali až na konci periody. Několikrát
ubránili útok Olomoucka, přesto po
deseti minutách prohrávali 17:25.
Domácí v dalším průběhu výrazně
zlepšili útočný doskok a dokázali
trestat chyby hanácké defenzivy. V 15.
minutě sice prohrávali 25:37, pak ovšem sérií třinácti bodů otočili průběžný výsledek a přinutili kouče Predraga
Benáčka vybrat oddechový čas. Po
něm trefil trojku Palyza a od té chvíle
se soupeři přetahovali o každý bod.
Odpovídal tomu také poločasový stav
43:42 pro USK.

&2=$=1÷/2

Po návratu na palubovku sice Douglas
NA TISKOVCE...
trojkou otočil skóre, přišla ale série nepřesných střeleckých pokusů hostujícího výběru a toho Pražané využili a vzali
&KPQ4'2'i#t75-2TCJC
si zpátky těsné vedení. Fyzicky náročný
basketbal s řadou nepřesností pokračo- „Upozorňoval jsem tým, že Olomoucko je těžký soupeř, který hraje skvěle. Na začátku to tak vypadalo. Rychle jsme prohrávali, protože jsme nerespektovali individuální
val až do konce čtvrtiny. O kousek lepší dovednosti některých hráčů protivníka. Naštěstí se tým dokázal vrátit do zápasu, po
mušku měli domácí a po závěrečných pauze jsme se dokonce po několika povedených akcích dostali do vedení. Díky kvatrestných hodech Prolety vstupovali do litním výkonům jednotlivců se nám náskok podařilo udržet.“
závěrečné pasáže za stavu 61:56.
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
Vstup do rozhodujícího dějství hos„Domácí byli v zápase lepší, především ve druhém poločase. Měli jsme problém
tům příliš nevyšel a po několika úto- s koncentrací. Patnácti minut jsme hráli dobře, pak jsme ale začali dělat neuvěřitelné
cích vysokoškoláků prohrávali 58:69. chyby v obraně a soupeř je dokázal trestat. Dokázal míče dostávat na své nejlepší střelZ těžkého direktu se ještě zvedli a dvě ce. Nešlo jen o Applebyho, ale také Sehnala nebo Štěrbu. Náš protivník si vítězství
minuty před koncem snížili na rozdíl zasloužil, my jsme mu k němu ale opravdu hodně pomohli.“
dvou bodů (75:77). Klíčovou akci střet- by a košem s faulem určil vítěze. (lv) s průběžnou tabulkou a dalším
nutí si ale vzal na starost domácí Apple- Statistiky z utkání, ostatní výsledky programem najdete na straně 26

['0"*7-1(6 hCGµNÁ*3-HDIPG½N@UÇIT
PROSTĚJOV Dlouhé týdny musel kvůli problémům s kolenem absentovat na hřišti Javonte Douglas (na snímku),
nejlepší hráč ligy z minulé sezóny. Vrátil se na palubovce Hradce a hned v dalším utkání proti Ústí nad Labem
naznačil, že se rychle dostane do bývalé formy. „Chce to
ještě získat jistotu a pohodu,“ prohlásil po zápase.
ƔƔ Koleno je už úplně v pořádku?
EXKLUZIVNÍ rozhovor
„Není to ještě úplně stoprocentní,
pro Večerník někdy ještě koleno trošku cítím. Ale

Ladislav VALNÝ

hrát se s tím dá a to je v tuto chvíli to

nejdůležitější. Předpokládám, že to
půjde a budu připravený nastupovat
pravidelně.“
ƔƔ Při obnovené premiéře jste se
v Hradci rychle vyfauloval. V dalším utkání už to bylo lepší. Čekal
jste to?
„Podařilo se mi dát třicet bodů, to
není špatné. Doskočil jsem nějaké
míče. Bylo to dobré. Čísla ukázala, že
jsem zpátky.“

'<QJIO@!JPBG<N
ƔƔ Jak těžké bude získat zpět herní praxi?
„Po několikatýdenním výpadku
je důležitý každý zápas. Trénink je
něco jiného než mistrovské utkání.
Věřím, že s každým odehraným kolem se to bude lepšit. Chce to získat
jistotu a pohodu.“

ƔƔ Pomůžete týmu do skupiny
A1 po základní části soutěže?
„Všichni chceme vyhrávat a být v tabulce co nejvýše. Máme dobrý tým,
je tady hodně kvalitních hráčů. Věřím, že to společně zvládneme a až
do konce sezóny se budeme lepšit.
Chceme být úspěšní.“
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ROZJETÉ KORFBALISTY PØIBRZDIL NEPOVEDENÝ VÍKEND
Bez potrestaného kapitána nečekaně podlehli ve Znojmě
a pak v tvrdé přestřelce prohráli i doma s Brnem

PROSTĚJOV Výborný vstup do letošní sezóny se korfbalistům SK RG Prostějov zasekl. Po třech úvodních triumfech si
během jediného víkendu extraligy dospělých ČR 2019/2020
připsali dvě porážky a ztratili
PŮVODNÍ
výhodné postavení blízko
zpravodajství
úplného čela tabulky. Po
pro Večerník
Novém roce budou muset
Marek
zase zabrat.
SONNEVEND
se podařilo jen snížit na 20:18. Nikoliv
nepříznivý výsledek otočit.
ZNOJMO – PROSTÌJOV 20:18 (10:5)
V 6. kole soutěže nastoupili Hanáci na
palubovce Modrých Slonů bez kapitána Petra Galíčka, který byl v trestu za
dvě žluté karty. A v pozměněné sestavě
se jim od začátku vůbec nedařilo, především v útoku. Za celý první poločas
nastříleli pouhých pět košů a postupně
nabrali nepříjemnou ztrátu, jež o přestávce činila právě pět tref.
Navíc se hosté nijak nezlepšili ani po
pauze, papírově slabší protivník stále
udržoval výraznější vedení. Ve 40. minutě z padesáti to bylo dokonce 16:10
a zdálo se rozhodnuto. Od té chvíle tým
ergéčka konečně přidal, zkvalitněním
ofenzivy odstartoval stíhací jízdu. Bohužel přišla pozdě, ve zbytku střetnutí

PROSTÌJOV – BRNO 26:29 (12:13)
Kolektiv SK RG sice vyrukoval na největšího spolufavorita už v kompletním
složení, přesto se mu však vstup do
zápasu opět nepovedl. Na rychlý zásah
Havlové z penalty Jihomoravané odpověděli šňůrou čtyř košů za sebou (1:0
– 1:4) a většinu zahajovací půle hájili odstup tří až čtyř tref (2:6, 4:8).
Prostějovskou partu znova trápilo zakončení, zvlášť když soupeř ve vyhecovaném boji bránil místy až za hranou
obvyklé tvrdosti. Leč postupem času
domácí přece jen nabírali vyšší útočné
V dalších vydáních Večerníku přineseme rozhovor se Sašou Vyroubalem i velké interview s jeho spoluhráčkou Renatou Havlovou!

tempo, sérií tří úspěšných ran dotáhli na
7:8 a později vyrovnali z 8:11 na 12:12.
Po přestávce emocí na hřišti ještě přibylo i přičiněním přehnaně aktivního
sudího Vody, který se obsadil do hlavní role a spornými verdikty přiléval olej
do stále víc hořícího ohně. Konečného
svěřenci se ale nenechali rozhodit, naopak skvělým náporem šli do slibného
vedení 17:15.
Za tohoto stavu přišel klíčový okamžik
v podobě nepotrestaného ošklivého
faulu na Galíčka, což celou hanáckou
družinu viditelně rozhodilo. Následného výpadku Brňané využili k obratu
na 17:20, pět minut před koncem světelná tabule ukazovala již 19:23.
Závěr se pak změnil v atraktivní přestřelku plnou košů na obou stranách,
nicméně na méně než dvě trefy se
mančaft SK přiblížit nedokázal. Skoro nic totiž neubránil a na každý jeho
přesný pokus reagoval sok oplacením
stejnou mincí. Tím pádem soubor
KK odvezl oba body, zatímco dlouho
neporažení Prostějováci museli skousnout druhou prohru za sebou v krátkém sledu.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 26

„Ve Znojmě jsme vůbec nezačali dobře, v poločase prohrávali o pět košů a ještě deset minut před koncem o šest. Až potom jsme
se víc trefovali a dotahovali, ale na záchranu výsledku už bylo pozdě. Doplatili jsme na špatnou střelbu, neproměňování šancí.
Doma s Brnem šlo o dost tvrdý a vyhecovaný zápas, velkou roli hrály emoce. Znovu jsme měli špatný úvod, postupně se však
zlepšovali a po přestávce dokázali nepříznivý průběh otočit. Bohužel v závěru tam byla z naší strany horší obrana, soupeře jsme
nechali hrozně často skórovat. A proto přišla druhá porážka ve dvou dnech.“
Alexandr VYROUBAL, korfbalista SK RG Prostějov

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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David KONEÈNÝ - trenér SK RG Prostìjov
„V sobotním utkání na hřišti Znojma jsme určitě měli lépe bránit, což beru na sebe. V prvním poločase se navíc jedné naší čtverce
vůbec nedařilo v útoku, dala jediný koš. Citelně jí totiž chyběl kapitán Peťa Galíček a jeho absence byla klíčovým faktorem celého
zápasu. Po přestávce sice přišlo zlepšení, dotahovali jsme. A věřím, že kdyby se pokračovalo ještě několik minut navíc, tak bychom
výsledek i otočili. Na kdyby se však nehraje, proto zbytečná porážka. Dneska proti Brnu to bylo pěkné střetnutí co do počtu nastřílených košů a musím ocenit oba týmy, jak do sebe herně šly na maximum. Řekl bych, že právě naše vzájemné souboje jsou letos
ozdobou extraligy. A paráda, že tenhle vysílala televize. Jen škoda, že rozhodčí do něj ve druhé půli zbytečně vstoupil takovým
způsobem, že zápas na nějakých deset minut úplně ztratil svůj předchozí náboj. My jsme především v této pasáži schytali většinu
ze tří žlutých karet, v závěru navíc dostal Peťa Šnajdr i červenou. Kvůli tolika trestům jsem naštvaný, v šatně to budeme společně
řešit a dojde i na tresty, neboť nás nedisciplinovanost zbytečně oslabuje. Celkově vyrovnané utkání jsme dokázali otočit ze 4:8 na
17:15, ale pak následovala ta utlumená pasáž, kterou lépe zvládlo Brno. Stejně jako koncovku, dohromady jsme strašně často
inkasovali. Spousta těch košů šla přes holky, těm ale nepomáhali kluci bráněním asistenta. Z nepříjemných porážek se musíme
zvednout a do nového kalendářního roku odstartovat proti Budějovicím zase vítězně.“

Paráda prostějovských kadetek v Ostravě, juniorky VK roli favoritek zvládly
PROSTĚJOV Závěrečný hrací víkendtýkající se dívčích ligových
soutěží ČR 2019/2020 v tomto roce
přinesl mladým volejbalistkám VK
Prostějov hodně radosti. Nejvíc se
zaskvěly extraligové kadetky, které
budou více než měsíční pauzu trávit
se dvěma cennými skalpy ze severu
Moravy.

úvodního setu, ale potom nepříznivý
průběh pokaždé otočily k vítězství ve
čtyřech sadách. Čímž si připsaly maximální zisk. A protože Šlapanice se Zlínem se navzájem porazily, má parta
trenérky Solange Soares (momentálně marodící) prvenství na konci
grupy E stále ve svých rukou.
1. liga juniorek ČR, základní skuJUNIORKY
pina E – pořadí po 16. kole: 1. Zlín
Znojmo – VK Prostějov 1:3 (21, 40, 2. Šlapanice 38, 3. VK Prostějov
-23, -18, -13) a 1:3 (24, -13, -18, -22) 35, 4. Uherské Hradiště 15, 5. ZnoHanačky už nechtěly připustit další jmo 12, 6. Břeclav 10.
KADETKY
zaváhání, aby ještě víc nenarostla jejich bodová ztráta na vedoucí duo pr- Ostrava – VK Prostějov 2:3 (-25,
voligové tabulky. Ve Znojmě sice do -23, 24, 15, -11) a 2:3 (-23, 20, -19,
obou střetnutí špatně vstoupily ztrátou 17, -12)

Tým vékáčka do 17 let svedl na ostravské palubovce dvě dlouhé, maximálně dramatické a v závěru úspěšné
bitvy. V prvním duelu holky vedly už
2:0, soupeřky vyrovnaly a rozhodl
lepší tiebreak poměrem 15:11. V odvetě hostující družstvo zase tahalo za
delší konec výsledkového provazu,
domácí děvčata opět srovnávala. A
soudné páté dějství tentokrát patřilo
svěřenkyním Aleše Nováka 15:12.
Čtyři vydřené body jeho mančaft
výrazně přiblížily k udržení čtvrtého
místa po základní části.
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B – pořadí po 16. kole: 1.
Šternberk 47, 2. Brno 33, 3. Ostrava

Foto: Marek Sonnevend

29, 4. VK Prostějov 19, 5. Uherské VK Prostějov C – Česká Třebová
0:3 (-14, -20, -23) a 1:3 (-15, 22,
Hradiště 15, 6. Přerov 1.
56#4iªä-;0ö#
-16, -21)
VK Prostějov B – Nový Jičín 0:3 Béčko starších žákyň VK se mohlo
(-9, -18, -11) a 0:3 (-20, -23, -9)
tabulkou krajského přeboru kadeNejsilnější sestava prostějovských tek posunout o něco výš, ale věkově
žákyň tentokrát nastoupila do kraj- starší protivnice z České Třebové to
ského přeboru U15, tudíž v kadetské nepřipustily. Z Národního sportovlize se nepodařilo Novému Jičínu se- ního centra odvezly kompletní bobrat ani set. I když napodruhé chyběl dový půltucet.
kousek.
Krajský přebor kadetek – pořadí
1. liga kadetek ČR, základní sku- po 12. kole a předehrávkách: 1.
pina F – pořadí po 16. kole: 1. Frý- Uničov 32, 2. Šternberk B 30, 3. Předek-Místek 48, 2. Zlín 35, 3. Nový rov B 29, 4. Kroměříž juniorky 25, 5.
Jičín 24, 4. Frenštát 23, 5. VK Pros- Česká Třebová 14, 6. Olomouc B 10,
tějov B 11, 6. Olomouc 3.
7. VK Prostějov C 7, 8. Olomouc C 6.
56#4iªä-;0ö$
(son)
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Derby jako řemen! Souboj juniorů SK K2 s Playmakery
3:1 rozhodl až závěr zápasu
PROSTĚJOV Souboj prvního týmu s předposledním, rozdíl v tabulce 21 bodů. Málokdo jen podle těchto faktů čekal
do poslední chvíle otevřené utkání, herně téměř vyrovnané
a hlavně na obě strany se spoustou krásných akcí. Ale stalo
se. Městské derby prostějovských týmů Playmakers a SK K2
ve 3. lize juniorů se neslo v duchu bouřlivé atmosféry, za kterou by se nemusely stydět ani týmy házené či jiných sportů na
Prostějovsku operujících. A bylo na co se dívat.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Úvod utkání zastihl Playmakery
v defenzivě. Nicméně dobře zorganizované, a tak dlouho se SK K2
nedařilo prosazovat. Nebezpeční
byli zejména Elsner a Anděl, z dálky
to zkoušel Godla. Gól však nepadl
a druhý z Prostějovů se chopil šance.
Začaly se objevovat první náznaky

šancí a poté i první šance. Dobrou si
vypracoval například Půda, Novák
trefil levou tyč. Střelecky a herně
bylo ale aktivnější podle očekávání
SK K2, Konvička ale působil velmi
klidně. I při obrovské šanci Anděla.
Favorit utkání v první třetině byl

SK K2 PV
FBC PL PV

lepší, ale trvalejší tlak si vypracovával
spíš sporadicky.
Prostřední dějství začalo naopak
skvěle pro Playmakery. Pořádající
klub SK K2 opakovaně chyboval
v rozehrávce a Bukovan a následně
také Půda a Novák mohli tato zaváhání využít. Leč nestalo se a první
střídání po čtyřech střelách skončilo.
Poté se opět objevilo SK K2 v akci,
nicméně stále se mu nedařilo dostat

×UV[CMVÆTč
Lukáš BRUMLÍK- trenér FBC Playmakers Prostìjov:
„SK K2 bylo o trochu lepší. My jsme se jim vyrovnali bojovností a chvílemi je
i trápili. Myslím, že remíza by byla spravedlivější. Na konci zápasu jsme ale
bohužel udělali dvě chyby, které nás stály zápas. Kluky ale musím pochválit za
bojovnost a za snahu.“

do velkého tlaku. Ostřelování brány
naopak bylo v plném proudu, i když
šlo hlavně o rány ze střední a větší
vzdálenosti, ovšem hodně jedovaté.
Bezbrankový stav nicméně trval až
do 22. minuty (hraje se 3x12 minut),
kdy se prosadil v ponechané výhodě Báthory – 1:0. Nic na výsledku
nezměnil ani Půda, který svižnou
ránou orazítkoval břevno. Na závěr
třetiny zahrozil také Martinek.
Poslední perioda přinesla nadále velmi
pozornou a také kvalitní hru z obou
stran. Ovšem SK K2 si nechalo dát
trest za faul na útočné polovině. A při
vyloučení Čajana také inkasovalo:
první střela Michala Závodného byla
přízemní, nevyšla. Tak to zkusil do
vyšších pater brány a tentokrát slavil
úspěch a zejména severněji položená
část tribuny vybuchla nadšením – 1:1.

BYLI JSME
U TOHO
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

Nervozita by se v tu chvíli dala krájet.
A zhoršilo se to ve 33. minutě, kdy do
té doby velmi aktivní Anděl trefil růžek
Konvičkovy brány – 2:1 pro SK K2.
Předtím se favorit utkání několikrát dostal do tlaku, Playmakeři ho zase opláceli nebezpečnými útočnými výlety
Bukovana či důrazného Schustera. Po
power-play nakonec Playmakeři nesáhli,

navíc těsně před koncem zapomněli na
někdejšího hráče Playmakerů Elsnera,
který po rychlém přenesení hry skóroval
do zpola prázdné klece. Na vyrovnání už
nebyl čas a tak pořádající tým zvítězil 3:1.
Stalo se tak po tuhé, vyrovnané a velmi
pohledné bitvě.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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DARUJTE PŘEDPLATNÉ POD STROMEČEK,
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.

5 KORUN

O
ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ
PRÁVĚ TEĎ

/(91ħ-,
Akce platí pouze při
objednávce
ve dnech
16.,17.,18. a 23.12.
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