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Stávající i noví pøedplatitelé zaplatí zvýhodnìnou
místo1040 Kè
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ČI POKOJE
A NOVĚ TAKÉ
DO LOŽNICE!

Zajistěte si právě teď roční předplatné
2020
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
ještě za poníženou cenu.
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Získáte navíc redakční kalendář
tex!
a dárek zdarma od ﬁrmy Proﬁ
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V KOLEJIŠTI!

Michal KADLEC
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VRBÁTKY s ŽŬŽůş ǀƌďĄƚĞĐŬĠŚŽ ŶĄĚƌĂǎş ƐĞ
ŵŝŶƵůǉ ƚǉĚĞŶ ŽĚĞŚƌĄůĂ ĚĂůƓş ůŝĚƐŬĄ ƚƌĂŐĠĚŝĞ͘
EĂ ŬŽŶĐŝ ůĞƚŽƓŶşŚŽ ƌŽŬƵ Ƶǎ ĚƌƵŚĄ͊ ĢŚĞŵ
ĚƌƵŚĠŚŽƐǀĄƚŬƵǀĄŶŽēŶşŚŽŶĂƓůŝŬŽůĞŵũĚŽƵĐş
ƉƎşŵŽǀŬŽůĞũŝƓƟŵĞǌŝŶĄĚƌĂǎşŵĂĐƵŬƌŽǀĂƌĞŵ
ŵƌƚǀŽůƵ ŵƵǎĞ͘ WŽĚůĞ ƉŽůŝĐŝĞ ũĞũ ƐƌĂǌŝů ǀůĂŬ͕
ŶĞǀşƐĞǀƓĂŬƉƎĞƐŶĢŬĚǇĂĐŽƐĞǀƽďĞĐƐƚĂůŽ͘͘͘
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
Kluzištì zavøeli
Prostějov (mik) – Vůbec poprvé
v pětileté historii provozu bylo
mobilní kluziště na náměstí T. G.
Masaryka uzavřeno. A mohla za to
takzvaná „vyšší moc“. Stalo se tak
v pondělí 23. prosince. „Bohužel
během odpoledních hodin tohoto
dne jsme byli nuceni kluziště uzavřít. Po celý den pršelo a bylo teplo.
Led se částečně rozpustil a na ploše
se držela voda. Aby se nikdo nezranil, museli jsme na celé pondělní
odpoledne celý prostor uzavřít,“
objasnil Večerníku důvod zavřených vrátek Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

Pondělí 30. prosince 2019
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Michal KADLEC
PLUMLOV sůŽŶŝ ƉƎŝ sĄŶŽēŶş ŬŽƵƉĞůŝ ǀĞ ǀǉƉƵƐƚŝ ƉůƵŵůŽǀƐŬĠ ƉƎĞŚƌĂĚǇ ƉŽ
ĚůŽƵŚǉĐŚůĞƚĞĐŚsĞēĞƌŶşŬͣƵŬĞĐĂů͞ŚůĂǀŶşŚŽŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌĂĂŵŽĚĞƌĄƚŽƌĂĂŬĐĞ
ŬƚŽŵƵ͕ĂďǇƐĞƌŽǀŶĢǎƐǀůĠŬůĚŽƉůĂǀĞŬĂƉŽŶŽƎŝůƐĞĚŽůĞĚŽǀĠǀŽĚǇͣ͘ŽďǇĐŚ
ŶĞƵĚĢůĂůƉƌŽďƵůǀĄƌ͕͞ƐŵĄůƐĞƚĞŚĚǇDŝĐŚĂůDƵĐŚĂ͘>ĞƚŽƐƐĞŵƵŽǀƓĞŵŶĞĐŚƚĢůŽ͘
WŽũĞŚŽďŽŬƵƐĞĂůĞǀƐĂŵĠŵǌĄǀĢƌƵŽƚƵǎŝůĞĐŬĠƉĂƌƚǇŽďũĞǀŝůĂŵŝƐƚƌǇŶĢƐǀĢƚĂ
ǀĚĄůŬŽǀĠŵƉůĂǀĄŶşĂƉƎĞŵŽǎŝƚĞůŬĂŬĂŶĄůƵ>ĂDĂŶĐŚĞͣ͘EĞďƵěƐƌĂďĂƉŽũě͊:Ğ
ŶĄƐƵǎƐƚŽ͕ƚĂŬďƵĚĞƓƐƚŽƉƌǀŶş͕͞ƉŽďşǌĞůĂĂŶĂďŽƎŝůŽǀĄƐǀĠŚŽĚůŽƵŚŽůĞƚĠŚŽ
ŬĂŵĂƌĄĚĂ͘DŝĐŚĂůDƵĐŚĂŶĞǀĄŚĂůĂƐǀĠĐŚůĂƉƐŬĠƚĢůŽƉƎĞĚǌƌĂŬǇƟƐşĐƽĚŝǀĄŬƽ
ŶĂďƎĞŚƵǀǉƉƵƐƟŽĚŚĂůŝů͘ƓƵƉĚŽǀŽĚǇ͊ƚĂƷǎĂƐŶĄĐĞƐƚĂŵĞǌŝŽŬĞŵ͕ĚůĂŶşĂƐƌĚͲ
ĐĞŵũĞŶĂŶşǌĂĐŚǇĐĞŶĂƚĂŬũĂƐŶĢ͕ũĂŬŽďǇƐůƵŶĐĞǌĄƎŝůŽũĞŶŶĂŶŝ͘͘͘
Foto: Michal Kadlec

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

•• Pondělí 16.12.••
Tanec v síti. Žijeme proto, abychom měli co dát na Instagram! Tímto heslem se
řídí čím dál více mladých lidí. Téma sociálních sítí zkoumal i zajímavý projekt prostějovského TS Free dance, který byl k vidění v Městském divadle v Prostějově.
•• Úterý 17.12.••
Opojen vztekem. S emocemi je to jako s alkoholem či drogami. Pokud se je
nenaučíte ovládat, brzy ovládnou ony vás… Přesně to se stávalo boxerovi Tomáši Ivachovi, který kvůli tomu skončil před prostějovským soudem.
•• Středa 18.12.••
Bez Bohdalové. Víte, co by řekli Křemílek a Vochomůrka na pohřbu Jiřiny
Bohdalové? Právě že nic! Přestože obě postavičky z pera Václava Čtvrtka jsou
spojeny zejména s hlasem legendární herečky, žijí si i svým vlastním životem.
Dokazuje to představení Scény Zlín, které dorazilo do prostějovského divadla.
•• Čtvrtek 19.12.••
Ženy a sloni. „Ženy jsou pro mě totéž co sloni. Rád se na ně dívám, ale nechtěl
bych mít žádného doma,“ prohlásil americký komediální herec W. C. Fields.
O tom, jak se koupou sloni na Srí Lance, vyprávěla v prostějovské knihovně
cestovatelka Kateřina Francová.
•• Pátek 20.12. ••
Když se zhasne v Pointu. Dlouhodobý vztah mezi mužem a ženou je asi nejsložitější problém, který nás v životě může potkat. Jeho nejjednodušším vyřešením je
nevěra. Na předpokladu, že může být v některých případech i pravým požehnáním, je založena hra Když se zhasne, která měla premiéru v Divadle Point.
•• Sobota 21.12. ••
Velké dítě. Kdo hraje pro děti, musí je mít rád… To nepochybně platí i pro
Michala Nesvadbu, který dětem nejen výborně rozumí, zároveň se nebojí
stát se jedním z nich. I díky tomu je dokáže již tolik let skvěle bavit.
•• Neděle 22.12. ••
Vánoční zvon. „Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon,“ zpívá František Nedvěd v jedné ze
svých nejlepších písní. Legenda českého folku vystoupila v Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem.
•• Pondělí 23.12.••
Tichá noc v kině. „Tichá noc, svatá noc. Ježíšek těší se, že už konečně po letech
zlých na svět přinese v ručičkách svých pokoj všem spravedlivým, pokoj všem
spravedlivým!“ Takto zní jedna ze slok krásné vánoční písně Tichá noc, jejíž
archaický český text jsem upravil. Stejnojmenný polský film byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Úterý 24.12. ••
Štědrý večer nastal. „Proč bych se měl veselit, no řekni důvod, máš-li. Nechci házet
střevícem, hodil bych si mašli,“ zpívá zpěvák Xindl X ve své sarkastické písničce Štědrý večer nastal. O tom, že Vánoce nemusí být vždy jen šťastné a veselé, ví své zhruba
milion lidí v České republice, kteří byli na Štědrý den sami.
•• Středa 25.12.••
Betlém, nebo Pompeje? „Čtyři svíce hoří, ve vosku se noří. Když tu náhle
ze svíčky, vyletěly jiskřičky. Ty bez špetky naděje mění Betlém v Pompeje.“
Multifunkční hala v Čechách pod Kosířem je naštěstí dobře zabezpečená,
takže výstava betlémů se tam v expozici Pompejí neproměnila.
•• Čtvrtek 26.12. ••
Štěpánská koleda. „Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Soudruzi
a soudružky, nesu, nesu obušky. ÚV, ÚV, to to bolí, rány pendrekem i holí.“ Tak zněl
začátek koledy z roku 1989. Po třiceti letech si na šéfa pražských lidových milicí Miroslava Štěpána vzpomene už jen málokdo, ostatně kovaný komunista zemřel před
více jak pěti roky. Štěpánská tradice koncertů v konickém kostele však pokračuje dál.
•• Pátek 27.12. ••
Romantika se sklenkou v ruce. Romantická komedie s pravděpodobně nejvyšším počtem postav, které mají náběh na alkoholismus, byla k vidění v prostějovském kině Metro 70. Film Šťastný nový rok se odehrává ve Vysokých
Tatrách a vypráví příběh, který začíná těsně před Vánoci a končí na Nový rok.
•• Sobota 28.12. ••
Vánoce s Rybou. „Hej, mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost. Krásu uhlídáš v tento noční čas.“ Takto začíná známá Česká mše vánoční
J. J. Ryby. V hlavním prostějovském kostele ji zazpíval pěvecký sbor Canticum,
Cantus z Morkovic. Zahrál přitom orchestr Základní umělecké školy z Němčic
nad Hanou a jeho hosté.
•• Neděle 29.12.••
Matka 4TETu. Zpěvák, klavírista a skladatel Jiří Škorpík se označil za matku
populárního 4TETu, která toto uskupení porodila, kojila a učila, jak se má
chovat a zpívat. Otcem dle něj má být Jiří Korn, který ho stvořil a propůjčil
mu své jméno. Jiří Škorpík společně s Davidem Uličníkem vystoupili na koncertě v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže.
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Agentura Na radnici chystají silvestrovský mejdan
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PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Během vánočních svátků se
vždy přimhouří obě oči nad
nějakou tou vypitou skleničkou. Ale čeho je moc, toho
je příliš. A už vůbec se nedá
prominout požití alkoholu
předtím, než se usedne za
volant motorového vozidla
nebo za řídítka jízdního
kola.

2,92
Ve středu 25. prosince upoutal pozornost policistů cyklista jedoucí po Fanderlíkově
ulici. Mírně řečeno, při jízdě
kličkoval sem a tam. Nebylo
divu, po zastavení policistům nadýchal skoro tři promile alkoholu. Z kola musel
okamžitě sesednout a teď mu
u správního orgánu hrozí až
dvacetitisícová pokuta.

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.

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

Opravdu šťastné Vánoce. Letošní
Štědrý den a vánoční svátky vůbec
se obešly bez jakéhokoliv incidentu, závažné dopravní nehody či neštěstí, při kterém by někdo utrpěl
vážnější zranění ohrožující život.
Navíc se v prostějovské porodnici
narodila hned tři „Ježíškova“ miminka. Všem gratulujeme!
CO NÁS UDIVILO…
Jestřábi jsou na tom bídně. Prvoligoví hokejisté se po další porážce, a sice od Frýdku-Místku,
propadají tabulkou i nadále, a pokud nezaberou, vzdaluje se jim
tak i možnost zahrát si předkolo
play-off. Cíle vedení klubu byly
před sezónou zcela jiné, aktuální
výkony a výsledky mužstva jsou
tak obrovským zklamáním…
ZACHYTILI JSME

290 000

Historicky největší suma peněz,
kterou prostějovský magistrát
zaplatí za silvestrovský ohňostroj, dosahuje už takřka tří
stovek tisíc korun. Ten letošní
přitom bude věnován 630. výročí založení města a přinese
spoustu světelných efektů.
ZAUJAL NÁS...

FRANTIŠEK NEDVĚD

Foto: internet

Žijící legenda českého folku, country a trampské písně vystoupila dva
dny před Vánoci v Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem.
ZASLECHLI JSME…

„CHVILKA
VE VODĚ
A JE ZE MĚ
ŽENSKÁ!“
Jeden z odvážlivců, který se na
Štědrý den v poledne ponořil do
ledové vody výpusti
plumlovské přehrady, si vzápětí
pečlivě kontroloval,
co mu zůstalo v plavkách...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

1/-3 °C

¶WHUÙ

2/-3 °C

Støeda

4/0 °C

Ètvrtek

4/-1 °C

Pátek

10/7 °C

Sobota

11/6 °C

Nedìle

10/5 °C

Silvestr
Nový rok

ANDREA PARČIOVÁ
se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. listopadu
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
14 do 15 let, měří mezi 159 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

David

Karina
Radmila
Diana

Dalimil

Zdroj: meteocentrum.cz
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U HØBITOVA!
bude 24. prosince
07ô
Karlíèek Beneš z Jesence

c3526¨
9(0ps6án,ona0krôabpici

slavit dvakrát

PROSTĚJOV Nebývale pilno měli na Štědrý den v prostějovské porodnici. Během 24. prosince se v ní narodila
hned tři miminka, což je v novodobé historii rekord. Jedním z „Ježíškových“ dětí je také Karlíček Beneš z Jesence.

bylo na

Michal KADLEC

Michal KADLEC

ZHQVQ/÷UVUM¾RQNKEKGCKPVGTPGV

PROSTĚJOV Nechtěný dárek,
nebo čin zoufalce, který nemá rád
zvířátka? I takové příběhy občas
Vánoce přinášejí. Přímo na Štědrý
den řešili strážníci Městské policie
Prostějov podivný nález krabice
s nápisem, která ležela u brány
hřbitova v Krasicích...

PÀ=?ßNíN?
H;MNL;Hí
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„Je to strašně krásné, že se Karlíček narodil právě čtyřiadvacátého prosince, vůbec jsme s tím nepočítali. Měl se
narodit už osmnáctého a na Vánoce jsme chtěli být s miminkem už doma,“ prozradila Večerníku s úsměvem maminka Renata Benešová, která s manželem Janem má už
doma dvě další děti, syna a dcerku. „Je ale pravda, že naše
děti si přály mít pod stromečkem nového brášku, takže
jsme jim to splnili na sto procent,“ dodala ještě se smíchem
k nečekanému prodloužení porodu Renata Benešová.

Foto: Michal Kadlec

Sama už má prý jasno, jak Karlíčkovy narozeniny budou v budoucnu slavit společně s Vánoci. „Na Štědrý
den ráno oslavíme narozeniny a večer budou pod stromečkem další dárečky. Nebojte, my si s tím nějak poradíme,“ rozloučila se šťastná maminka z Jesence.

Betlém z Èech pod Kosíøem se dostal mezi deset nejhezèích v ÈR
ČECHY POD KOSÍŘEM To se povedlo! Už
v průběhu listopadu vznikl ve školní družině
v Čechách pod Kosířem betlém z přírodních
materiálů. Jeho fotky zástupci školy poslali do
celorepublikové soutěže o ten nejhezčí vánoční, kterou vyhlásila Kancelář prezidenta České
republiky. A v této soutěži se dětem podařilo
uspět. Jejich dílo bylo vybráno mezi deset nejhezčích betlémů z celé země!
Za odměnu děti přijaly pozvání na Pražský hrad,
kam celá družina vyrazila v úterý 3. prosince. „Prošli jsme si nádherně vánočně vyzdobený interiér
reprezentačních prostor, kde na nás dýchlo kouzlo adventu. Pražský hrad byl vůbec mimořádně
zkrášlený pro dny otevřených dveří a s nimi spojenou soutěž o nejhezčí betlém. Všechny, které byly
v soutěži vybrány, byly vystaveny a zakomponovány
do úchvatné vánoční výzdoby. Mezi nimi i ty naše.
Na konci prohlídky nás čekalo slavnostní přijetí
a předání ocenění v soutěži, která byla vyhlášená
pod záštitou Kateřiny Zemanové,“ popsala za celý
kolektiv ZŠ a MŠ Iveta Slámová s tím, že všichni si
užili i další putování vánoční Prahou, z něhož je zaujal například krásně osvětlený vánoční strom stojící
na Staroměstském náměstí.
(mls)

6GPVQMT¾UPÚDGVNÆO\RąÊTQFPÊEJOCVGTK¾NčX[VXQąKN[F÷VK\GwMQNPÊFTWåKP[
X èGEJ¾EJ RQF -QUÊąGO &ÊM[ VQOW UK OQJN[ WF÷NCV XÚNGV PC 2TCåUMÚ
JTCF
ZHQVQCTEJKX<iC/ièGEJ[RQF-QUÊąGO

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

19102411216

PROSTĚJOV Nový rok je za dveřmi a kdo
ještě nemá svůj kalendář Večerníku na
rok 2020, má nejvyšší čas si ho pořídit!
Proč? Protože je to exkluzivní novinka, je
rozdáván všem předplatitelům zdarma a prodáván za zaváděcí cenu 249 Kč. Jeho formát
umožní všem vidět fotografie a data i z větší
dálky, navíc díky chytrým značkám už nikdo
nepřehlédne datum, kdy nejčtenější regionální periodikum vychází! Užijete ho jak doma, tak
v kanceláři. Prožijte s námi magický rok 2020!
V uplynulých dnech se před redakcí i v redakci stály na
kalendáře fronty. Nyní již prvotní nával upadá, ale stále za den přijde téměř padesátka lidí. „Ano, je to téměř
neuvěřitelné, že stále tolik lidí projevuje zájem. Připad-

ne mi, že si pro kalendář přišel už snad celý
Prostějov,“ usmívala se marketingová manažerka Aneta
Straškrabová.
Kalendářů ubývá, ale stále jich máme dostatek, pokud
chcete využít posledních letošních dní a udělat radost
sobě či někomu blízkému. Končit postupně bude také
možnost zakoupit si roční předplatné a získat zmíněný
kalendář jako dárek. Od 6. ledna 2020 vejde v platnost
nová nabídka, kdy za roční noviny do svých schránek zaplatíte vyšší částku, avšak získáte hodnotný dárek včetně
tohoto kalendáře.
Vy ho ještě nemáte? Pospěšte si! Zásoby rychle mizí.
(red)

Jak asi většina našich občanů ví, slovenské město Prešov nedávno postihlo
velké neštěstí v podobě výbuchu plynu
v jednom z panelových domů. Prešov
už od 60. let minulého století pojí s naším městem přátelské vztahy. Považoval
jsem nejen proto za svou povinnost spojit se po neštěstí s primátorkou Prešova
Andreou Turčanovou a nabídnout jí
naši pomoc. Následně jsem navrhl, aby
Prostějov poskytl Prešovu finanční dar.
Prešov ho použije k podpoře lidí, kterým
exploze poškodila jejich byty. Oceňuji,
že můj podnět získal nejen podporu
naší městské rady, ale následně i zastupitelstva. Schválení daru minulý týden
podpořili všichni zastupitelé, kteří se našeho zasedání účastnili, za což bych jim
i touto cestou rád poděkoval.

František JURA,RTKO¾VQT
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STÍNY MINULOSTI
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TOHLE
NENÍ
SILVESTR!
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PROSTĚJOV,
OLOMOUC
Vrchní soud v Olomouci v lednu
projedná případ napadení tenistky Petry Kvitové. Za něj byl už v
březnu 2019 odsouzen Radim
Žondra, který vyfasoval osm let.
Jeho trest se nyní může snížit, ale
na druhou stranu není vyloučeno, že i zvýšit. Kromě Žondrovy
obhájkyně se totiž odvolal i státní
zástupce.
K přepadení světoznámé tenistky
došlo 20. prosince 2016. Přesně v
8:21 hodin zazvonil v jejím prostějovském bytě venkovní zvonek.
Muž ohlásil, že jde na revizi kotle.

Napsáno
pred
à

obhájkyně dokazování neproběhlo
v souladu se zákonem. „Soud nám
neumožnil výpověď svědka, který
by potvrdil, že Radim Žondra byl
v době spáchání trestného činu na
stavbě v jiné části republiky,“ upozornila mimo jiné obhájkyně Lucie
Janovská Nejedlá.
Odvolání ovšem podal i státní zástupce, který pro Žondru požaduje
vyšší trest. To je zcela reálné, neboť
dle informací Večerníku soud zvažuje celý případ překvalifikovat na
trestný čin loupežného přepadení,
za který hrozí Žondrovi vyšší trestní
sazba.
(mls)

&¾NPKEG&W0G\CO[UNKED[NCQVGXąGPCąÊLPC

NEZAMYSLICE To je kuriozita! O tom, že česká státní správa
mele skutečně velmi pomalu, ale
jistě, svědčí případ z Nezamyslic.
Dálnice na katastru městyse stále
vede po pozemku, který minimálně zčásti zůstává v soukromých
rukou.
Tenhle STÍN sahá opravdu hodně
do MINULOSTI. Obvykle k vyvlastňování pozemků dochází ještě

(QVQ,KąÊ-QO¾TGM

před vlastním zahájením veřejně
prospěšné stavby. V případě dálnice
D1 u Nezamyslic je tomu ovšem docela jinak.
Stavba 16 km dlouhého úseku D1
mezi Vyškovem a Mořicemi byla
zahájena už v dubnu 2002. Komunikace byla otevřena 24. října 2005. Její
část prochází po katastru Nezamyslic.
A právě v této souvislosti stát letos
v říjnu zahájil vyvlastňovací řízení tý-

kající se 1/18 pozemku, který by měl
patřit jedné z obyvatelek městyse.
„Přestože od otevření dálnice už
uplynulo mnoho let, skutečně jsme
se s tímto dotazem nedávno setkali.
Museli jsme odpovědět, že paní zemřela již před více jak dvaceti lety.
Zároveň netušíme, jak dopadlo
dědické řízení,“ potvrdil kuriozitu
starosta městyse Nezamyslice Vlastimil Michlíček.
(mls)

/NÆéPÚDCTUGUVCNPQXÚOJKVGOX2TQUV÷LQX÷
Kvalitní mléko přímo od kraviček
si mohou nově vychutnávat Prostějované díky novince ze Zemědělského obchodního družstva
Němčice nad Hanou. Automat
„Mléčný bar“ umístěný pod venkovními schody u Prioru načepuje
zájemcům přesnou porci zdravého
bělostného moku. A zájem je veliký, o čemž svědčí neustálý zástup
kupujících.
Nízká výkupní cena mléka je jedním
z nejpalčivějších problémů zemědělské výroby. Politika mlékárenských
koncernů a obchodních řetězců je
pro zemědělce zcela likvidační, řešení nepřinášejí ani opakované protesty chovatelů dobytka. Ti nedávno

vylili na protest vydojené mléko do
polí, blokovali mlékárny, manifestovali před úřadem vlády v Praze.
Vlastním způsobem se rozhodli řešit
nepříznivou situaci i v ZOD Němčice nad Hanou. „Nedávno jsme navštívili farmy v Itálii a na Sicílii. Při
studijní cestě jsme si všimli, že na
řadě míst jsou umístěny automaty
na mléko, chovatelé skotu tedy mléko prodávali přímo spotřebitelům. S
vyloučením mlékárenských firem!
Podobné automaty fungují už i na
Slovensku, na různých místech Moravy se za poslední měsíce objevila
stovka těchto zařízení. To byl pro nás
ten impuls k tomu, abychom zavedli
podobný prodej i u nás,“ uvedl člen

představenstva ZOD Němčice nad
Hanou Zdeněk Zdráhal.
Investice za milion korun se vyplatila, ohlasy na kvalitu mléka jsou velmi
pozitivní a jsou pro Němčické, kteří
pečují o stádečko 250 krav, ohromnou náplastí a zadostiučiněním.
V mléčném baru prodají čtvrtinu
denní produkce. „Z automatů si lidé
kupují nativní syrové mléko. Čerstvě
nadojené mléko se prudce zchladí
na 4 stupně Celsia. Tento proces zamezuje rozmnožování bakterií, další
ochranou jsou speciální filtry. Centrální státní laboratoř odebírá denně
namátkové vzorky, takže ke spotřebitelům jde skutečně velmi kvalitní čerstvé mléko,“ ujistil Zdeněk Zdráhal.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Na mléčné automaty dnes už Prostějované vzpomínají s velkou nostalgií. Ten první se objevil u tehdejšího Prioru, další dva němčičtí
družstevníci umístili před Albertem u hlavního nádraží a později i
v Krasické ulici. Lidé si toto mléko opravdu oblíbili a zhruba tři roky
nebyla nouze o zájemce. Poté to však s prodejními automaty šlo z
kopce. Nebylo měsíce, aby se tato zařízení nestala terčem zlodějů
drobných mincí z kovových kasiček nebo vandalů, kteří rozbíjeli skla
nebo ničili výdejní zařízení. Postupně tyto automaty z Prostějova
zmizely, ten poslední z Krasické ulice před třemi lety. Škoda. Hodně
lidí dodnes na tuto éru rádo vzpomíná. Provozovatel však přímý prodej čerstvého mléka zrušil jednoduše proto, že se mu přestával rentovat. Vždyť co si budeme povídat, v supermarketech je litr mléka často
o polovinu levnější. Byť nikoliv takové kvality...
(mik)

1912181XXXX
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O pět minut později dvojnásobné
wimbledonské vítězce v koupelně
přiložil zezadu pod bradu kuchyňský nůž. Šokovaná Kvitová se levou
rukou pokusila ostří odsunout.
Agresor nožem prudce trhl a rozpáral fedcupové reprezentantce levačku od palce až po malík.
Za tento skutek byl Radim Žondra,
který se však k němu nikdy nedoznal a tvrdí, že je nevinný, odsouzen.
Jeho obhájkyně podala odvolání.
„Hlavní líčení v této věci bylo nařízeno na středu osmého ledna,“ potvrdil tiskový mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Dle

jak šel čas Prostějovem ...

Za Velodromem
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Příště: Jungmannova ulice
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Dvěma ženám
dal pěstí...
Ve středu 18. prosince večer vyjížděli
strážníci prověřit telefonické oznámení
o napadení ženy opilým mužem na ulici. V uvedené lokalitě byla zkontaktována oznamovatelka a její kamarádka.
Muž se na místě již nenacházel. Obě
dámy uvedly, že napadení předcházela hádka osmatřicetileté ženy a jejího
stejně starého přítele. V okamžiku, kdy
se oznamovatelka své kamarádky zastala a snažila se je od sebe odtrhnout,
dostala také ránu pěstí. Poté agresor
z místa odešel. Viditelné zranění ani
jedna z žen neměla, lékařské ošetření
obě odmítly. Svým jednáním je osmatřicetiletý muž důvodně podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.
Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu.

+NWUVTCéPÊ
HQVQ
KPVGTPGV

Skončil na záchytce
Předminulý pátek 20. prosince vpodvečer bylo přijato oznámení o ležící
osobě na zemi v ulici Dykova. Hlídkou
byl na místě zjištěn ležící podnapilý
muž, který vlivem požitého alkoholu
neovládal své chování. Nebyl schopen
se ani posadit, natož se pohybovat.
S hlídkou nesrozumitelně komunikoval, prokázat totožnost strážníkům odmítl. Strážníkům nadýchal 2,49 promile. K posouzení jeho zdravotního stavu
byl na místo přivolán lékař. Ohrožen na
životě selháním základních životních
funkcí nebyl. Bylo rozhodnuto o převozu třiapadesátiletého podnapilého
muže do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.

Nadýchala skoro
tři promile
Ve čtvrtek 19. prosince ve večerních
hodinách bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické oznámení
o ležící opilé ženě na chodbě domu.
Po příjezdu strážníků se uvedená
žena nacházela už před domem. Byla
ve stavu, kdy nekontrolovala své chování. Hlasitě pokřikovala a padala do
silnice. Sama se o sebe nedokázala
postarat. Svým jednáním ohrožovala nejen sebe, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. Strážníci ženu
vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky. Přístroj u ní naměřil
hodnotu 2,93 promile. Na místo
byl přivolán lékař k posouzení jejího
zdravotního stavu. Rozhodl o převozu a umístění šestapadesátileté ženy
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Protiprávní jednání,
kterého se dotyčná dopustila, projedná příslušný správní orgán.

Pomoc přišla včas
Ve večerních hodinách soboty 21.
prosince bylo přijato oznámení o vytékající vodě z bytu na Sídlišti Svobody. Hasiči, kteří byli již na místě, se
do bytu dostali přes balkon. V koupelně byla nalezena uživatelka bytu,
jež upadla a nemohla se postavit na
nohy. Tekoucí voda byla zastavena
a strážníci přivolali sanitku. Jednaosmdesátiletá seniorka byla převezena do nemocnice na vyšetření. O situaci byl vyrozuměn její syn.
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krimi

NEJDŘÍVE MANŽELSKÉ NÁSILÍ, PAK ZÁCHRANA! ÿ(51É
.521,.$
Policisté vytáhli muže z potoka a zachránili mu život

PROSTĚJOVSKO Tak tohle by nevymyslel ani ten nejlepší
autor románu! Policisté během jediného víkendu měli co do
činění s manželskou dvojicí, jejíž vztah by se mírně řečeno dal
nazvat problematickým. Nejdříve policejní hlídka řešila jejich
vzájemnou rvačku vyplývající z opilosti, na druhý den žena policisty volala znovu s oznámením, že partner zmizel. Strážci zákona pak muže našli bezvládně ležet na břehu potoka. Nebýt
včasné a účinné první pomoci policistů, chlapík by zemřel...

Michal KADLEC
„V sobotu čtrnáctého prosince jsme po
dvaadvacáté hodině přijali oznámení
o incidentu mezi manželi v rodinném
domě v obci na Prostějovsku. Provedeným šetřením policisté na místě zjistili,
že zpočátku verbální incident provázený vulgárními nadávkami přerostl do
vzájemného fyzického napadání, při
kterém oba jeho aktéři utrpěli zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.
Dechovými zkouškami bylo v obou
případech naměřeno hodnoty kolem
1,7 promile alkoholu v dechu. Po ošet-

ření byla žena k vystřízlivění umístěna
do protialkoholní záchytné stanice.
Domácí násilí bylo provedeným šetřením vyloučeno. K dořešení bude věc
postoupena příslušnému správnímu
orgánu s podezřením na přestupek proti občanskému soužití,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
události z prvního dne případu, který
měl své pokračování.
Následující neděli 15. prosince se totiž žena na policisty obrátila znovu.
Tentokrát však se žádostí o pomoc,
protože měla o manžela strach. „Ko-
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lem poledne měl muž z domu odejít
neznámo kam a doplnit to zprávou,
která v ženě vyvolala obavu o jeho
život a zdraví. Během policejního šetření jsme na tísňovou linku 158 přijali
oznámení, že nedaleko od místa bydliště manželů náhodní chodci z dálky
vidí neznámou osobu ležící na břehu
potoka. Policisté ihned vyrazili na místo, kde potvrdili, že se jedná o pohřešovaného muže. S pomocí oznamovatele

muže vytáhli ze srázu k potoku. Muž
nereagoval na žádné podněty, proto
mu zprůchodnili dýchací cesty, uložili do stabilizované polohy a přivolali
záchrannou službu. Zdravotníci jej
následně letecky transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc,“ přiblížil
dramatické chvilky policejní mluvčí
František Kořínek.
O dalším zdravotním stavu olomoucký
špitál veřejnost neinformoval.

V supermarketech kradl Zamìstnanec

alkohol, voňavky okrádal kolegu

PROSTĚJOV Bez placení nakupoval
alkohol, voňavky i psí žrádlo. Policisté
zjistili totožnost muže, který v prostějovských supermarketech kradl jako straka.
Po zadržení byl usvědčen ze dvou takových činů, které spáchal i přesto, že za
podobné zlodějny byl už jednou odsouzen. Teď mu za recidivu hrozí až tříletý
kriminál.
„Z přečinu krádeže podezírají policisté dvaatřicetiletého muže z Prostějovska. Tohoto
provinění se měl dopustit nejméně dvěma
skutky, kdy se při pohybu po prostějovských prodejnách zmocnil zboží, ukryl ho
v oděvu či v batohu a bez zaplacení pronesl
přes pokladní zónu. V prvním případě tak
učinil v pondělí 4. listopadu v supermarketu
v Plumlovské ulici, kde krátce po sedmnácté hodině prošel přes pokladnu bez zaplacení s pěti lahvemi alkoholu, potravinami,
drogistickým zbožím a psí konzervou v celkové hodnotě 2 817 korun,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

i psí žrádlo
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Druhého skutku se muž dopustil v pondělí
16. prosince před patnáctou hodinou v jiném
supermarketu v Plumlovské ulici. „V tomto případě se pokusil bez zaplacení odnést tři lahve
alkoholu a pět balení sýra v celkové hodnotě
564 korun. Odcizené věci byly zajištěny a vráceny zpět do prodeje. Uvedeného jednání se
měl muž dopustit, přestože byl pro majetkovou
trestnou činnost v minulosti již pravomocně
potrestán,“ přidal Kořínek s tím, že policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež. „Za ten mu s přihlédnutím k uvedené recidivě hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky,“ prozradil.
(mik)

PROSTĚJOV Z přečinu krádeže podezírají prostějovští
policisté jednatřicetiletého muže z Prostějovska. Ten se neštítil okrádat vlastního kolegu, kterému dvakrát „navštívil“
skříňku v šatně firmy a obral jej o finanční hotovost.
„Tohoto jednání se měl podezřelý dopustit nejméně dvěma
skutky ve dnech 27. srpna a 4. září v šatně firmy v severní části
města Prostějova. V obou případech měl podezřelý s použitím
volně přístupného klíče odemknout uzamčenou šatní skříňku a z té poté odcizit finanční hotovost. Jednapadesátiletému
muži tím měl způsobit škodu v souhrnné výši šesti tisíc korun.
Ke skutkům se podezřelý přiznal, ale u prvního tvrdil, že byl
s poškozeným na zapůjčení peněz dohodnut,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. „V případě odsouzení podezřelému za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)
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Jiří Pastorek z Brodku u Konice
vyrostl pro kriminál

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV „Problémovej parchant, furt by si jen hrál. Učit se
mu nechtělo, už ve školce se rval...“ Tato slova z písně Daniela
Landy se pravděpodobně dobře hodí na čtyřiadvacetiletého
Jiřího Pastorka z Brodku u Konice. Mladý muž měl velké problémy už na základní škole, kterou zvládl jen s odřenýma ušima.
Po dosažení osmnáctého roku mu začaly rychle přibývat zápisy v trestním rejstříku. Ani pobyt ve vězení mu však nepomohl,
takže si ho brzy zřejmě bude muset zopakovat. Večerník byl 10.
prosince svědkem líčení u Okresního soudu v Prostějově.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jiřího Pastorka policisté nedávno zadrželi poté, co byl přistižen, jak krade
v Albertu. Už předtím na něj jeho
„kamarád“ podal trestní oznámení
za to, že mu ukradl notebook. „V té
době jsem bydlel s přítelkyní v Brodku u Konice. S tím kamarádem jsme
vyrazili do Prostějova do hospody.
On mě pak pomluvil, že prodávám
drogy. Kvůli tomu jsem se musel odstěhovat a přítelkyně se se mnou ro-

zešla. Abych se mu pomstil, vzal jsem
mu notebook, který jsem rozmontoval a rozprodal feťákům,“ přiznal se na
policii Jiří Pastorek.
Celé to zopakoval i u vazebního zasedání. U soudu se pokusil vše popřít.
„Dříve jsem ve škole býval hyperaktivní a hodně se rval, na což jsem bral
prášky. V minulosti jsem se pokusil
také o sebevraždu. Na policii jsem
podlehl úzkostem a přiznal se, abych
měl pokoj. Ve skutečnosti jsem ale nic
nevzal,“ zkoušel se vymluvit Pastorek,
jehož problémem bylo, že v době činu
už byl za jinou krádež odsouzen k veřejně prospěšným pracím. Přestože
sliboval, že se do nich hned pustí, nevykonal z nich ani hodinu.

Vytáhl jí šrajtofli
Předminulý čtvrtek 19. prosince po
devatenácté hodině se obětí zloděje
stala pětadvacetiletá žena v prodejně
v nákupní zóně v Okružní ulici. Dosud nezjištěný pachatel jí z kabelky
zavěšené přes rameno nepozorovaně
odcizil peněženku. S tou mladá dáma
přišla o osobní doklady její i jejího
syna, platební kartu, osobní písemnosti a finanční hotovost 1 500 korun. V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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Kdo zcizil tašku?
Škodu za 15 000 korun způsobil
neznámý pachatel, který si přisvojil
v Prostějově tašku. Tu našel v pátek 20.
prosince dopoledne na parkovišti v ulici Okružní. Jednadvacetiletý mladík ji
tam nechal bez dozoru zhruba patnáct
minut. V tašce byly uloženy různé věci
jako fotoaparát, tablet či peněženka
s finanční hotovostí 100 korun a osobními doklady poškozeného.

Vykradený byt
Vloupání do bytu oznámil na policii
devětadvacetiletý muž z Prostějova.
Neznámý pachatel někdy v době od
19. do 20. prosince vylezl na balkón panelového domu, rozbil okno
a vnikl dovnitř. Z obývacího pokoje
odcizil LCD televizor a obraz krajiny. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 4 000 korun.

„Veselí“ cyklisté
Uplynulou středu 25. prosince
kontrolovali prostějovští policisté
dva cyklisty, kteří byli pod vlivem
alkoholu. Prvním z nich je devětačtyřicetiletý muž, kterého prověřovali kolem půl dvanácté dopoledne
ve Fanderlíkově ulici. Upozornil
na sebe tím, že na kole kličkoval.
Policisté u něj provedli orientační
dechovou zkouškou a naměřili mu
2,92 promile alkoholu v dechu,
s čímž dotyčný souhlasil a uvedl,
že vypil 5 půllitrových piv. Policisté
mu proto další jízdu zakázali. Dalšího „veselého“ cyklistu zastavili
a kontrolovali kolem půl čtvrté odpoledne v centru města Prostějova.
I on na kole kličkoval. U osmapadesátiletého muže tedy taktéž provedli orientační dechovou zkouškou
a naměřili mu 2,28 promile alkoholu, načež se nechal slyšet, že vypil jedno pivo a zhruba tři odlivky
tvrdého alkoholu. I jemu policisté
další jízdu zakázali. Oba cyklisté
jsou tak nyní podezřelí z přestupku
na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Nákup se mu prodražil

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Nyní už od prostějovského soudu
odcházel s 15 měsíci natvrdo. „Soud
nepochybuje, že se věc stala tak, jak ji
obžalovaný popsal na policii. Jeho nynější obrat o 360 stupňů nepovažujeme
za relevantní,“ prohlásila nekompromisně soudkyně Adéla Pluskalová, která
Pastorkovi v minulosti dala šanci a po-

trestala jej pouze výše zmíněnými obecně prospěšnými pracemi. Na ty se však
mladý muž vykašlal, a tak mu soudkyně
nařízených 180 hodin musela proměnit
v dalších 180 dní ve vězení.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost odvolání.

V pátek 13. prosince neměl šťastný
den pětačtyřicetiletý muž z Konice.
Na parkovišti v nákupní zóně v Konečné ulici v Prostějově se mu po
poledni dosud nezjištěný pachatel
vloupal do zaparkované Škody Fabie.
Z té mu odcizil mobilní telefon typu
Honor 10 v hodnotě 7 500 korun. Na
dalších 500 korun poškozený muž
vyčíslil škodu způsobenou poškozením vozidla. Za přečin krádeže hrozí
pachateli, samozřejmě v případě jeho
dopadení, až dva roky vězení.

PROSTĚJOV Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov již po několikáté
zorganizovala vánoční prohlídky prostějovských kostelů. V sobotu 4. ledna 2020 si budou moci návštěvníci prohlédnout kostel sv.
Jana Nepomuckého (bývalý klášterní kostel
Milosrdných bratří). Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do kostela. Prohlídky se
uskuteční ve 14:00 a 15:00 hodin.
Zájemců o prohlídky je tradičně velké množství
a není se čemu divit. Vánoční atmosféru zažijí
návštěvníci pouze v právě probíhajícím období.
„Chrámy jsou svátečně vyzdobené a mají neopakovatelnou atmosféru. Prohlídky bývalého
klášterního kostela Milosrdných bratří navazují
na svatoštěpánské prohlídky kostela Povýšení sv.
Kříže,“ objasňuje ředitel SOŠPO Marek Moudrý.
Studentky Střední odborné školy podnikání a
obchodu zájemce seznámí s historií chrámu,
jednotlivými oltáři a freskami, které zobrazují
jedinečné zpracování života a smrti sv. Jana

Nepomuckého od prostějovského malíře Jana
Sebastiniho. „Návštěvníci se také dozvědí informace o tradici svatých Tří králů a jesliček.
Prohlídku oživí svým zpěvem a hrou na kytaru
Martin Kapek, student třetího ročníku SOŠPO,“ zve ředitel školy širokou veřejnost na
prohlídky kostela.
SOŠPO i do roku 2020 chystá zajímavé akce, na
kterých si její studenti mohou prověřit své průvodcovské schopnosti. „V rámci Mezinárodního
dne průvodců proběhne 22. února komentovaná
prohlídka po stopách středověkého Prostějova.
Na předchozí naváže 25. dubna akce Brány památek dokořán, kde se zájemci mohou těšit na
prohlídky areálu kláštera Milosrdných bratří nebo
na komentovanou prohlídku kostela Povýšení sv.
Kříže se zaměřením na gotiku. Mimo to proběhnou další průvodcovské aktivity a o prázdninách
se tradičně zapojíme do prohlídek centra města a
hlavního prostějovského kostela,“ nastiňuje další
plány Marek Moudrý.
(ans)
úplně nejvíce. „Zejména jde o konzervy. Ty zajišťují pejskům společně
s přílohami plnohodnotnou stravu.
Naopak třeba granule ze supermarketu nemají velkou nutriční hodnotu, navíc se hůře uskladňují,“ uvedl
Dostál.
Největším dárkem pro útulek ovšem
samozřejmě je, když si někdo přijede
psa osvojit a poskytne mu nový domov. K návštěvám útulku nebo třeba
osobnímu předání darů můžete využít pondělní dopoledne nebo páteční a sobotní odpoledne, například
na svátky a také na Nový rok je ale
v útulku zavřeno. Případné dary pro
psy je možné také nechat u vjezdové
brány.
(sob)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Vánoce, to je pro mnoho lidí čas, kdy
pomáhají svému okolí i zcela neznámým lidem. Nebo zvířatům
v nouzi. Takovou zkušenost má
s vánočními svátky také Leopold
Dostál, ředitel útulku pro psy
Voříšek. Celoročně se setkává se
štědrostí lidí, která pak dosahuje
vrcholu právě na konci roku. Nejinak tomu bylo i letos.
„Tento trend je stoupající, lidi rádi
pomáhají. Ať už dětem, starým
a nemocným lidem, nebo právě
pejskům. Moc jim za to děkujeme,“
vyjádřil se pro Večerník Leopold
Dostál. Zároveň také zmínil, jakou
formu pomoci ve Voříškovi oceňují
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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návrhu se přiklonilo i vedení města, takže na dalším jednání zastupitelstva už
Manthellan nebude nijak zmíněn.
Na samotný závěr se probíral obsáhlý
návrh opozice na vytvoření participačního městského rozpočtu, a to v co nejbližší budoucnosti. Ten našel i podporu
radniční koalice, takže radní budou při
sestavování rozpočtů města pracovat
i s návrhy běžných občanů.

2QUNGFPÊ\CUGF¾PÊMQOWP¾NPÊEJRQNKVKMčD[NQTGMQTFP÷MT¾VMÆRąÊwV÷UG\CUVWRKVGNÆUGLFQW
CåX×PQTWRąÊwVÊJQTQMW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

programu zastupitelstva, kterým je již
několik let Manthellan. „Myslím si, že je
na čase tento stálý bod programu zastupitelstva změnit, protože při jednání o řešení otázky revitalizace jižní části města
už jméno tohoto developera nefiguruje.
Všechny soudní spory s ním jsme vyhráli
a teď už je pouze na nás, jak dokážeme
vyřešit rekonstrukci Společenského
domu a jeho okolí,“ řekl Navrátil. K jeho

následkem byl obrovský požár. Plyn
vybuchl na devátém poschodí a následně začala hořet všechna čtyři zbývající patra dvanáctipatrového domu.
Schodiště se kompletně zřítilo a byla
otevřena střecha. Při tomto neštěstí
zahynulo osm lidí. Den po této tragické události jsem telefonicky hovořil
se starostkou Prešova a minulý týden
znovu. Seznámil jsem ji s návrhem
Rady města Prostějova pomoci městu
Prešov částkou deset tisíc eur, která
by měla pomoci pozůstalým všech
obětí neštěstí i dalším poškozeným.
Paní starostka vyjádřila poděkování a vděčnost,“ uvedl František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov a požádal zastupitele
o schválení tohoto daru městu Prešovu. Nikdo z komunálních politiků
6CMVQFQRCFNRCPGNQXÚFčOX2TGwQX÷ proti bezprostřední finanční pomoci
2QUVKåGPÚO NKFGO P[PÊ RQOčåG K UVCVW nic neměl a všichni do jednoho při
V¾TPÊO÷UVQ2TQUV÷LQX
hlasování vyjádřili souhlas.

(QVQ+PI/IT,Q\GH-QVWNKé Vazba mezi Prostějovem a Prešovem

YKMKOGFKCEQOOQPU má dlouhou tradicí přímo navazu-

PROSTĚJOV Jednání zastupitelstva statutárního města Prostějov
začalo v úterý 17. prosince minutou ticha za oběti neštěstí při výbuchu plynu v prešovském paneláku
a také za zesnulé při střelbě šíleného muže v ostravské nemocnici.
„Prosím vás o vyjádření úcty k obětem těchto dvou neštěstí,“ vyzval
prostějovské zastupitele povstáním
a minutou ticha primátor František
Jura (ANO).
Po této pietní chvilce pak ještě první
muž Prostějova přednesl návrh rady
poslat jako výraz nezištné pomoci
městu Prešovu částku 10 tisíc eur, což
je v přepočtu zhruba 250 tisíc korun.
„Na Mukačevské ulici v Prešově došlo
v pátek 6. prosince k výbuchu, jehož

Všichni zastupitelé byli okamžitě pro!

jící na československé parašutisty
vysazované během 2. světové války
do okupovaného Československa.
„Rozkazem náčelníka Generálního štábu z 11. dubna 1960 se v létě
toho roku přemístila 22. výsadková
brigáda, pod velením plukovníka
Františka Mansfelda, z východoslovenského Prešova na střední Moravu,
do kasáren bývalého prostějovského
Leteckého učiliště. V Prešově je také
Prostějovská ulice a Prostějovská základní škola,“ připomně Jura s tím,
že do roku 1990 dokonce existovala
oficiální družba mezi Prostějovem
a Prešovem.
(mik)

* „Blíží se svátky, tak určitě nevadí, že budeme chválit víc a častěji!“
Primátor František Jura (ANO
2011) opravdu v úterý hodně chválil, především úředníky magistrátu.
* „Volala mi paní z Vrahovic, že
jí někdo přes noc pomaloval barák exkrementy! Přijela i policie
a ukázalo se, že jde o kremžskou
hořčici...“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) informoval zastupitele
o zvláštním telefonátu rozhořčené
občanky.
* „Nestíhám teď před Vánoci tolik
materiálů z jednání rady města
číst, takže se tentokrát moc ptát
nebudu!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
neměl skutečně během jednání
svůj den, moc dotazů ke konšelům
opravdu neměl...
* „Webové stránky města nám
vytvořil trestanec! Tedy člověk,
který byl odsouzen k veřejně prospěšným pracím.“
Radní Miloš Sklenka (ANO 2011)
prozradil zastupitelům věc, která
byla do té doby naprosto neznámá.
* „I když tam budou, tak řidiči
stejně pojedou jako dobytek!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
se snažil přesvědčit zastupitele, že
instalace retardérů na silnici v ulici
Šárka je zcela zbytečná.
Zaznamenal: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Město mohlo
být bohatší o tři natočené spoty o významných osobnostech
Prostějova. Tříminutové natočené dokumenty nabídl městu Jakub Šťastný. Požadoval
ale po zastupitelích schválení
stotisícové dotace. Zastupitelstvo to drtivou většinou hlasů
zamítlo.
Zastupitelé a zastupitelky tuto
dotaci neschválili a svými hlasy podpořili vlastně už návrh
radních, kterým se dotace zdála
příliš vysoká a tři tříminutové
spoty příliš drahé. „Žádost posoudila a nedoporučila kulturní
komise města,“ potvrdila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). „Mělo jít
o filmový on-line průvodce po
historických osobnostech v Prostějově. Šlo o tři spoty, každý
v délce tří minut,“ doplnila s tím,
že projekt ovšem nadále pokládá
za zajímavý.
Šestadvacet z jednatřiceti přítomných zastupitelů hlasovalo
pro návrh rady.
(mik)

PROSTĚJOV Zastupitelé statutárního města Prostějov budou rozhodovat
o kladném doporučení radních týkajícím se bezúplatného nabytí válečného
hrobu pruského poručíka Ernsta von
Franckenberg umístěného na Vojáčkově náměstí.
„Vlastníkem je v současnosti spolek Komitét pro udržování památek z války roku
1866 z Hradce Králové, na který jsme se
obrátili s nabídkou na bezúplatný převod
do našeho vlastnictví,“ uvedl František
Jura (ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov.
Nabízený válečný hrob se nachází v parčíku na Vojáčkově náměstí vedle kostela
svatého Jana Nepomuckého, a to na části městského pozemku. „Konkrétně se
jedná o válečný hrob pruského poručíka
ze 3. východopruského granátnického
pluku, který v době prusko-rakouské
války roku 1866 onemocněl tyfem a dne
27. srpna 1866 zemřel v nemocnici kláštera Milosrdných bratří v Prostějově. Pohřben byl na dnes již neznámém místě
na hřbitově v areálu kláštera a jeho pluk

místo v blízkosti kláštera, a to do uvedeného parčíku na Vojáčkově náměstí,“ objasnil situaci první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) s tím, že se jedná o jediný válečný hrob z války roku 1866, který je nadále ve vlastnictví spolku. „Všech
dalších téměř 1 400 válečných hrobů
v upomínku na prusko-rakouskou válku
roku 1866 na území České republiky je
v majetku vlastníků pozemků, na kterých
jsou umístěny,“ dodal Pospíšil.
(mik)

<TGMQPUVTWQXCPÚRQOPÊMRTWUMÆJQXQL¾MCUKFQRÆéGRąGXG\OGRTQUV÷LQXUMÚOC
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mu nechal na hrob umístit jednoduchý
pískovcový pomník, který byl ale časem
odcizen. Komitét pro udržování památek
z války roku 1866 získal pomník od soukromého sběratele, nechal ho na své náklady v roce 2014 zrekonstruovat a vrátil
ho zpět do Prostějova. Vzhledem k tomu,
že zahrada v areálu kláštera Milosrdných
bratří byla v zanedbaném stavu a nebylo
možno přesně určit původní umístění
hrobu, byl pomník instalován na nové

PROSTĚJOV Jak již Večerník
informoval v předchozích
vydáních, zelenou dostal
od prostějovských radních projektový námět na efektivní hospodaření se srážkovou
vodou v areálu Sportcentra
DDM v Olympijské ulici a zároveň
také příprava i podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.
„Obsahem projektového námětu je
stavba určená pro zajištění efektivního
hospodaření se srážkovou vodou v areálu sportovní haly, to znamená podchycení srážkových vod a jejich odvádění
pomocí nové dešťové kanalizace do
prostoru navrhované akumulace a vsaků na okraji parčíku. Kromě vsakování
srážkových vod je zamýšleno v rámci
projektu s jejich dalším využitím pro
závlahu parčíku před sportovní halou
a jako užitkové vody pro splachování
toalet pro veřejnost, a to po pravé straně od vstupu do haly,“ vysvětlil prostě-

jovský primátor František Jura (ANO 2011).
Předpokládané celkové náklady projektového záměru a současně kalkulované
uznatelné náklady jsou ve výši 3,51 milionu korun včetně DPH. S financováním by mohla pomoci dotace. „Budeme žádat Operační program Životního
prostředí, přičemž dotace by mohla dosáhnout výše až pětaosmdesáti procent
z celkových způsobilých výdajů, což je
zhruba 2,99 milionu korun a vlastní zdroje by činily patnáct procent spoluúčast
žadatele, což je něco přes 527 tisíc korun,“
vyčíslil v hrubých obrysech náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím,
že pokud se podaří získat dotační finance,
realizace projektu by mohla proběhnout
už na podzim v příštím roce.
(mik)
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zastupitelé diskutovali o návrhu rady
města na celkovou částkou určenou na
dotace sportovním klubům pro příští
rok, stejně jako o dalších milionech korun pro rozvoj mládežnického sportu.
„Můj názor na finanční podporu města
profesionálním klubům dobře znáte.
Nebudu pro ni opět hlasovat, miliony
korun by se mohly využít na potřebnější
věci,“ nechal se slyšet Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). „Profesionální sport
by se vůbec neměl podporovat penězi
z veřejného rozpočtu, každý vrcholový
klub na profesionální bázi by si měl na
svoji činnost vydělat sám,“ přidal se se
záporným stanoviskem Petr Kapounek
(Na rovinu!). I přes tato negativní vyjádření nakonec zastupitelé sumu 23 milionů korun na podporu sportovních oddílů na rok 2020 schválili, i když hlavně
díky hlasům radniční koalice. Stejně tak
zelenou dostala podpora mládeže v řádu
milionů korun. (podrobněji čtěte ve sportovní části dnešního vydání - pozn.red.)
Zastupitelé projednali také některé výkupy či pronájmy pozemků, některými
dotazy zamířili k výsledkům jednání rady
města a rovněž probrali již tradiční bod

Do PrešovaPÉÔÉ]3URVWÈMRYDWLVÉFHXU

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Letošní poslední zasedání prostějovského zastupitelstva
bylo rekordně krátké. Komunální
politici viditelně šetřili v období těsně před Vánoci svým časem a tak se
po čtyřech hodinách diskusí opět
rozešli do svých domovů. Potěšitelné
bylo, že tentokrát se napříč spektrem
vyvarovali vzájemného slovního napadání, čehož byl Večerník svědkem
na předchozích zasedáních. Radniční koalice dokonce podpořila i jeden
z důležitých návrhů opozice a bude
pracovat na vytvoření participačních
v určitých pasážích přebuzení reproduk- rozpočtů města pro příští léta.
torů. Pro letošní rok jsme se s dodavatelem ozvučení dohodli na použití jiné, výkonnější aparatury s tím, že reproduktory Z posledního jednání roku 2019
u kluziště budou posunuty blíže k Dukel- se omluvili zastupitelé Václav Šmíd
ské bráně. Věříme, že dojde k výraznému (KSČM), Zuzana Bartošová (KDUzlepšení reprodukce,“ dodala Milada Soko- -ČSL), Zdeněk Fišer (ČSSD) a Petr
lová, která i letos během posledního večera Ošťádal (Na rovinu!). Po úvodní minutě ticha za oběti po výbuchu plynu v pav roce očekává plné náměstí!
Zajímavostí je, že letošní silvestrovský nelovém domě v Prešově a za zastřelené
ohňostroj bude městskou pokladnu pacienty v ostravské nemocnici se již
stát 290 tisíc korun, čímž se stane nej- naplno rozhořely diskuse nad jednotlidražším v historii. Před deseti lety při- vými body programu, který byl v úterý
tom přišla tradiční show posledního 17. prosince poměrně krátký. Nejdéle
dne roku na méně než polovinu! „Program se od té doby mírně rozšířil, ale náklady stoupají rok od roku především inflací.
Položky jdou prostě nahoru,“ konstatovala
náměstkyně prostějovského primátora.
Největší skok proběhl mezi lety 2015 (160
000) a 2016 (260 000). „Musíme si navíc
uvědomit, že od roku 2016 jsme ke klasickému ohňostroji připojili i světelnou show
i tématický program. Proto to navýšení,“
vysvětlila Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Poměrně rychlé
a věcné jednání prostějovských
zastupitelů při zasedání v úterý
17. prosince nedalo mnohým komunálním politikům ani čas na
obvyklé vtípky či humorná prohlášení. Přesto pár tradičních perliček Večerník opět pochytil.

PERLIÈKY

19

]H]DVWXSLWHOVWYD

Pondělí 30. prosince 2019

chtěli „přejmenovat“ Manthellan,
þÌ6/$ Zastupitelé
shodli se naparticipačním rozpočtu
 630

nový rok

i obyvatelé útulku SPOTY
o osobnostech

Dárky
ocení
kostelem sv. Jana Nepomuckého
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PROSTĚJOV V odpoledních hodinách pátku 13.
prosince se na linku 156 obrátila žena s prosbou o
vyslání hlídky k jejímu synovi do bytu. Žena vyslovila obavu o jeho život, jelikož je diabetik a ve smluveném termínu jí nezavolal a ona se mu nemůže dovolat. Začala záchranná mise.
„Strážníci na místě zjistili, že dveře od bytu jsou
uzamčeny a klíč je ponechán v zámku. Náhradním
klíčem, který měla sousedka u sebe, se nepodařilo
dveře otevřít. Na zvonění a bouchání nikdo nereagoval. Jelikož byt se nacházel ve třetím patře, umožnila
sousedka strážníkovi přelézt z jejího balkonu na balkon dotyčného muže. Ten přes okno zahlédl na zemi
ležící osobu,“ pustila se do popisu horkých chvilek
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Muž byl evidentně ohrožen na životě. Hlídka si proto
ihned vyžádala příjezd hasičů a sanitky. „Po otevření
bytu byl uvnitř nalezen ležící sedmašedesátiletý muž
s nízkou hladinou cukru v krvi. Po prvotním ošetření
byl převezen sanitkou do nemocnice. O jeho stavu byla
ihned informována matka, která se v průběhu zákroku
dostavila na místo,“ dodala tisková mluvčí prostějovských strážníků, kteří si tak na své konto připsali další
záslužný počin.
(mik)

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!
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Tomáš HRÓZA
26. 12. 2019 51 cm 4,05 kg
Prostějov

Vendula HERMANOVÁ
25. 12. 2019 50 cm 3,05 kg
Smržice

Pondělí 30. prosince 2019

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:

Klaudie BAČOVSKÁ
17. 12. 2019 48 cm 2,95 kg
Lysovice

zachránili diabetika Studentky SOŠPO provedou

Strážníci

Karel BENEŠ
24. 12. 2019 51 cm 4,10 kg
Jesenec

Andrea KRÁTKÁ
15. 12. 2019 46 cm 2,45 kg
Protivanov
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Filip HORÁK
16. 12. 2019 53 cm 4,25 kg
Protivanov

Rozálie KOŘENOVSKÁ
13. 12. 2019 51 cm 3,95 kg
Kladky

„Zvýšili jsme bezpečnostní opatření na náměstí,“
připomíná náměstkyně primátora Milada Sokolová

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!

Rozálie SKOTÁKOVÁ
26. 12. 2019 48 cm 2,70 kg
Prostějov

šťastný nový rok

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zpravodajství

BLAHOPØEJEME!!!
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Žešov (mik) – Lidé v Žešově jsou nespokojeni s kvalitou zvuku linoucího
se z reproduktorů městského rozhlasu.
„Místní hlášení není vůbec slyšet, reproduktory jen chrčí. Místo toho, aby rozhlas
naše občany informoval o důležitých věcech, tak každého jen ruší. A za sebe musím říct, že jde o velice nepříjemné zvuky.
Posledně jsme hlasité chrčení poslouchali
přes čtvrt hodiny,“ postěžovala si na www.
prostejov.eu Dita Kadlčíková ze Žešova.
„Upozornění bylo postoupeno vedoucímu krizového řízení města.

Rozhlas jen chrèí...

Prostějov (mik) – Nikdy se nezavděčíte
všem a jak je patrné z jednoho ohlasu, ne
všem se také zamlouval program Prostějovské zimy 2019 v podobě Rockových
Vánoc na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. „V úterý sedmnáctého prosince
vpodvečer jsme chtěli s rodinou a přáteli
vychutnat trochu předvánoční atmosféry na prostějovském náměstí. Co nás ale
šokovalo, bylo doslova děsivě vystoupení
nějaké metalové skupiny před radnicí.
Řvaní a skřeky zřejmě zhulených ‚muzikantů‘ nás donutily opustit prostor před
radnicí, protože jsme neslyšeli vlastní
slovo a děti se skoro bály. Jestliže si paní
Sokolová takto představuje vánoční
kulturní program, měla by se nad sebou
zamyslet. Vedení města není zřejmě
schopno zajistit hodnotný adventní program před radnicí, který by byl adekvátní
k předvánoční době. Místo toho zve na
vystoupení pofidérní kapely, které se tak
hodí možná na taneční zábavu v hospodě nižší kategorie. Styďte se,“ zveřejnil
svoji stížnost na internetových stránkách
města Dušan Pořízka z Prostějova.
Odpověď náměstkyně primátora Milady Sokolové (Ods a nezávislé osobnosti
města Prostějov) na sebe nenechala
dlouho čekat. „Kulturní klub u Hradeb
– DUHA, který je tvůrcem programu
a spadá pod mé ‚vedení‘, se snažil vyslyšet
hlasy obyvatel města a návštěvníků trhů,
zda by se mohl rozšířit program, který byl
povětšinou věnován pouze dětem a který se koná v DUZE ve Školní ulici. Program jsme tedy rozšířili v měsíci prosinci
o kapely folkové, popové, gospel v kostele, ale i rockové. Jelikož se jedná vždy
o amatérské kapely, obrátili jsme se na
člověka, který s kapelami pracuje a které
osobně zná, a dali na jeho doporučení.
Je mi velmi líto, pokud jste byl zklamán,
nejspíš stejně jako já, když jsme ‚zavedli‘ hraní koled na jednu hodinu denně
a proti tomuto se také zvedla vlna nevole,
ač, jak říkáte, se jedná o předvánoční čas,“
zareagovala Sokolová.





 



 



 



 

 

městí a všichni budou z tohoto prostoru vykázáni,“
popsala náměstkyně primátora.
Podle Sokolové je také pozitivní, že silvestrovské ohňostroje v Prostějově začínají už několik let v osm hodin večer

PROSTĚJOV Proč vůbec usedl za volant, ví jen on sám... Šofér Volkswagenu, který později policistům nadýchal
skoro dvě promile alkoholu, při couvání na parkovišti v ulici Cyrila Boudy narazil do Škodovky Superb. K tomu všemu z místa nehody ujel, ale po krátkém
nahánění jej policejní hlídka zadržela
v jeho bytě. Teď mu hrozí až tři roky kriminálu a samozřejmě přijde o řidičák.
Ten ovšem policistům nepředložil...
„V úterý 17. prosince před jednadvacátou hodinou došlo v ulici Cyrila Boudy
v Prostějově k dopravní nehodě osobního automobilu značky Volkswagen.
Podle svědků události měl jeho čtyřicetiletý řidič při couvání zadní částí narazit do
zaparkovaného automobilu typu Škoda
Superb. Po nehodě však z místa ujel, vozidlo zaparkoval na parkovišti v nedaleké
Mathonově ulici a odešel domů do ulice
Jana Zrzavého,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Netrvalo však dlouho a policisté řidiče
dopadli. Jak se později ukázalo, muž měl
„dost dobrý“ důvod místo nehody opustit... „Na základě oznámení se jej podařilo v místě bydliště vypátrat a pod tíhou
svědectví se muž ke způsobení nehody
přiznal. Policisté u zjevně podnapilého

Rz½UX
lHQDSRS 
K
QDGÙF DOD O
ONRKR
]E\WNRYÙD

84'&#-%+,5/'24185
30. PROSINCE + 2. a 3. LEDNA

24181<0ª&1$#4'&#-%'

řidiče provedli dechovou zkoušku, kterou změřili hodnotu 1,98
promile alkoholu v dechu. Muž
se k požití alkoholu před jízdou
přiznal, ale kdy a jaký alkohol
požil, sdělit odmítl,“ uvedl mluvčí
prostějovské policie.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Další jízdu policisté muži zakázali.
Řidičský průkaz zadržen nebyl, protože
ho nepředložil. Pro své jednání je nyní
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mouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policistům se ale při rozhovoru na řidičce něco nezdálo, byl z ní totiž cítit
alkohol. „Při následné dechové zkoušce policisté řidičce změřili hodnotu
0,33 promile alkoholu v dechu. Žena
přiznala vypití dvou půllitrů piva během předchozího večera. Další jízdu
jí policisté zakázali a na místě zadrželi
řidičský průkaz,“ potvrdil mluvčí prostějovské policie.
Celou záležitost policisté šetří jako
dopravní nehodu, přičemž ke zranění
osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
pět tisíc korun. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Jízda plná
smůly, ale za polovinu
problému si řidička může sama. Ta
zaparkovala svůj
Fiat na parkovišti v Janáčkově
ulici ve chvíli,
kdy se z motoru
vozidla začal valit kouř.
Požár ihned uhasili bez větších problémů hasiči. Žena pak ještě podstoupila s policisty dechovou zkoušku. A co myslíte? Měla je tam! Tedy
desetiny promile...
„V neděli 15. prosince před třináctou
hodinou došlo na parkovišti v Janáčkově ulici v Prostějově k zahoření osobního automobilu Fiat. Po uhašení vozidla
příslušníky Hasičského záchranného
sboru vyšetřovatelka hasičů jako prvotní příčinu uvedla poškození olejové
vany vozidla, ke kterému zřejmě došlo
během jízdy krátce před jeho vznícením. Třiačtyřicetiletá řidička uvedla,
že si žádného problému během jízdy
z průmyslové zóny není vědoma,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
podezřelý z několika přestupků podle Krajského ředitelství Policie Olozákona o silničním provozu a z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Za
ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta, peněžitý trest a zákaz
činnosti,“ dodal Kořínek.
(mik)
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„Letošní silvestrovský ohňostroj bude ve
znamení ohlédnutí do minulosti a zároveň
počátkem oslav 630. výročí povýšení Prostějova na město, které si budeme připomínat už v příštím roce. Tak je koncipováno
i doprovodné slovo před zahájením ohňostroje. Dostaneme se do doby Petra z Kravař a zmíníme jeho zásluhy o město. Slovo
bude podbarveno historickou hudbou.
Věřím, že za doprovodu světelných efektů
bude letošní ohňostroj důstojným zakončením starého roku a zároveň zahájením
oslav, které nás čekají po celý nový letopočet 2020,“ předesílá náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti Prostějova).
Jak těžké bylo zrealizovat program ohňostroje a kdo se ujme režie s organizací? „Pokaždé, když se řeší spojení nějakého
 

Michal
KADLEC
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a nikoliv o půlnoci.„Nyní, v době, kdy je
dvacátá hodina již několik let tradičním časem ohňostroje, se o tom již tolik nemluví,
ale v prvních letech byly reakce velmi pozitivní. Zejména ve vztahu k dětem je tento
čas jednoznačně vhodnější než půlnoc. Samozřejmě se najdou i ti, kteří by preferovali
Q½NODG\QDVLOYHVWURYVNÙRKÎRVWURMYSURVWÈMRYÈ
kasiku. Je ale třeba si ale uvědomit, že okolo
půlnoci již u mnoha lidí hraje významnou
  
roli alkohol a každý si chce odpálit, i kdyby
jen ze své zahrady, ten svůj ohňostroj. Oba
tyto faktory jsou ve vztahu k bezpečnosti
rizikové. Takže ano, byla to správná volba,“
je přesvědčena Milada Sokolová.
V posledních letech si návštěvníci silvestrovské show stěžovali, že reprodukované slovo i hudba nejsou při ohňostroji slyšet po celém náměstí, hlavně
u Zlaté brány. „Tento problém vnímáme
a snažíme se hledat vhodné řešení. Dostatečně hlasitá hudba, srozumitelnost mluveného slova, členitý prostor náměstí, to jsou
proměnné, které je třeba sladit. V loňském

 
      
roce navíc způsobily problém použité naZdroj: Magistrát města Prostějova hrávky ze starých filmů, které způsobily
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historického tématu s atmosférou svátků,
ke kterým patří všeobecné veselí a radostná atmosféra, bývá to pro dramaturga velká
výzva. Je velmi obtížné najít hudbu, která
bude navozovat atmosféru čtrnáctého století a současně bude slavnostní i ‚silvestrovská‘. Rovněž osa historických příběhů bývá
často o bojích, válkách, nemocech, zkrátka
o věcech, které k dané době neodmyslitelně patřily. Nejinak je tomu i v případě oslav
630. výročí povýšení Prostějova na město. Tato historická událost je ale pro naše
město natolik zásadní, že by bylo chybou
si ji v předvečer začínajících ročních oslav
nepřipomenout. Silvestrovský ohňostroj
tak fakticky odstartuje rok, který bude pro
Prostějov slavnostní a kdy se budou konat
další akce připomínající 630. narozeniny
našeho města,“ uvedla Sokolová s tím, že
hlavním dodavatelem celé show je společnost Pyro Art Olomouc, která se specializuje na ohňostroje s uměleckým podtextem a má zkušenosti s tvorbou příběhů
i s historickou tematikou.
V posledních letech se zpřísnila bezpečnostní opatření během silvestrovského
ohňostroje a tak Večerník pochopitelně
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zajímalo, jak to bude letos? „Přestože se podmínky pro provozování ohňostrojů neustále zpřísňují,
snažíme se s dodavatelem hledat
způsob, jak udržet tradiční ohňostroj na náměstí T. G. Masaryka.
Bezpečnostní opatření jsou proto
zcela zásadní, ale bez spolupráce,
respektování pokynů pořadatelů
a ohleduplnosti a tolerance ze
strany našich spoluobčanů, kteří
se ohňostroj vydají zhlédnout, se
neobejdeme. Pro letošní rok jsou
nastaveny bezpečnostní zóny jako v předchozích letech s tím rozdílem, že patnáct
minut před zahájením budou ve spolupráci s městskou policií uzavřeny průchody
bezpečnostní zónou podél domů na ná-

 

PROSTĚJOV Už zítra večer se po roce opět zcela zaplní náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově. Letošní silvestrovský ohňostroj bude ve znamení ohlédnutí do minulosti a zároveň počátkem oslav 630. výročí
povýšení Prostějova na město, které si budeme připomínat. Ostatně
poslední den starého roku je již tradičně spojen s oslavami a ohňostrojem.MěstoProstějovpředřadouletpřistoupilokpořádáníohňostroje už ve 20.00 hodin tak, aby se této show mohly účastnit i rodiny
s dětmi. Nejinak tomu bude také poslední den letopočtu 2019.

 

Prostějov (mik) – Nově zrekonstruovaná Plumlovská ulice má na svém kontě
další škodu. Tentokrát jde o čin vandalů,
kteří sprejem postříkali skleněné výplně
čekárny na autobusové zastávce u Sídliště Svobody. „Zastávka je nově upravená,
ale hyzdí ji posprejovaná čekárna. Bylo
by fajn zajistit její vyčištění,“ vyzvala prostějovský magistrát jedna z obyvatelek
sídliště. „Jakmile k tomu budou vhodné
klimatické podmínky, očištění zastávky
zajistíme. Tyto práce byly magistrátem
již objednány,“ ujistila Anna Kajlíková,
referent mediální komunikace prostějovského magistrátu.

„Zvýšili jsme bezpečnostní opatření na náměstí,“
připomíná náměstkyně primátora Milada Sokolová

 

Posprejovaná zastávka

šťastný
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večerní večeře skutečně sami. Někteří
lidé se cítí osaměle, přestože tráví čas
s ostatními. Nejnáročnější je tento
pocit pro seniory. V České republice
žije o samotě půl milionu lidí starších
65 let. Pokud člověk naplno pocítí
svoji samotu, velmi rychle přehodnotí svůj život, své úspěchy i neúspěchy.
Samota totiž umí být i krásná. Ale
pokud nemáme nikoho, komu by-

D

obzvláště když se na sociálních sítích
občanstvo vyjadřuje tak často, že by
možná mediální odbor měl najmout
dalšího člena, aby stihl monitorovat
všechno to, co občanstvo na Facebooku ohledně Prostějova řeší. Já říkám, je to škoda, jelikož mnohdy se
tam objevují myšlenky dobré, ale bohužel v následné diskusi zapadnou,
nebo je autor raději stáhne, protože
i na sítích jsou notoričtí škarohlídi,
kteří dokáží rozmetat cokoliv dobré a kohokoliv normálně myslícího.
Na oficiálním webu města se pak
objevují ankety, které také řeší
problémy. A účast? Komise zdravého města dala na tyto internetové stránky výsledek jednání fóra
Zdravého města a možnost občanům vyjádřit se k deseti palčivým
problémům města, které byly na
fóru vygenerovány. Vyjádřilo se
slovy NULA občanů. Upozorňuji, že na fóru dané problémy vygenerovali ne úředníci, ne primátor
a náměstci, ale občané, kteří se fóra
zúčastnili. Toto považuji za tristní...
ůležité je ale nenechat se
otrávit. A tak pojďme dál. Je
tu rok 2020. Upřímně řečeno, před
lety jsem si takové číslo ani nedokázal představit. Žijeme dvacet let

Probuïte se a jednejte
V předešlých letech se různá vedení tohoto města předháněla v projektech a následných stavbách rondelů, a to kolikrát i na křižovatkách, kde to zas až tak
potřeba nebylo. O to víc mě teď udivilo, že se současní radní zcela vykašlali na přípravy kruhové křižovatky Olomoucká a Vápenice. A právě tady je podle
mého názoru rondel potřeba víc než kde jinde! Copak nikdo z nynějších radních není řidič a neprojíždí tudy během dopravních špiček? Křižovatka je to
věčně ucpaná, po celé Olomoucké se tvoří kolony aut, obzvláště v případech, kdy jsou na železničním přejezdu staženy závory. Myslím si, že právě tady
by měl rondel své opodstatnění, navíc by nebyl příliš drahý. A za krajské peníze. Takže, páni radní, probuďte se a začněte konečně jednat s těmi orgány,
které proti této kruhové křižovatce něco mají, snažte se je přesvědčit. Bude to ku prospěchu nás všech řidičů.
Jindřich Málek, Prostějov
6FKRGHNPÈQHFK½Y½FKODGQÙP
Dá se to vùbec zkontrolovat?
Na rozdíl od státního rozpočtu mě vůbec nevzrušuje fakt, že ten prostějov- Povinné čipování psů je podle mého názoru správný počin, ale dokáže
ský na rok 2020 počítá se schodkem ve výši skoro 70 milionů korun. Pokud někdo tady v Prostějově prokázat, že jsou skutečně všichni majitelé těchto
mě paměť neklame, naši komunální politici vždycky tento rozpočet nadsa- zvířat natolik zodpovědní a poctiví, že provedou přihlášení na magistrátu?
dí. Za posledních několik let se vždy v rozpočtu města Prostějova počítalo Myslím si, že v našem městě je daleko více psů, než jsou uváděné tři tisíce.
s deficitním hospodařením a pokaždé jsme se na závěr roku dozvěděli, že Vždyť si všimněte, kolik lidí teď tato zvířata chová, venčení psů se teď stává
hospodaření skončilo vyrovnaně, dokonce i s přebytkem. Údajně schod- velice moderní a páníčky s pejsky vidíte v Prostějově na každém kroku. Ať
kový rozpočet města na rok 2020 mě tedy nechává absolutně chladným.
mi nikdo nevykládá, že je jich pouze tolik, co jich je oficiálně přihlášených!
Jiří Pírek, Prostějov
Marie Otáhalová, Prostějov

Dìkujeme za kluzištì
Chtěla bych za sebe i své dva vnuky poděkovat městu za to, že každým rokem
provozuje mobilní kluziště na prostějovském náměstí. Pro děti jde o nebývalou atrakci, navíc bydlíme v centru města a nemusíme se plahočit na zimní
stadion. Kromě bruslení je tu i perfektní zázemí, my dospělí si samozřejmě
pochvalujeme stánky s občerstvením. Zatímco děti se mnohdy i dvě hodiny
denně vyblázní na bruslích, my jako jejich dospělý doprovod si poklábosíme
u stánku s punčem nebo grogem.
Marcela Šilhánková, Prostějov
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v jedenadvacátém století, pokrok jde
dopředu a tak pojďme s ním.
Pojďme společně dál rozvíjet naše
statutární město, nenechme si ho
sebrat škarohlídy a udržujme si ho
naše a krásné. Veselého Silvestra
a mějte se všichni v novém roce fajn.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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co stydět. Nízká nezaměstnanost,
plná průmyslová zóna a opět ocenění byznysu města. Ekonomické
faktory jsou vždy ty rozhodující
a čísla tentokrát hovoří tak jasně,
že snad ani ona tradiční partička
škarohlídů proti tomu nemůže nic
namítat. Ano, ne všechno jde lehce,
ale problémy jsou od toho, aby se řešily. A když se spojí chytré hlavy – a je
jedno, ze které části politického spektra – dílo se podaří. Proto je dobré, že
se více naslouchá a dobré nápady se
posouvají vpřed. Myslím, že ubylo žabomyších válek, což mohu jako člen
několika komisí města a kontrolního
výboru vcelku dobře dokladovat. Atmosféra panuje pracovní a vyslyšen
je se svým názorem každý, samozřejmě pokud není apriorně naježený
proti něčemu či někomu, ale to již
záleží na šéfech těchto orgánů, aby si
to tak nějak kočírovali. Vzorem nám
všem může být pan primátor, který
má svatou trpělivost, ale v pravý čas
umí, jak se říká, bouchnout do stolu
a zvednout hlas. Na některé jedince
je to potřeba, protože ti se asi nikdy
nezmění a budou vždy torpédovat
všechno dobré i pozitivní, co se přihodí. A jen řádně klepnutí přes prsty
je zřejmě probere.
o mě osobně mrzí, je nízká
účast občanů na setkáních
s představiteli města, někdy jsou dokonce tito v přesile... Což je smutné,

Do nebe volající nespravedlnost
Zrušení pořadníku na městské byty je do nebe volající nespravedlnost a poškodí všechny, kteří v něm figurovali dlouhá léta a na které
se s bytem nedostalo! Má vůbec teď smysl žádat o nějaký městský
byt? Je hrozně složité hledat nabídky radnice nebo domovní správy,
já osobně nemám internet, takže se k těmto věcem vůbec nedostanu.
A myslím si, že drtivá většina obyvatel také ne.
Milada Lorencová, Prostějov

A

á jako historik stále tvrdím totéž.
Pokrok opravdu zastavit nelze,
ale z historie je třeba se setsakra poučit, abychom nedělali stejné chyby,
které již udělaly generace před námi,
a abychom se tak mohli vyvarovat, jak
říkal Jára Cimrman, slepých uliček,
a že jich on objevil mnoho. Uznávám, teď jsem to trochu odlehčil, ale
i humor pomáhá pokroku, a pokud
se nebudeme umět smát dobrému
humoru, ale třeba i sami sobě, pak si
zaděláme na pěkný průšvih.
le pojďme kapku hodnotit ten
končící rok. Myslím, že se
nemáme z hlediska Prostějova za

J

Vždy, když píši tuto závěrečnou analýzu na konci kalendářního roku, když už na dveře tluče ten nový natěšený,
nemohu si nevzpomenout na
film Hříšný tanec. Jste možná
překvapeni, ale jde mi o jednu
ze závěrečných scén, kdy starý hoteliér společně se starým
černošským hudebníkem na
pódiu před diváky tak nějak
konstatují, že ono staré odchází a to mladé neotřelé se
dere kupředu. Nemají z toho
zas až tak dobrý pocit, jsou
spíše nostalgičtí, na druhé
straně ale chápou, že pokrok
nelze zastavit.

326/('1Ì

chom o ní mohli vyprávět, pak je jen
těžká. Mnohem lépe se snáší v případě, že víme, že ji můžeme v budoucnu změnit. Jestliže však ztratíme
naději, že jednou budeme opět mít
šanci s někým naplno sdílet svůj život,
pak se celkem logicky vynoří otázka:
Nebylo by ostatním lépe beze mě?
Nelze se vůbec divit, že nejvíce
sebevražd připadá na období po
Vánocích, tedy na přelom nového

a starého roku. Ze statistik vyplývá, že konkrétně prvního ledna si
dobrovolně vezme život víc lidí než
kterýkoliv jiný den v roce. Ohroženi
jsou zejména muži, kteří páchají sebevraždu pětkrát častěji než ženy.
Odborníci v takovém případě radí
nepoddávat se tomuto pocitu, ale
něco dělat pro to, abychom se opět
stali součástí aktivního dění. Je přitom třeba, aby člověk svoji samotu
přijal, žil dále podle svého, pomáhal
druhým a zejména byl vděčný za každou maličkost, kterou mu každodenní život přinese.

aneb
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Nemůžete se tomu vyhnout. Lidé si
o Vánocích vzájemně přáli hlavně pohodu u stromečku a štědrovečerního
stolu. Všude kolem sebe měli spoustu
tipů na nákup úžasných a originálních
dárků. Problém je však v tom, že je na
Štědrý den neměli komu dát...
Podle odhadů pocítilo naplno svoji
samotu o uplynulých svátcích přes
milion obyvatel České republiky.
Nejde jen o ty, kteří seděli u štědro-

)7"0*,1273)!+,21
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DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU
Zajistěte si právě teď

ZAPLATÍ STÁVAJÍCÍ
I NOVÍ PŘEDPLATITELÉ
ZVÝHODNĚNOU ČÁSTKU

roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku 2020 ještě za poníženou cenu.

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.

Objednávejte

na predplatne@vecernikpv.cz,
volejte 608 960 042, 582 333 433

1040 Kč

Jsme tam, kde se nìco dìje!
V
V
V
V
V
V
V

obsáhlé zpravodajství z mìsta i regionu
ÆÈÅÉÊ)ÀÅÌÉÁU
ˇ
aktuální výsledky z právì uplynulého víkendu
H[NOX]LYQtUHSRUWiçH]HVSRUWRYQtFKNXOWXUQtFKDVSROHĀHQVNìFKXGiORVWt
aktuální témata, pravidelné speciály, rozhovory se zajímavými lidmi
NRPSOHWQtQDEtGNDNXOWXUQtFKVSROHĀHQVNìFKLVSRUWRYQtFKDNFt
nabídka realit, zamìstnání, inzerce
Vecˇerník
Tradiční uvnitř, nový navenek
VRXWęçH]iEDYDDPQRKRGDOåtKR

Vecerník

milu
P?ß? jeme
LHÀE

č í

ÆÈÅÉÊ)ÀÅÌÉÁU

č í

.83Ð1
ANO

2%-('1É9É03ŏ('3/$71e35267ę-296.e+29(þ(51Ì.8
1$52.
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

hotově

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

iř nový navenek

miluje
me
P?ß
?LH
ÀE

iř nový navenek

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ ODSTARTUJE
V BŘEZNU 2020

3ŏ('3/$7,7(/6.ê

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

920 Kč

V OSUDÍ BUDE PADESÁTKA HODNOTNÝCH
CEN – ZÁJEZDY, WELLNESS POBYTY,
POUKAZY NA JÍDLO A MNOHÉ DALŠÍ!
ABONENTI Z ROKU 2019 BUDOU V OSUDÍ
HNED DVAKRÁT!
PRO DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ
ČÍSLA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU. FINÁLNÍ ETAPA
PŘEDPLATNÉHO BUDE ZAHÁJENA PO NOVÉM ROCE.

19112811403

ZA JISTĚTE SI
PŘ EDPLATNÉ
PR ÁVĚ TEĎ

Získáte navíc redakční kalendář
a dárek zdarma od ﬁrmy Proﬁtex!
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hĐŚŽǀĄǀĄƚĞƐŝƉĞēůŝǀĢĚŽŬůĂĚǇŽǀǉǀŽǌƵǎƵŵƉǇ͍

WŽŬƵĚE͕ƚĂŬďǇƐƚĞŵĢůŝƉƌĄǀĢǌƉŽǌŽƌŶĢƚ͘͘͘
KĚ ϭ͘ ůĞĚŶĂ ƌŽŬƵ ϮϬϭϵ ǀǇƓůĂ ŶŽǀĞůĂ ǀŽĚŶşŚŽ ǌĄŬŽŶĂ
ē͘ϮϱϰͬϮϬϬϭ^ď͕͘ŽǀŽĚĄĐŚƐƷēŝŶŶŽƐƚşŽĚƌŽŬƵϮϬϮϭ͕ĂƚĂ
ƐƐĞďŽƵƉƎŝŶĞƐůĂƉůŶŽǌŵĢŶǀƉƌĂǀŝĚůĞĐŚĂǌƉƎşƐŶĢŶşǀĞǀǉͲ
ǀŽǌƵďĞǌŽĚƚŽŬŽǀǉĐŚũşŵĞŬ;ǎƵŵƉͿ͘dŽƵŚůĂǀŶşǌŵĢŶŽƵũĞ
ďĞǌƉŽĐŚǇďǇƵĐŚŽǀĄŶşƉŽƚƎĞďŶĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞŽǀǉǀŽǌƵ
ǎƵŵƉǇ͕ĂƚŽĂǎϮƌŽŬǇǌƉĢƚŶĢ͊
ŶĂ ƷƎĞĚŶşŬŽǀŝ͕ ĂďǇ ƌŽǌŚŽĚů͕
ŬŽůŝŬ ŵĢů ǀůĂƐƚŶşŬ ǎƵŵƉǇ ŶĞͲ
ĐŚĂƚƐƉůĂƓŬƽǀǇǀĠǌƚĂŬŽůŝŬŶĞ͘
EĞŶş ƚŽ ĂůĞ ũĞĚŝŶĄ ƉƌĂǀŽŵŽĐ͕
ŬƚĞƌŽƵ ƷƎĞĚŶşĐŝ ĚŽƐƚĂŶŽƵ͘
DƽǎĞ ƐĞ sĄŵ ƚŽƚŝǎ ƚĂŬĠ ƐƚĄƚ͕
ǎĞŶĂƷƎĞĚŶşŬĂŶĂƌĂǌşƚĞƉƎşŵŽ
ƵƐǀĠǎƵŵƉǇ͕ũĞůŝŬŽǎďƵĚĞŵŽĐŝ
ǀƐƚŽƵƉŝƚŝŶĂƉŽǌĞŵĞŬ͕ŬĚĞƐĞ
ƉƌĄǀĢǌŵşŶĢŶĄǎƵŵƉĂŶĂĐŚĄǌş͘
:ĞĚŶĂ ǌ ĚĂůƓşĐŚ ǌŵĢŶ͕ ŬƚĞƌŽƵ
ŵŽŚŽƵ ǀůĂƐƚŶşĐŝ ŽēĞŬĄǀĂƚ͕ ũƐŽƵ
ƉƌĄǀĢ ēĞƚŶĢũƓş Ă ēĂƐƚĢũƓş ŬŽŶƚͲ
ƌŽůǇ͘/ŬĚǇǎƚŽǌǀĢƚƓŝŶǇƉƎşƉĂĚƽ
ĚŽƚĞě ĨƵŶŐŽǀĂůŽ ŶĂ ƚǌǀ͘ ƵĚĄͲ
Ŷş͕ ďƵĚĞ ƚĞě ŬŽŶƚƌŽů ŵŶŽŚĞŵ
ǀşĐĞ͘ ŽƉŽƐƵĚ ŵĢůĂ ŶĂ ƐƚĂƌŽƐƚ
ŬŽŶƚƌŽůǇ/W͕ŬƚĞƌĄďƵĚĞŽĚƚĞě
ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚ ũĞŶ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠ
ƐƵďũĞŬƚǇ Ă ŶŽǀĢ ŶĂƐƚŽƵƉŝůǇ ĚŽ
ŬŽŶƚƌŽůǇ ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƷƎĂĚǇ͘ dǇ
sĄŵƚĂŬĠŵŽŚŽƵƵĚĢůŝƚƉŽŬƵƚƵ
ĂǎĚŽǀǉƓĞϭϬϬƚŝƐşĐǌĂǌŶĞēŝƓƚĢͲ
ŶşŽŬŽůş͘

sĞ ǀǉƐůĞĚŬƵ ďǇ Ɛŝ ƚĞĚǇ ǀůĂƐƚŶşͲ
ĐŝǎƵŵƉŵĢůŝĚĄƚƉŽǌŽƌŚůĂǀŶĢ
ŶĂƚŽ͕ǌĚĂůŝƐŝƉĞēůŝǀĢƵƐĐŚŽǀĄͲ
ǀĂũş ĚŽŬůĂĚǇ Ž ǀǉǀŽǌƵ ǎƵŵƉǇ͕
ũĞůŝŬŽǎ ǌĂ ŶĞĚŽĚƌǎĞŶş ũĞ ēĞŬĄ
ŶĞŵĂůĄ ƉŽŬƵƚĂ͘  ǀ ƉƎşƉĂĚĢ͕
ǎĞ ũĞũŝĐŚ ǎƵŵƉĂ ǌŶĞēŝƐƚş ŽŬŽͲ
ůş͕ ŵƽǎĞ ƐĞ ƉŽŬƵƚĂ ǀǇƓƉůŚĂƚ Ăǎ
ŶĂ ϭϬϬ ƚŝƐşĐ ŬŽƌƵŶ͘ dǇƚŽ ĚŽͲ
ŬůĂĚǇ sĄŵ ŵƽǎĞ ǀǇĚĂƚ ƉŽƵǌĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĄ ĨŝƌŵĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ
ǀǉǀŽǌĞŵǌĂďǉǀĄĂŵĄƉƌŽƚƵƚŽ
ēŝŶŶŽƐƚƉĂƚƎŝēŶĄŽƉƌĄǀŶĢŶş͘EĂ
ĚŽŬůĂĚƵŵƵƐşƚĂŬĠƉƎĞƐŶĢƐƚĄƚ͕
ŬŽůŝŬƐĞƐƉůĂƓŬƽǀǇǀĞǌůŽĂŝŶĨŽƌͲ
ŵĂĐĞŽēŝƐƚşƌŶĢŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚ͕
ŬĂŵ ƐƉůĂƓŬǇ ƉŽƉƵƚƵũş͘ EĂ ƚŽƚŽ
ǀƓĞĐŚŶŽ ďƵĚŽƵ ĚŽŚůşǎĞƚ ƷƎĞĚͲ
ŶşĐŝ ǀŽĚŽǀŽĚŶşĐŚ ƷƎĂĚƽ͕ ŬƚĞƌĠ
ƚĞě ƵǀŝĚş ŵĂũŝƚĞůĠ ǎƵŵƉ ŵŶŽͲ
ŚĞŵēĂƐƚĢũŝ͕ĂƉŽŬƵĚƐĞĚŽƉŽͲ
ƐƵĚƐǎĄĚŶǉŵŶĞƐĞƚŬĂůŝ͕ŵŽŚŽƵ
ŬŽŶƚƌŽůƵ Ɛ ǀǇƐŽŬŽƵ ƉƌĂǀĚĢƉŽͲ
ĚŽďŶŽƐƚşŽēĞŬĄǀĂƚ͘
(pr)

19121711572

sǇǀĄǎĞŶş ƐƉůĂƓŬƽ ǌĞ ǎƵŵƉǇ
ƉŽĚůĞƉƌĂǀŝĚĞů͕ŬƚĞƌĄŶĄŵƵǀĄͲ
Ěş ǌĄŬŽŶ͕ ũĞ ƌŽǌŚŽĚŶĢ ƚĂ ŶĞũͲ
ĚƌĂǎƓş ǀĂƌŝĂŶƚĂ͕ ŬƚĞƌŽƵ Ɛŝ ŵƽͲ
ǎĞƚĞǌǀŽůŝƚ͘dŽŚŽƐŝũĞǀĢĚŽŵĂ
ǀĢƚƓŝŶĂŽďēĂŶƽŶĂƓşƌĞƉƵďůŝŬǇ͕
ĂƚĂŬŶĢŬƚĞƎşƐǀĠƐƉůĂƓŬǇǀǇǀĄͲ
ǎĞůŝƚƎĞďĂŶĂƉŽůĞ͕ŶĞďŽǌŬƌĄƚͲ
ŬĂ ĚŽ ŵşƐƚ͕ ŬƚĞƌĄ Ŭ ƚŽŵƵ ŶĞͲ
ďǇůĂ ƵƌēĞŶĂ͘  ƉƌĄǀĢ ǌ ƚŽŚŽƚŽ
ĚƽǀŽĚƵǀǌŶŝŬůĂŶŽǀĞůĂǌĄŬŽŶĂ͘
WŽŬƵĚ ĂůĞ ŶĞŵĄƚĞ ũŝŶŽƵ ŵŽǎͲ
ŶŽƐƚ͕ ŶĞďŽ sĄŵ ƐŶĂĚ ǀůĂƐƚŶş
ǎƵŵƉĂǀǇŚŽǀƵũĞ͕ƉĂŬďǇƐƚĞƐĞ
ŵĢůŝ ĚƌǎĞƚ ƉƌĄǀĢ ǌŵşŶĢŶǉĐŚ
ǌĄŬŽŶƽ͘ DĂũŝƚĞůĠ ǎƵŵƉ ƚŽƚŝǎ
ďƵĚŽƵ ŵƵƐĞƚ ĚŽŬůĄĚĂƚ͕ ŬŽͲ
ůŝŬ ĨĞŬĄůŶş ǀƽǌ ƐƉůĂƓŬƽ ŽĚǀĞǌů͕
Ă ƉŽŬƵĚ ŽďũĞŵ ŶĞďƵĚĞ ƐĞĚĢƚ
Ɛ ƉƌƽŵĢƌŶŽƵ ƐƉŽƚƎĞďŽƵ ǀ ĚŽͲ
ŵĄĐŶŽƐƚŝ͕ ŵƽǎĞ ƷƎĂĚ ƵĚĢůŝƚ
ƉŽŬƵƚƵ Ăǎ ϮϬ ƚŝƐşĐ ŬŽƌƵŶ͘ ĚĞ
ĂůĞ ǀǌŶŝŬĄ ƉƌǀŶş ŚĄēĞŬ͘ Ăƚşŵ
ƚŽ ƚŽƚŝǎ ǀǇƉĂĚĄ͕ ǎĞ ďƵĚĞ ēŝƐƚĢ
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region

zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

DOMINANTA KONICE OPĚT OTEVŘELA.
Sokolovna se změnila v komunitní
centrum a neuvěřitelně prokoukla

zjistili jsme

KONICE „Konečně se v Konici něco povedlo!“ I takto hodnotili někteří z místních rekonstrukci sokolovny. Jedna
z dominant města se v sobotu 14. prosince po více jak 23
letech opět otevřela veřejnosti coby komunitní centrum.
Nelze se divit, že mnohým se při vstupu do dlouho uzavřené budovy vybavily již notně zasuté vzpomínky. Reakce na
kompletní opravu byly vesměs pozitivní, objevilo se však
i několik výtek.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Po uzavření sokolovny ztratila Konice jediný sál pro pořádní větších
společenských akcí. Například maturanti zdejšího gymnázia museli
své plesy pořádat v kulturáku v sousedním Jesenci. Několik let to vypadalo, že rozlehlý, ale totálně zchátralý objekt je skutečně „barákem na
odstřel“. Když už se ovšem v Konici

v létě 2017 pustili do oprav, vzali to
skutečně z gruntu. Hotovo mělo
být letos v září. To se však dodržet
nepodařilo stejně jako rozpočet.
Původní náklady ve výši zhruba
25 milionů se nakonec navýšily
o 1,8 milionu korun.
Při vstupu do dlouho zavřené sokolovny ožily mnohé vzpomínky.
„Krásné! Konečně tato budova najde své využití. Vybavují se mi doby
mládí, kdy jsme tady chodili cvičit
jak v Sokole, tak jako žáci základní
školy. Díky, jen tak dál,“ netajila své
nadšení Ludmila Grulichová. V podobném duchu se vyjadřovala i většina ostatních. „Velice pěkně vyřeše-

FOTOGALERIE

klikni na

né. Vzpomínám na starší dobu, kdy Ze sokolovny se nyní stalo komu- Právě obavy o budoucí využití se
-QPKEM¾UQMQNQXPCUGRTQO÷PKNCXMQOWPKVPÊEGPVTWOCRTQwNCPGWX÷ąKVGNPQWRTQO÷PQWRCVTPQW\GXPKVąK\XGPMW
Foto: 2x Martin Zaoral

ŶŽǀŽƌŽēŶşƐůŽǀŽ

v poznámkách přítomných objevovaly skutečně často. „Je to krásné, ale
ať se tu něco děje,“ vystihla to například Dana Mezihoráková. Zároveň
si při prohlídce nešlo nevšimnout, že
komunitní centrum navíc stále není
zcela dokončeno. Patrné to bylo
třeba na pódiu, téměř zcela chyběl
také mobiliář. Odpovědi na otázky
ohledně dalšího využití stavby i jejího vybavení by se lidé mohli již brzy
dočkat na plánovaném setkání, které
se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna.

nebude ani letos
PLUMLOV Tak to opět nevyjde... Kdo se těšil na silvestrovskou pyromuzikální show
v Plumlově, má i tentokrát
smůlu. Město se rozhodlo peníze raději investovat jinam.
Už minulý rok byl silvestrovský
ohňostroj v Plumlově zrušen.
Důvodem měl být loňský výbuch v Mostkovicích, za nímž
stála právě pyrotechnika. Svoji
roli rovněž sehrála organizační a
finanční náročnost celé akce. Dle
tehdejších informací se však město chtělo k pořádání ohňostroje
vrátit tak, aby se konal každý lichý
rok. Nyní se ukázalo, že je vše
jinak. „Ohňostroj letos nebude.

KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ

19122711937

nitní centrum. Jen díky tomu město
dosáhlo na 18milionovou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Další peníze poslal i Olomoucký
kraj. Bez těchto příspěvků by se
město do nákladných oprav nikdy
pustit nemohlo a budova by zřejmě chátrala dál. Na druhou stranu
princip fungování komunitního
centra v sobě nese řadu omezení.
Tím asi nejzásadnějším je, že město ho nebude moci pronajímat pro
komerční akce.

Ohňostroj v Plumlově
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jsme tu prožili dětské roky,“ doplnila paní Antlová.
Našly se však i výhrady, které se
vztahovaly zejména k obkladům
tvořeným čistě bílými kachličkami. „Je to tu docela pěkné, ale ty obklady WC a spáry – to je síla. Hlavní
ovšem je, aby to bylo účelně využito.
Já jsem sem chodila od pěti let. Nezapomenu nikdy na paní Procházkovou
a Kolářovou. Byly úžasné. Ráda si sem
zajdu zahrát pinec,“ nastínila možné
další využití jedna z návštěvnic.
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Rada města se dohodla na tom,
že peníze investujeme jinde a
lépe. Jak to s ním bude v příštích
letech, zatím nevíme,“ objasnila
stanovisko vedení města starostka Gabriela Jančíková.
Na silvestrovský ohňostroj v
Plumlově přitom byly pravidelně zvědavé tisíce lidí. Akce
se každoročně konala až do roku
2012. Pak si dala na dva roky pauzu, aby se opět na dva roky vrátila.
Její tradice ovšem byla porušena i
posléze. Naposledy se ohňostroj
konal na závěr roku 2017. Už
nyní je jasné, že natrvalo se do
města v dohledné době nevrátí.
(mls)
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Na Silvestra
promítnou Lvího krále
Mostkovice (mls) - I tentokrát
budete moci poslední den v roce
vyrazit do Letního kina v Mostkovicích. Stejně jako v předchozích letech zde budou promítat
animovanou pohádku. Tentokrát
v úterý 31. prosince od 16:30 hodin čekají četná životní úskalí malého prince Simbu. Ten po jejich
překonání dospěje až v silného
Lvího krále. Rodinné představení je zdarma, připraveno bude
i vhodné občerstvení.

Zajistí internet
rozvoj vesnice?
Krumsín (mls) - Stárnutí obyvatel je problém, který trápí drtivou
většinu obcí v regionu. Jak s tím
bojovat? „Rozvoj obce nezajistí
pouze vodovod a kanalizace. Pokud chceme mladé lidi na vesnicích udržet, pak je třeba, abychom
tu měli optický kabel pro vysokorychlostní internet, k němuž by se
měl možnost každý připojit. S tím
by se mělo počítat při výkopech
během pokládání vodovodu a kanalizace. Je to investice, která se
stokrát vrátí, jen tak se může obec
nadále rozvíjet a prosperovat,“
upozornil zastupitel Krumsína Jaroslav Fidrmuc. Dle starosty Jaroslava Střeláka už vysokorychlostní
internet jedné soukromé společnosti v obci je a ostatní firmy zatím nemají o pokládku optického
kabelu zájem.

Školu vybaví
za miliony korun
Němčice nad Hanou (mls) Škola v Němčicích nad Hanou
se aktuálně kompletně opravuje.
Žáci se mohou těšit i na zbrusu
nové vybavení za miliony korun.
Město schválilo nákup počítačů a dalšího IT za 5,2 milionu,
nábytku za 4,4 milionu korun
a školních pomůcek za 1,79 milionu korun.

9ÙSDGN\RVYÈWOHQÉ
E\PÈO\SÔHVWDW
Protivanov (mls) - Celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení
plánují v Protivanově. Ta by měla
zabránit častým výpadkům za větrného počasí. S realizací se počítalo
už v uplynulém roce, vše se zdrželo
kvůli pozdě dodané dokumentaci.
V roce 2020 už by mělo vše klapnout.
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Rodina ale po požáru azyl sehnala

PROSTĚJOV Velmi nešťastná byla
polovina prosince pro rodinu z Mostkovic. V neděli 15. prosince před
sedmnáctou hodinou totiž přišla
prakticky o všechno. Při požáru jim
totiž shořel takřka celý dům! Pouhých
devět dnů před Štědrým dnem...

Michal SOBECKÝ
„Událost byla nahlášena na středisko
přesně v 16:52 hodin, operační důstojníci vyslali na místo pět jednotek.
Po příjezdu a průzkumu hasiči zjistili, že hoří střecha rodinného domu
a podkroví o rozloze šestkrát patnáct
metrů. Během půl hodiny dostali plameny pod kontrolu a zajistili tak, aby
se oheň dále nešířil,“ uvedla k požáru
Lucie Balážová, tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje. Následně v hustě
zadýmeném prostoru hasiči vyhledávali skrytá ohniska hoření, vyklízeli
ohořelé vybavení rodinného domu

a postupně vše dohašovali. Objekt také
kontrolovali termokamerou. „Na místě spolupracovali profesionální hasiči
z Prostějova a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Mostkovic, Plumlova, Prostějova-Vrahovic a Kostelce na
Hané,“ prozradila Balážová s tím, že
před devatenáctou hodinou byl požár
zlikvidován. Škodu vyšetřovatelé od-

hadli na jeden milion korun, přesná příčina zahoření zatím nebyla zveřejněná.
Rodinu nicméně může těšit jedna věc:
její osud sousedům nebyl lhostejný.
A došlo tak záhy k založení veřejné
sbírky. „Stalo se tak z podnětu spoluobčanů. Rozhodli jsme se ji udělat, a to
co nejdřív, dokud lidé chtějí přispívat.
Navíc věříme, že v období okolo Vá-

noc jsou na podobné věci citlivější,“
prozradil starosta Mostkovic Jaroslav
Peška. Obci paradoxně pomohly zkušenosti z loňska, kdy došlo k výbuchu
jiného obydlí v obci, a druhou sbírku
v krátkém čase tak dokázala uspořádat
a zařídit za dva dny. „Věděli jsme, co
udělat a na koho se obrátit,“ podotkl
starosta.
Rodina nicméně musela po víkendu
řešit, kde složit hlavu. „Sháněli jsme
náhradní ubytování, obec totiž žádné
k dispozici nemá. Domlouvali jsme
se s Bedihoští, ale nakonec poskytla
rodinná kamarádka ubytování v Prostějově pouze v ceně energií,“ poznamenal starosta obce k osudu rodiny, která
ale určitě prožila celkově velmi smutný
vánoční čas...

-QPVQXGąGLPÆUDÊTM[
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V dosud přesně nezjištěné době
přes noc ze 16. na 17. prosince
vnikl zatím neznámý pachatel bez
použití násilí do garáže u rodinného domu v Dubanech, ze které
čtyřicetiletému majiteli odcizil
celoodpružené jízdní kolo značky Specialized. Dále měl pachatel
vniknout na sousední pozemek,
kde se násilně vloupal do osobního automobilu značky BMW.
Z toho měl odcizit peněženku
s osobními doklady osmatřicetiletého muže, dvě platební karty
a finanční hotovost. Celková výše
uvedeným jednáním způsobené
škody byla předběžně vyčíslena
na 72 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody, přečinu krádeže, přečinu poškození cizí věci
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Dvě vloupání naráz

Ve čtvrtek 19. prosince v odpoledních hodinách měl dosud nezjištěný pachatel z domovní spíže
pětasedmdesátiletého muže z Nezamyslic odcizit finanční hotovost přesahující 20 tisíc korun.
Tu si senior „uschoval“ na poličce
mezi kompoty. 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 až na dva roky.

Peníze mezi kompoty

Nemilé předvánoční překvapení
čekalo na řidiče firemního vozidla
Mercedes Benz, které si v neděli
22. prosince zaparkoval v Konici.
V pondělí ráno, když k němu přišel, zjistil, že je na něm rozbité jedno z oken a z vozidla zmizela brašna. Kromě prázdných formulářů
v ní byla i kalkulačka a sešívačka.
Škoda je v tuto chvíli odhadována
na předběžně 16 000 korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci, za které
pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Vykradené
firemní auto

V dosud přesně nezjištěné době od
20. prosince se zatím neznámý pachatel vloupal do rodinného domu
ve Ptenském Dvorku, který prohledal, načež měl odcizit elektrické
nářadí v hodnotě 7 500 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody
a přečinu krádeže. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

Zlodějem je asi kutil
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DRŽOVICE Zajímavé a možná nečekané rozuzlení přineslo policejní
vyšetřování případu dvojnásobné
krádeže peněz, které zmizely majitelce rodinného domu v Držovicích. Ze zlodějny totiž byla usvědčena uklízečka!

„Na přelomu října a listopadu tohoto roku
se dvaačtyřicetileté ženě z Držovic doma
z peněženky ztratila finanční hotovost 8
100 korun a o několik dní později další 4
000 korun. Provedeným šetřením byla
jako podezřelá ustanovena jednatřicetiletá
žena, která v domě uklízela. Podezřelá se

Pondělí 30. prosince 2019
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celkem logické, že jsme jej pozvali,“
vysvětlila Eva Procházková, která se
následně představila jako dirigentka
dětské scholy.
Její mladí svěřenci za doprovodu
dalších nástrojů zazpívali vánoční
písně, z nichž některé lidé mohli znát
z repertoáru Čechomoru či Spirituál
kvintetu. Poté se Eva Procházková
coby vedoucí kostelního sboru přesunula na kůr, odkud zazněly písně Za
městem, Pokoj a mír a Hvězdičky na
nebi v úpravě dlouholetého vedoucího sboru Antonína Burgeta. „Byl to

jjaký
akýý by
byl
yl vvánoční
ánnoččníí kkoncert
onnceert v ko
konici…
oniici…
…

čuje. „Vánoce jsou časem obdarovávání. Pokud si chceme uchovat radost
z toho, že dostáváme dárky, je třeba
si uchovat ducha chudých, kteří jsou
vděčni za každou maličkost. V tako-

vém případě jsme pak připraveni radovat se z darů od Boha každý den,“ upozornil konický farář Milan Ryšánek.
Po jeho slovech před zaplněným
chrámem vystoupil kytarista Antonín
Krejčí, který na „španělku“ zahrál čtyři
dosti náročné skladby. Nebylo přitom
náhodou, že ta závěrečná nesla jméno
španělské provincie Asturie. „Antonín Krejčí je z Ochoze a do konického kostela často dochází. Zároveň je
to kytarista s dlouholetou praxí, na
kytaru dokáže zahrát prakticky vše
od Mozarta až po Beatles. Bylo tedy

PROSTĚJOVSKO Rizikové místo si opět
vybralo svoji daň. V pondělí 16. prosince
před polednem došlo v křižovatce mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané, Smržicemi
a Mostkovicemi k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů.
„Podle dosavadního šetření šestatřicetiletý
řidič Citroënu jedoucí ve směru od Smržic
k Mostkovicím nedal přednost po hlavní komunikaci z Kostelce na Hané k Prostějovu jedoucímu Volkswagenu. V důsledku toho došlo
ke střetu pravé přední části Citroënu s přední
částí Volkswagenu. Jeho devětapadesátiletý
řidič utrpěl zranění, které mu bylo zdravotnickou záchrannou službou na místě ošetřeno. Ke
zranění dalších osob nedošlo,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 220 tisíc korun. „Alkohol

u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)
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zeptali, zda tradice bude pokračovat
i v příštím roce. „Věřím, že ano, nesmí
se nám ovšem rozpadnout ani schola, ani sbor. Snad se to podaří udržet
i díky tomu, že drtivá většina členů
obou seskupení jsou blízcí či vzdálenější příbuzní. Dá se tedy říci, že jsme
doslova jedna velká rodina,“ uzavřela
Procházková.
Stejně jako loni se vánoční písně,
koledy a spirituály do Konice již zanedlouho vrátí. Ve středu 8. ledna
od 19:00 hodin vystoupí na Tříkrálovém koncertu v konickém zámku
kapela NoProblem z Kostelce na
Hané.

Organizátoři přitom nezapomněli, že
jsou Vánoce. A tak v čele jel organizátor Aleš Pírek v santovském následovaný také místní omladinou, která
vezla na motorce nazdobený vánoční
stromek. Komu by se pak akce přesto
nezdála vánoční, ten mohl nasát sváteční atmosféru za pomoci svařáku
a koled, které vyhrávaly na místě srazu
vedle obchodu U Horáků.
Kromě jezdců se ovšem k prodejně
dostavili také ti, kteří přišli pozdravit
a povzbudit sousedy. Případně ocenit
zrakem jejich stroje. „Spíš jsem tu ze
zvědavosti. Je to první ročník, tak jsme
se přišli podívat,“ uvedl Josef Klusáček, jeden z asi padesáti diváků. „Ježíšmarjá, který kluk tohle neměl doma?
Nejdřív to bylo kolo ze šrotu, skládal
se Arab a jelo se – kamkoli, na čemkoli. Pak přišla telecí léta a s nimi i fichtl,“
vzpomínal následně.

Michal SOBECKÝ

ČECHY POD KOSÍŘEM Vánoční
svátky s vůní motorové nafty a benzínu. Poněkud netradičně oslavili
Vánoce v Čechách pod Kosířem.
Vůbec poprvé se tam totiž uskutečnil sraz nadšenců do pionýrů, fichtlů a podobných vozítek. Připojit ke
spanilé jízdě dědinou se ale mohl
téměř každý: stačilo osedlat kolo
nebo koloběžku. Mohl vyrazit a tím
si také zpestřit Štědrý den.

hybu,
Udìlal c BMW
s
srazil se

VRBÁTKY Předminulou neděli 22. prosince před devatenáctou hodinou došlo
ve Vrbátkách, v křižovatce mezi obcemi
Štětovice, Dubany a Prostějov, k dopravní
nehodě osobních automobilů. Chyba jednoho z řidičů měla naštěstí jen následky na
hmotné škodě.
„Dvaatřicetiletý řidič Mitsubishi jedoucí od
centra obce k Prostějovu nerespektoval do- tudy po hlavní komunikaci od obce Štětovice
pravní značení a do křižovatky vjel v době, kdy jel pětadvacetiletý řidič s automobilem BMW.
Následně došlo ke střetu a poškození vozidel,
ke zranění osob nikoliv,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že výše
způsobené škody byla předběžně
vyčíslena na 300 000 korun.
Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými
zkouškami.
„Přestupek
viníka nehody, řidiče Mit5T¾åMCFXQWCWVPCQD¾XCPÆMąKåQXCVEGWd6KEJÆqUKX[å¾
subishi, pak vyřešili uložením
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Kořínek.
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ŽEŠOV Více než čtyřiasedmdesát
let vydržel dělostřelecký granát německé výroby v zemi na poli kousek od žešovského hřbitova. Munici s poškozeným zapalovačem byli
nuceni přivolaní pyrotechnici zneškodnit hned na místě. K odpalu
si vybrali pole mezi obcemi Žešov
a Bedihošť.
„V pátek dvacátého prosince po druhé
hodině v noci jsme přijali oznámení
o nálezu vojenské munice za hřbitovem u Žešova. Na místo vyslaný
policejní pyrotechnik nález kvalifikoval jako dělostřelecký granát ráže 75
milimetrů německé výroby z období
druhé světové války. Z důvodu poškozeného zapalovače granátu pyrotechnik vyloučil převoz a rozhodl o jeho
likvidaci nedaleko místa nálezu. Jako
místo likvidace bylo určeno pole mezi

obcemi Žešov a Bedihošť, kam byl
nález přesunut,“ uvedl František Kořínek, Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak ještě vysvětlil, policisté nepřikročili k evakuaci obyvatel. „Na určeném
místě byl granát z bezpečnostních

důvodů střežen až do dopoledních
hodin, kdy byl policejním pyrotechnikem v 10.25 hodin bezpečně odpálen.
Vzhledem k odlehlosti místa nebyla
nutná evakuace obyvatel a nedošlo ani
ke škodám na majetku,“ zdůraznil policejní mluvčí.
(mik)
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Na poli u Žešova odpálili granát!
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Organizátoři přitom mysleli na vše.
Kromě svařáku a vánočky tak měli přítomní možnost také hlasovat. A sice
o nejlepší stroj či jezdce, každý podle
svého uvážení. Vítěz se pak mohl těšit
na drobný vánoční dárek. A mít radost
z toho, že ji se svým vozítkem udělal
zase někomu dalšímu.

VRBÁTKY K vánočnímu neštěstí
došlo ve Vrbátkách na místě, kde
podobné situace nejsou až tak ojedinělé. Smrt chlapíka, který zřejmě
pár dnů nikomu nechyběl, je prozatím obestřena záhadou.
„Ve čtvrtek 26. prosince krátce po třinácté hodině jsme přijali hlášení o nálezu mrtvého muže. Tělo se nacházelo v kolejišti u Vrbátek. V tuto chvíli
mohu potvrdit jen to, že na místě byl
nalezen mrtvý třiapadesátiletý muž,
který zemřel na následky střetu s vlakem,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. „Nehoda

➢ ztitulnístrany

je v šetření, není totiž jisté, kdy muž
zemřel,“ doplnil.
Blíže se k identitě zemřelého nechtěli
strážci zákona vyjadřovat, podle všeho
jde ale o občana Vrbátek. „Lidi jej pár
dnů neviděli, je možné, že se to nestalo včera, ale o dva nebo tři dny dřív,“
sdělil serveru pvnovinky.cz pracovník
vrbáteckého cukrovaru.
V letošním roce jde už o druhé podobné neštěstí na těchto místech.
V úterý 24. září po osmé hodině ráno
zachytil poblíž vrbáteckého nádraží
vlak dvaaosmdesátiletého muže, který
si zkracoval cestu přes koleje. Senior
byl s mnohačetnými těžkými zraněními převezen do olomoucké fakultní
nemocnice, kde však po dvou dnech
zemřel.
(mik)

NĚMČICKO Kdyby nešlo o tak závažnou věc, člověk by se tomu i zasmál… Tři dny před Štědrým dnem
vyjížděli němčičtí policisté řešit rodinný spor, kdy třicetiletého muže
vyhodili z domu rodiče jeho družky
a totálně opilý chlapík se domáhal
na policistech pomoci. Tím humor
skončil, protože vzápětí opilec vyhrožoval násilím!
„V sobotu 21. prosince před dvaadvacátou hodinou oznámil třicetiletý
muž, že byl rodiči své družky vyhozen

z domu v obci na Němčicku a po policii požadoval zjednání nápravy. Když
byl operátorem tísňové linky poučen,
že řešení rodinných sporů nespadá do
kompetence Policie ČR, změnil taktiku a začal vyhrožovat, že se do domu
dostane násilím. K tomu zjevně podnapilý muž vypočítal, komu při tom ublíží
a dožadoval se příjezdu hlídky, kterou vyzýval na ´souboj´. Nadávky, hrozby i výzvy k souboji s policisty pokračovaly i po
příjezdu hlídky na místo,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Po provedení dechové zkoušky policisté muže bez užití donucovacích
prostředků zajistili. „Vzhledem k okolnostem a změřené hodnotě 2,49 promile alkoholu v dechu policisté muže
k vystřízlivění umístili do protialkoholní
záchytné stanice. Pro své jednání je muž
podezřelý z přestupků proti veřejnému
pořádku a proti občanskému soužití.
Za ty mu hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“ konstatoval Kořínek.
(mik)
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můj dědeček, na jehož práci se snažím
navazovat. Poděkování za ni už ovšem
míří do nebe, neboť dědeček na začátku letošního roku zemřel,“ upozornila Eva Procházková.
Na úplný závěr si všichni přítomní zazpívali známé koledy za doprovodu varhan. Koncert plný
povznášející hudby dokonale se
hodící k vánočnímu času se všem
přítomným musel líbit. „Připravovali jsme se na něj půl roku. I proto
jsme moc rádi, že si lidé do kostela
opět našli cestu. Ani jsme nečekali tak hojnou účast,“ netajila radost
Procházková, které jsme se na závěr

-QPKEM¾UEJQNCUKRQFXGFGPÊO'X[2TQEJ¾\MQXÆRąKRTCXKNCEGNMGOwGUVRÊUPÊ
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Tradiční akce připomněla vedoucího kostelního
sboru Antonína Burgeta, který letos zemřel...
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Tradici Vánočních koncertů v Konici, které se pravidelně konají vždy 26.
prosince, založil konický Klub přátel
hudby. Už loni jeho pořádání převzala
místní farnost, která v tradici pokra-

KONICE Štěpán v Konici patří hudbě! Tamní Vánoční koncert má řadu let skutečně vysokou úroveň a nelze se divit,
že každoročně zcela zaplní místní kostel Narození Panny
Marie. Nejinak tomu bylo i letos, kdy na něm postupně vystoupili kytarista Antonín Krejčí, místní schola a kostelní sbor.
Právě dlouholetému vedoucímu sboru Antonínu Burgetovi,
který na začátku letošního roku zemřel, byl koncert věnován.
V hledišti nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

k činu přiznala a uvedla, že tím chtěla řešit
svou tíživou životní situaci. Za přečin krádeže podezřelé ženě v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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Uplynulý pátek 27. prosince
v odpoledních hodinách kontrolovali policisté v Kostelci na
Hané osobní vozidlo Škoda Octavia. U pětačtyřicetiletého řidiče
provedli orientační dechovou
zkoušku a naměřili mu 0,48 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil
a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu
v nemocnici nepožadoval. K požití alkoholu před jízdou se doznal. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Přiznal se k požití

Ve dnech 13. a 14. prosince proběhla na silnicích Prostějovska
dopravně bezpečnostní akce dopravního inspektorátu a všech
obvodních oddělení. Při akci
policisté zkontrolovali celkem
452 vozidel a jejich řidičů. Při tom
zjistili 22 přestupků, které vyřešili
na místě uložením pokut v příkazním řízení v souhrnné výši 6 600
korun. Dva další přestupky řízení
automobilu pod vlivem alkoholu
budou k dořešení postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Na
tuto kontrolu navázali policisté
obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou vlastní akcí v pondělí
16. prosince. Při té zkontrolovali
53 vozidel a zjistili 12 přestupků.
Všechny vyřešili na místě uložením pokut v příkazním řízení
v souhrnné výši 1 700 korun.

Desítky přestupků,
dva opilí

Ve středu 18. prosince přijali policisté oznámení o tom, že někdy
v době od začátku září po současnost neznámý pachatel odcizil
z vozidla Škoda Octavia, které
bylo odstavené v ulici Cvrčelka
v Plumlově, státní poznávací značky. Společnosti z Prahy, která je
vlastníkem vozidla, vznikla jednáním pachatele škoda ve výši 800
korun. Případ policie šetří jako
přestupek proti majetku.

Pražák je bez značek

Přes noc ze soboty 14. na neděli
15. prosince odcizil dosud nezjištěný pachatel naftu z nádrže
nákladní Scanie zaparkované
v Ludmírově. Podle slov řidiče
vozidla měl pachatel z nádrže odčerpat nejméně 500 litrů motorové nafty v hodnotě bezmála 16
000 korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže hrozí až
dvouleté vězení.

Vysál nádrž u Scanie
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Prostějovan Michal Bartošek strávil rok a půl ve Skandinávii
yy Jak jste byl vybaven jazykově?
„Velmi dobrá otázka, děkuji za ni.
(úsměv) Finštinu jsem neovládal, vlastně ani dnes nemluvím zrovna nejlépe.
Jedná se o jazyk mimořádně složitý
a je tedy zapotřebí velmi intenzivního
studia, a především denního kontaktu
s tímto jazykem. Pak je tu šance, že se
možná i za pár let domluvíte. (směje
se) Já ovládám základní fráze, dorozumím se, ale nic převratného. Co se
dalších jazyků týče, poměrně obstojně
ovládám angličtinu slovem i písmem,
pak základy ruštiny a němčiny, do
budoucna bych rad zkusil čínštinu.
Přeci jen, jak se říká, kolik jazyků umíš,
tolikrát jsi člověkem. Finsko je v tomto
mimořádně velkou motivací. I Finové
se základním vzděláním umí velmi
dobře anglicky a švédsky. Tamní lidé
s vysokoškolským vzděláním ovládají
na vysoké úrovni klidně tři i více cizích
jazyků. Já se naučil nutné fráze a dorozumíval se jak anglicky, někdy rusky po
pár měsících i finsky.“
yy Stalo se během pobytu něco, co
vás ve Finsku překvapilo?
v rámci exkluzivního
„Ano, něco takového jako kulturní šok jsem zažil. (úsměv) Finsko
interview
je nádherná země a překvapení
pro Večerník
jsem zažíval na každém rohu. Za
se ptal
zmínku stojí i chování Finů a jejich absence humoru. S vtípky
Michal
tam nepochodíte, nikoho vaše
legrácky nezajímají, smysl
SOBECKÝ
pro humor a úsměv, tam
yy Zajímalo by mě, jak jste se vlast- vidíte jen velmi zřídka.
ně k Finsku dostal? Byla to odjak- Spřátelíte se však, získáživa vaše vysněná destinace pro vy- te věrné kamarády na
cestování?
celý život.“
„Ano, lze to tak říci, Finsko mě lákalo
nejen svojí nádhernou přírodou, získáním nových zkušeností, ale i tím, že
se jedná o poměrně neobvyklou destinaci. Nabídka práce v této zemi byl pro
mě dar z nebes a nezaváhal jsem ani
na minutu. Jediným velkým mínusem
bylo odloučení od rodiny a mé drahé
přítelkyně.“
yy Za jakým účelem jste tam jel?
„Účel cesty byl poměrně jasný, nabrat
životní zkušenosti, zlepšit si jazykové
dovednosti a získat nové přátele. Sám
s kufrem jsem vyrazil do jedné ze zemí
Skandinávie a řeknu vám, stálo to za to!“

PROSTĚJOV Zkušenost, na kterou se nezapomíná. To jsou většinou cesty do zahraničí na delší
dobu. A jednu takovou má za
sebou také Michal Bartošek (na
snímku). Vysokoškolský student
z Prostějova byl ve Finsku více
než půldruhého roku, a během
této doby měl v této skandinávské
zemi čas nejen na práci i studium, ale také na poznávání života
Finů i krás této rozlehlé, kouzelné země. Využil jej různorodě.
Vyzkoušel si jeden z národních
pokladů země, země, kterou také
pořádně procestoval, měl možnost nahlédnout do vzdělávacího
systému a každodenního života
člověka. A i když jsou Finové povahově obecně výrazně odlišní
od Čechů, možnost dalšího delšího pobytu i stěhování nevylučuje. „Mám však rád Česko, přeci
jen všude dobře, doma nejlépe,“
usmál se v našem posledním velkém rozhovoru tohoto roku.

yy Finové jsou podle některých lidí
málomluvní a „nekontaktní“. Máte
s nimi stejné zkušenosti?
„V chování jsou si opravdu velmi podobní, možná snad i stejní. Neosloví-
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V porovnání s průměrnou mzdou v Česku
a ve Finsku, je na severu daleko levněji.
Ceny základních potravin jsou stejné, možná
někdy i nižší než v České republice. Alkohol
a tabákové výrobky či nadstandardní služby
jsou naopak mnohonásobně dražší než u nás.
Navíc tam neplatíte dálnice ani školy...¨
te-li Fina, sám vám nikdy nic neřekne. Dlouho jsem
hledal cestu, jak s nimi navázat kontakt.
Asi vás to neudiví, ale je to alkohol.
U Finů lék na vše, i na nemluvnost.
Po pár skleničkách jsou z nich extroverti a probudí se i smysl pro
humor.“ (směje se)
yy Kde jste ve Finsku bydlel a pracoval?
„Ve Finsku jsem byl devatenáct měsíců, pronajal
jsem si byt kousek od moře
v malém městečku v jihozápadní části nedaleko
města Turku. Co se týče
cestování, samozřejmě že
jsem ve volném čase

Foto: Michal Sobecký

Foto: Michal Sobecký

objevoval další krásy této přenádherné země. Je tam opravdu nespočet
míst, kde najdete nádherné pláže,
jezera a lesy. Kromě Finska jsem se
svojí přítelkyní v době jejího studijního volna zavítal lodí i do sousedního
Švédska, konkrétně Stockholmu či
estonského Tallinnu. Autem jsem
projel Lotyšsko i Litvu.“
yy Finsko je označované za jednu
z nejdražších zemí Evropy. Jaká je
vaše zkušenost? Najde se tam i něco
„za hubičku“?
„Ba naopak, ceny ve Finsku jsou
příznivé. Ceny základních potravin
jsou stejné, možná někdy i nižší než
v České republice. Alkohol a tabákové výrobky či nadstandardní služby
jsou naopak mnohonásobně dražší
než u nás. Tento systém hodnotím

velmi pozitivně. V porovnání s průměrnou mzdou v Česku a ve Finsku,
je v severské zemi daleko levněji,
navíc neplatíte dálnice ani školy.
Dodržujete-li pravidla finského systému, vláda vám umožní žít důstojný
život.“
yy Zároveň je tato skandinávská
země označována za průkopníka ve
vzdělání. Co vás osobně na tamějším přístupu ke školství zaujalo?
„Ano, je to tak, tamní školství je nazýváno též finským zázrakem. Finové
se umisťují několik let na předních
příčkách ve výsledcích Programu pro
mezinárodní hodnocení studentů
(PISA), ale taky proto, že vypouští
do světa lidi toužící po studiu. Mohu
zmínit například nádhernou moderní knihovnu v Helsinkách. Školství ve
Finsku se transformuje několik desetiletí a myslím, že se jim to daří. Učitel
je tam jedno z nejprestižnějších povolání. Mohli bychom se inspirovat!
Myslím, že je spousta metod, které by
se daly aplikovat i u nás.“
yy Je nějaká pasáž z finské historie,
která vás hodně zaujala
„Ano, zimní válka. Jednalo se o vojenské střetnutí Finska se Sovětským
svazem, které započalo sovětskou
ofenzivou 30. 11. 1939 a skončilo
Moskevským mírem 13. 3. 1940.“
yy Finsko je také nazývané také
zemí tisíců jezer a rájem pro saunaře. Měl jste možnost tyto dva klenoty blíže prozkoumat?
„Ano, sauny a tisíce jezer, to přesně
charakterizuje tuto zemi. Saunování
je finským rituálem a ani já tomu neodolal. Každý víkend se schází bandy
přátel a užívají si společnou saunu,
při níž relaxují. Co se jezer týče, ne
nadarmo se této zemi takto přezdívá,
jsou všude a jsou jich opravdu tisíce.“
(úsměv)
yy Jak vidíte své budoucí výpravy
do Finska? Zvažujete i delší pobyt
v zemi, případně přestěhování?
„Něco takového mě samozřejmě
napadlo a nebránil bych se tomu,
nicméně nyní je mojí prioritou škola. Možná časem zkusím studium na
finské univerzitě, ale to jsou zatím
jen hodně vzdálené plány. Mám rád
Česko, přeci jen všude dobře, doma
nejlépe. Myslím, že máme na to být
úspěšnou zemí, šikovných lidí máme
spousty.“

vizitka

19121971587

MICHAL BARTOŠEK
✓ narodil se 19. září 1994 v Prostějově
✓ dětství trávil většinou v Konici
✓ na střední škole studoval bezpečnostně-právní
činnost, následně bezpečnostně-právní studia
se zaměřením na jazyky
✓ v současnosti je studentem vysoké školy, chystá se absolvovat obor
hospodářská politika a správa - banky, finance
✓ pracovní zkušenosti získal na stážích při studiu, třeba ve firmě
Tatra Trucks, následně pak při pobytu ve Finsku
✓ mezi koníčky patří studium, četba, běh, sauna, plavání
zajímavost: jeho životním motem je heslo:
„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede“
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Do toho!

zpravodajství

Otaslavice usilují o vítězství

v anketě 7 divů Olomouckého kraje

PROSTĚJOV V tradiční záležitost
posledních let se proměnila anketa 7 divů Olomouckého kraje, která
letos slaví malé jubileum v podobě
5. ročníku. Jak zvědavci záhy zjistí, byl věnován hradům a jejím zříceninám. Hlasování pro letopočet 2020 je už ve finální
fázi a Prostějovsko má také jedno želízko
v ohni – bývalý hrad v Otaslavicích!
Otaslavice však mají těžkou konkurenci:
například hrady Bouzov, Šternberk, Helfštýn, ale také třeba Mírov, známé vězení
pro přísněji trestané vězně. Celkově je ve
finále 15 památek, divů ale pochopitelně
může být jen sedm. Jak uspěje v regionu
jediná zachovalejší zřícenina, takzvaná
hladomorna?
Už jen samotnou účast si pochvaluje
starosta Otaslavic Marek Hýbl. „Je to
náš symbol, odevšud viditelný. Když si
vezmete jakoukoli pohlednici nebo video
z obce, je tam náš bývalý hrad. Za úspěch
tak budeme rádi,“ poznamenal starosta.
„Metle“ mají nyní šanci stát se ještě známější, poté co v uplynulých dvou letech
vznikl nedaleko koupací biotop a také
discgolfové hřiště. „A od hradu k obojímu
*TCFX1VCUNCXKEÊEJLGXKF÷V\FCNGMC,GwV÷\P¾O÷LwÊOOčåGDÚVFÊM[ vede turistická značka,“ připomněl Hýbl.
XÚJąGXCPMGV÷RąKUR÷VMVQOWOčåGVGKX[
(QVQ(CEGDQQM Historie památky se datuje někdy do

Uspìje
rna“?
„hladomo
PÕzHWH
+ODVRYDW
HV
XzMHQGQ
a zítra

13. století. Původně to byla dvojice
hradů, z nichž horní již zcela zanikl. Ke
každému z nich náležela samostatná
obec, Horní a Dolní Otaslavice, které
později splynuly. Dolní hrad je poprvé
uváděn v písemných pramenech roku
1377. Osudnou se mu stala politika.
Jeho vlastníci, bratři Jan Puška a Heralt
Puška patřili k Husovým stoupencům.
Během tažení Albrechta Rakouského
proti moravským husitům byl dobyt
a rozbořen. Zachovala se pouze část válcové věže. „Za druhé světové války byla
znovu poškozena, došlo k ustřelení její
části. Následovalo dokončení hladomorny, vyspárování a podobně. Později
byla opravována, například ještě v sedmdesátých letech minulého století,“ uvedl
Hýbl k památce, jejíž první část pohltila
zástavba.
Aby se hladomorna z Otaslavic stala ještě
známější a byla jednou ze sedmi nejzajímavějších památek kraje, můžete hlasovat na webu www.7divukraje.cz. A to do
úterý 31. prosince. Zřícenina hradu se
tak může zařadit po bok dalších zajímavých míst. Třeba Rychlebských stezek
nebo Mariánského sloupu v Uničově,
vítěze prvního ročníku klání.
(sob)
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Plumlov nechá opravit další

části zámku. A dál čeká…

PLUMLOV Další opravy plánují udělat v roce 2020 na zámku v Plumlově. Jak vysoký, tak nízký zámek by měly čekat stavební práce. A to
i díky přispění ministerských dotací. Od něj pak nadále očekává zprávu, zda-li se objekt stane Národní kulturní památkou.
„Pro rok 2020 máme projekt na opravu bašty. Připravujeme další, a sice na
vstupní bránu. Zde budeme hledat zdroje na financování,“ prozradila Večerníku starostka Plumlova Gabriela Jančíková. Zároveň už v roce 2019 pokročily práce na sanaci zdiva zámku.
Naopak zatím příliš nepokročil zápis mezi Národní kulturní památky, který by měl přinést do Plumlova další možnosti financování stavby. „Zatím
proces běží, před Vánoci jsem byla v kontaktu s Ministerstvem kultury ČR
a bylo mi sděleno, že se bude vědět v únoru. Návrhy na zapsání nových památek do seznamu ještě podle mých informací ani nebyly předloženy vládě,“
shrnula starostka Plumlova.
(sob)

Malé Hradisko krášlí obrovský betlém
Dřevěnou krásu z rukou Michala Patakiho lze obdivovat v budově obecního úřadu

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Největší nápor na obecním úřadě
v Malém Hradisku zaznamenali den
před Vánoci. To se místní lidé sešli
u rozsvíceného vánočního stromu,
pod nímž zněl živý zpěv, pro přítomné byl připraven punč a další sváteční občerstvení. Lidé s vánoční náladou v duších si pak mohli zajít na
obecní úřad, kde se nachází ve dřevě
ztvárněný příběh o malém děťátku,
které změnilo svět.
„Už od mládí mě uchvátilo dřevo
svojí vůní a tvárností. Obdivoval
jsem staré řemeslníky, postupem
času jsem chtěl mít i svůj vlastnoručně vyřezávaný betlém. V jedenatřiceti letech jsem začal obyčejným nožem vyřezávat jednoduché
hlavičky. Obrnil jsem se trpělivostí
a pracoval dál. Z jednoho kusu
dřeva vyřezal první figurku kraján-
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MALÉ HRADISKO Skutečnou
adventní lahůdku skrývá
budova obecního úřadu
v Malém Hradisku. Objevit se
tam dá obrovský betlém, jehož autorem je Michal Pataki.
Betlém je přístupný po celý
rok, během adventu se však
k němu sjíždějí lidé ze širokého
okolí. Ti obdivují dílo šikovného řezbáře, jemuž vůně dřeva
učarovala již v dětství.

VPěVWVNRXSROLFLt
Seniorku odvezla sanitka

Ve čtvrtek 26. prosince vpodvečer oznámila žena,
že slyší sousedku, jak v bytě volá o pomoc. Jelikož
vzniklo důvodné podezření, že je v ohrožení života, vyžádala si hlídka příjezd hasičů k otevření bytu.
Uvnitř se nacházela čtyřiaosmdesátiletá seniorka se
zdravotními komplikacemi. Sanitka ženu převezla
do nemocnice na ošetření.

Pomohli mu zpět na vozík
Krátce po poledni ve čtvrtek 19. prosince se na
strážníky prostřednictvím linky 156 obrátila žena
s prosbou o pomoc při zvednutí jejího imobilního
manžela, který spadl z invalidního vozíku. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka. Čtyřiasedmdesátiletému muži strážníci pomohli zpátky na vozík. Ke
zranění při pádu nedošlo, a tak lékařská pomoc nebyla zapotřebí.

Spadla z postele
Uplynulý pátek 27. prosince v noci se na linku 156
obrátil muž s prosbou o pomoc při zvedání své matky,
která upadla z postele na zem a on sám ji není schopen
zvednout. Strážníci sedmasedmdesátiletou seniorku
uložili zpět do postele. Lékařská pomoc nebyla zapotřebí, ke zranění při pádu nedošlo.

ka s holí a chlebníkem. A tak začal
vznikat betlém, který dnes čítá 500
lidských a zvířecích postaviček
umístěných do jejich přirozeného
prostředí. A v této práci hodlám
i nadále pokračovat,“ popsal rodák
z Prostějova Michal Pataki, jehož
krédo zní „Když děláte to, čemu věříte, tak najdete to pravé bohatství.
Člověk by neměl svůj život promarnit.“
Nadšenec do dřeva před 30 lety
zakotvil v Malém Hradisku, kde
zrenovoval starou chalupu. „Díky
podpoře místního starosty Mariana Fiedlera a členů zastupitelstva
může být moje dílo coby stálá expozice betlémů a dřevěných plastik
vystaveno v prostorách obecního
úřadu. Všichni jsou srdečně zváni,“
vzkázal Pataki.

Opilá slečna ležela na silnici!
Policisté ji museli spoutat,

ÿ(51É

CHTĚLA SE NECHAT PŘEJET... .521,.$

PROSTĚJOV S totálně alkoholem
zlitou slečnou si jen tak tak poradila
dvoučlenná policejní hlídka. Pětadvacetiletá žena ležela večer na Boží hod
vánoční na silnici mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané. Když ji strážci zákona zvedli ze země a odvedli za krajnici, tak se jim chtěla vysmeknout a vrátit
se mezi projíždějící auta. Po zajištění
nadýchala policistům 2,79 promile alkoholu...
„Ve středu 25. prosince po dvaadvacáté
hodině nalezla hlídka policistů obvodního oddělení Prostějov 2 na silnici mezi
Prostějovem a Kostelcem na Hané ležící
pětadvacetiletou ženu. Z důvodu jejího
bezpečí byla ihned přenesena mimo komunikaci. Tam se jí s pomocí policistů podařilo postavit na nohy. Poté však začala
být agresivní a za neustálého křiku se pokusila obejít hlídku a vrátit se na vozovku,“
popsal kritické momenty František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

Okradena na diskotéce

Po půlnoci soboty 14. prosince
využil nezjištěný pachatel neopatrnosti
sedmadvacetileté
návštěvnice jedné z prostějovských diskoték. V prostoru šatny jí z kabelky, kterou měla přes
rameno, ukradl mobilní telefon.
Odcizením přístroje typu Honor
10 v gelovém pouzdře s motivem
soba a nápisem Merry Christmas poškozené pachatel způsobil škodu 6 500 korun.

Volkswagen bez nafty
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Protože zjevně opilá žena neuposlechla
opakované výzvy policistů a nepřestala
v nebezpečném jednání, byla policisty zajištěna. „Po převezení na obvodní oddělení bylo provedenou dechovou zkouškou
naměřena hodnota 2,79 promile alkoholu
v dechu. V zájmu ochrany jejího života
a zdraví byla k vystřízlivění umístěna do

protialkoholní záchytné stanice. Pro své
jednání je nyní podezřelá z přestupku
podle zákona o silničním provozu a přestupku proti veřejnému pořádku, za což
ženě hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc
korun,“ doplnil mluvčí prostějovské policie
s tím, že k dořešení bude věc postoupena
příslušnému správnímu orgánu.
(mik)

Škodu za předběžně 2 000 korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který někdy v době od 26.
do 27. prosince odcizil dosud
přesně nezjištěným způsobem
z nádrže vozidla Volkswagen
Passat zaparkovaného v jedné
z místních částí Prostějova 57
litrů motorové nafty. Případ policisté prověřují pro podezření
ze spáchání přestupku proti majetku.
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Taky to znáte. Všichni vám do nového roku přejí hodně zdraví
a štěstí, zatímco vy tohle vše přijímáte s bolestí v krku a nudlí
u nosu? Jde o jeden z momentů, kdy si můžeme naplno uvědomit, že svět prostě není továrnou na splněná přání. I proto
bychom v žádném případě neměli očekávat, že se realita vždy
přizpůsobí našim přáním, mnohem více energie naopak musíme věnovat tomu, aby se naše přání spíše přizpůsobovala realitě. I pak je však krásné o něčem snít a něco si přát. A to obzvláště
nyní na přelomu roku. I proto vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník přináší u příležitosti konce roku tuto tematickou stranu.
Připravil: Martin Zaoral

19121011491

Novoročenka čili PF vznikla zkratkou francouzského Pour féliciter
tedy „pro poblahopřání“. Jedná se
obvykle o kartičku či e-mailovou
zpráva s přáním do nového roku.
Zvyk rozesílat koncem roku novoročenky se ujal například v České
republice, zatímco ve většině zemí
světa zůstává doposud populární
tradiční vánoční přání.
Papírová novoročenka s přáním do
dalšího roku v „Česku“ získala na
oblíbenosti v průběhu 19. století. Její
podstatou je doplnění či náhrada za
přání „šťastných a veselých Vánoc“.
Popularitě se nejprve začala těšit ve
městech, nikoli na vesnicích s konzervativnějším náboženským obyvatelstvem. Další příčinu rozmachu novoročenek lze spatřovat v narůstajícím
společenském, ale i celkově hektickém životním stylu obyvatel měst. Už
v polovině 19. století byl totiž rozmá-

hající se zvyk novoročenek kritizován
jako nouzová omluvenka, rozesílaná
přátelům místo osobní návštěvy.
Text PF je dnes běžnou součástí většiny
současných českých novoročenek. Přitom ve Francii ani v ostatních zemích se
toto slovní spojení pro novoroční přání
v současnosti nepoužívá, nelze tedy její
použití doporučit pro přání zasílané cizojazyčným příjemcům.
Významnými propagátory a tvůrci novodobých novoročenek jsou výtvarní
umělci. Je pravděpodobně jejich zásluhou, že mnohé novoročenky nejsou
pouze slovním sdělením, ale též uměleckým dílem, které má potěšit a často
též pobavit. Umělecké novoročenky
zhotovené originální grafickou tech- 0QXQTQéGPM[D[O÷N[DÚV\CLÊOCXÆ
nikou a vesměs rozesílané umělci mo- XÚVXCTP÷KQDUCJQX÷
Foto: archiv Martina Zaorala
hou být vyhledávaným sběratelským
artiklem.
ního sdělení. S rozmachem komerčNěkteré novoročenky si pak dodnes ního prostředí však mají čím dál větší
uchovávají charakter důvěrného osob- prostor ty s obchodním sdělením

19121111496
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PROSTĚJOV Ve čtvrtek 19.
prosince byl představiteli
magistrátu a zástupci stavební
společnosti Skanska slavnostně otevřen nový autobusový
terminál na Floriánském náměstí v Prostějově. Při plánování stavby byla hlavním záměrem města modernizace stávajícího terminálu a sjednocení
stanovišť příměstské linkové
i městské hromadné dopravy.

senatorky
B

Vážení a milí spoluobčané,
jsem již v Senátu o něco déle než jeden rok.
Ráda bych vám ještě jednou poděkovala za
to, že jste mi svou volbou umožnili tuto službu. Považuji za klíčové, když je politik v kontaktu s občany a vnímá, co je trápí a co by
se mělo řešit. A proto bych si dovolila krátce popsat i to, s čím se setkává politik, který hájí zájmy
svých voličů a občanů.
Při projednávání zákonů z oblasti zdravotnictví a dostupnosti léků či například dostupnosti zubařské
péče na venkově jsem opakovaně vystupovala jak na Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, tak
na plénu. Připravené zákony ze strany ministerských úředníků, ale nejen jich, vykazují spousty podivuhodných chyb, u nichž se podařilo alespoň některé úspěšně odstranit. Odpor ministerských bývá dosti
houževnatý. Pokud jde o zákony z oblasti sociálních věcí a justice, určitě velká debata proběhla kolem
otázky exekucí. Mimořádně špatné nastavení zákonů z minulosti (Pavel Rychetský, Pavel Němec a další) se postupně daří zlepšovat, ale není to snadný boj. Je třeba mít na paměti jak dlužníka, tak věřitele.
Pokud jde o činnost Ministerstva práce a sociálních věcí, tak tam sleduji neustálé odkládání termínů
předložení slibovaných zákonů. Což je někdy vlastně spíše dobře.
Pokud jde o právě probíhající dobu vánočních svátků, je krásné sledovat, jak vysoko si lidé v naší zemi
cení rodiny. To je opravdu mimořádné a myslím, že zakotvení v rodině nás posiluje všechny. Jistě společně vnímáme stupňující se neklid ve společnosti nejen v naší zemi, ale i v ostatních zemích Evropy
a světa. Neklid je dán podvědomou obavou o osud právě našich nejbližších, našich rodin. Skutečně
lítý boj nyní podstupujeme proti nesmyslné směrnici Evropské unie na omezení držení zbraní. Nejde
o nic menšího než o potvrzení ústavního práva na život a jeho obranu. Vystupovala jsem k této věci
na plénu Senátu a jsem spolupředkladatelkou novely Listiny základních práv a svobod jako součásti
Ústavy České republiky.
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„Vzniklo zde sedm autobusových zastávek, z nichž pět je umístěno přímo
zde v prostorách dopravního terminálu, zbývající dvě pak podélně v ulici
Blahoslavova. Projekt ale necílil pouze na autobusovou dopravu a jeho výsledkem je komplexní řešení celého
prostoru Floriánského náměstí včetně úpravy zeleně, zpevněných ploch
parku, kompletního řešení osvětlení,
napojení na pěší i cyklistickou infrastrukturu města nebo například
vytvoření osmadvaceti parkovacích
míst v ulici Hliníky. Pro zklidnění
dopravy v ulici Hliníky pak vznikl
vyvýšený zpomalovací práh,“ popsal
při slavnostním proslovu veškeré
práce Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.
„Mně osobně se tato stavba velice líbí
a věřím, že i cestující ocení komfort,
který se jim tady nabízí,“ dodal primátor František Jura.
O detailním zpracování projektu
svědčí například integrovaný akus-

FOTOGALERIE
klikni na
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2x foto: Michal Kadlec

tický informační panel pro nevidomé, který přijímá povely z vysílačů
nevidomých a automaticky čte zobrazený text. Informační panel je samozřejmě součástí integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje.
Co se týče financování stavby,
byla přibližně polovina celkových
nákladů pokryta z dotace v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Zbývající
finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu města Prostějo-

va. „Věřím, že jsme náš původní
záměr naplnili a že dopravní
terminál přispěje k efektivnější
a spolehlivější dopravní obslužnosti našeho města a okolí a že
zrekonstruované Floriánské náměstí bude sloužit všem našim
občanům,“ uvedl ještě Jura těsně
předtím, než společně s náměstkem Rozehnalem a zástupci stavební firmy přestřihli pásku.
A pak už mohly autobusy začít naplno jezdit a jízdní řády MHD se vrátit
do „normálu“.

Chcete třídit? Smůla,

leckdy není kam

PROSTĚJOV Hromady odpadů,
beznadějně přeplněné kontejnery.
A lidé, kteří se odpad snaží naskládat, kam to jen jde. To není realita
jen doby okolo Vánoc, a hlavně po
vánočních svátcích. Už nyní se s tímto pohledem mohou pravidelně setkávat obyvatelé centra i okrajových
částí Prostějova.
Odpadky se vrší jednak na sídlištích,
jednak například u Zlaté brány a na
dalších místech. Bohužel pro obyvatele města se toho na přeplněných
kontejnerech moc nezmění. „Zvýšení
četnosti svozu odpadů v průběhu vánočních svátků není možné, jelikož je
to dáno smluvně pevným harmonogramem svozu se svozovou společností a také kapacitními možnostmi
svozové společnosti,“ vysvětlila Ve-

8÷VwKPCMQPVGLPGTčD[NCD÷JGOX¾PQéPÊEJUX¾VMčRąGRNP÷PC Foto: Michal Sobecký

černíku Jana Gáborová, referentka
vnějších vztahů prostějovského
magistrátu. „Přeplnění kontejnerů na
odpad v období Vánoc je běžným jevem nejen v Prostějově. Odpad bude
svezen a uklizen v rámci pravidelných
svozů,“ dodala mluvčí radnice. A připomněla, že od letošního února nechává město vyvážet kontejnery na

tříděný odpad dvakrát týdně. Jak se
ovšem ukazuje, zejména u plastového
odpadu ani tato frekvence nestačí. Na
to je ovšem jednoduchý recept. „Nejlepší je zkrátka odpad, který vůbec
nevznikne,“ uvádí Jitka Nadymáčková, majitelka bezobalového obchodu
a aktivistka horující pro celkové snižování množství odpadu.
(sob)

U hřbitova někdo vyhodil
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV „Prosím tě vem
si mě“. Přesně takovýto nápis na
krabici ležící u vchodu na hřbitov
v Krasicích zaujal kolemjdoucí

ženu. To se jí zdálo podivné, proto
nález ohlásila na linku 156. A začalo
šetření...
Na místo byla ihned vyslána hlídka,
která uvnitř po rozbalení krabice nalezla živé morče! Kdo zvíře na místě
ponechal, se prostějovským strážní-

kům zjistit nepodařilo. „Hlodavec
byl převezen na služebnu a strážníci
kontaktovali pracovníka záchranné
stanice, který si nechtěné zvíře převzal,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)
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Hudební Vánoce: Sbor Nota Bene
to rozbalil v kostele
02725.Ă,

hWÈGUÙGHQVLXzLOLWDNÅ
PROSTĚJOV Ani prostějovští motorkáři neseděli na Štědrý den doma
u televize a uspořádali v pořadí už
šestou Prostějovskou vánoční vyjížďku. Podle zvyku se sjeli před obchodní pasáž Anděl, kde se jich na začátku akce objevilo na tři stovky!
Tradiční akce na ukončení mo-

torkářské sezóny přilákala stovky
motorkářů, a to na všech možných
strojích. K vidění byly čtyřkolky, kozí
dechy, pionýry, stařičké Jawy, ale
i nejmodernější a silné stroje. Svoji
jízdu městem zakončili motorkáři
opět na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově, kde uspořádali společné
fotografování.
(mik)

PROSTĚJOV Mají podporu jako
mnohé hudební hvězdy. A jejich
zpěvu dávají ještě jinou atmosféru
prostory, v nichž vystupují. Třeba kostel Povýšení svatého Kříže. Řeč je samozřejmě o sborech
z Prostějova, jichž je hned několik. Vánoční koncerty za sebou
nicméně mají Proměny a po neděli také sbor Nota Bene. Ukázalo se
přitom, že mají tato uskupení leccos společného. Jednak oba sbory
vystoupily právě v největším prostějovském kostele, zároveň však
na oba přišly davy lidí. Zatímco
tak na Proměnách nebylo k hnutí,
na Nota Bene bylo „pro změnu“
plno až k prasknutí.

Michal SOBECKÝ

/QVQTM¾ąUM¾UGwNQUV\2TQUV÷LQXCCQMQNÊUKX¾PQéPÊUGVM¾PÊRQ
ą¾FP÷WåKNC
Foto: Michal Kadlec

Sbor začal koncert v sedmnáct hodin s doprovodem na klavír. Postupně prošel svůj repertoár, a to ať
už vánoční, nebo nevánoční. „Užily
jsme si gospelové melodie a spirituály, stejně jako krásné jímavé sborové skladby současných autorů Sure
on this Shining Night od Mortena
Lauridsena a v závěru i svahilský

FOTOGALERIE
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Otčenáš – Baba Yetu,“ uvedla za sbor
Petra Reichlová. Mimoděk tedy
zmínila, že zněla kostelem také angličtina. Právě i rozsah repertoáru od
nábožensky a svátečně laděných písní až po „modernu“ je jedním z důvodů, proč se sbory v Prostějově těší
takové oblibě.

Jediným, co mohlo posluchače
trošku zklamat, bylo, že sbor Nota
Bene tentokrát do plného programu nevklínil Tichou noc. I tak si ale
příchozí mohli gratulovat: v kostele
je čekal krásný zážitek, který dodal
do vánočního času tu správnou atmosféru. „Bylo to moc pěkné. Sbor

Nota Bene znám, nejsem na něm poprvé. Jsem rodačka, ale nebydlím zde
už. Když ale přijedu, ráda se na jejich
vystoupení jdu podívat,“ ocenila vystoupení například Eva Ambrozová.
Spokojené reakce vždy potěší a ani
Nota Bene není výjimkou. Petra Reichlová tak neskrývala po koncertu
pozitivní pocity. „Atmosféra koncertu byla naprosto úžasná! Nečekaly
jsme takové množství diváků, zaplněný kostel až na kůr, nádherné potlesky po každé skladbě. I ohlasy od
publika byly velmi pozitivní. Máme
několik krásných komentářů ke koncertu v naší kronice,“ uvedla žena,
která neopomenula vyzdvihnout
také Annu Královou, sbormistryni.
„Celá dramaturgie, stejně tak jako
i výběr hostujících sólistů, zpěváků
a muzikantů, je vždy výborná. A na
koncertech z nás dokáže vymáčknout i nemožné,“ uzavřela Petra Reichlová.

Vánoční koupel proběhla letos s rekordní účastí
MAGICKOU STOVKU!
PLUMLOV Tradiční Vánoční koupel už prostě nesmí chybět na
programu atraktivních akcí během každého Štědrého dne. Do
výpusti plumlovské přehrady se letos vrhlo 101 otužilců, což je
fenomenální rekord této akce. A jelikož opět nechyběla obvykle vysoká návštěva těch, kteří 24. prosince v poledne nechtěli
sedět jen tak zbůhdarma doma, nechyběla ani vynikající atmosféra v režii zimních a dálkových plavců TJ Haná Prostějov.
Tradičním návštěvníkem je také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Oblíbená sešlost už neodmyslitelně
patřící dlouhá léta ke koloritu Štědrého
dne se opět konala za účasti zimních
a dálkových plavců TJ Haná Prostějov.
Ale nejen jich. K výpusti plumlovské
přehrady si letos našli cestu i ti, kteří se
považují za sváteční otužilce. „Jsme ale
rádi, že se mezi odvážlivci, kteří se nebojí vykoupat v ledové vodě, objevují
každý rok nové a nové tváře a hlavně ty
z mladé generace. Já osobně jsem navíc

vzduchu přesahovala přes šest stupňů
Celsia. Jaro.. „My jsme zvyklí koupat se
spíše v mrazech,“ skuhral nestor zimního
plavání devětasedmdesátiletý Bob Pácl.
Nejstarším plavcem, který vstoupil do
FOTOGALERIE
chladné vody výpusti, byl jednaosmdeklikni na
BYLI JSME
sátiletý František Kocian. „Ve vodě je fakt
www.vecernikpv.cz
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vzhledem k teplotě vzduchu zima, ale
bez Vánoční koupele bych neuzavřel rok &QEJNCFPÚEJXQFXÚRWUVKRNWONQXUMÆRąGJTCF[UGRQPQąKNCXÊEGPGå
šťastný, že v účasti jsme letos konečně s úsměvem,“ podotkl bývalý fotbalový UVQXMCQVWåKNEčCRQJQFQX¾CVOQUHÆTCXN¾FNCD÷JGOEGNÆCMEG
2x foto: Michal Kadlec
překonali onu magickou hranici stovky činovník.
otužilců,“ jásal Michal Mucha, tradiční
hlavní organizátor a také moderátor
celé akce.
saa
3x foto: Michal Kadlec
Jeho samého v závěru Vánoční koupele přemluvila mistryně světa v dálkovém plavání a přemožitelka kanálu La
Manche Dana Zbořilová k tomu, aby
se svlékl z civilního oděvu a skočil do
vody také! „Michale, je nás akorát rovná
stovka, tak buď chlap a staň se dneska
stoprvním,“ pobízela Muchu světová
šampionka.
Letošní koupel při návštěvě tisíců 0C×éCUVPÊEÊEJ8¾PQéPÊMQWRGNGD[NQUMWVGéP÷XKF÷V &Q NGFQXÆ XQF[ UG D÷JGO RQNGFPG iV÷FTÆJQ FPG 6TCFKéPÊ 8¾PQéPÊ MQWRGN PC RNWONQXUMÆ RąGJTCF÷
diváků byla pro mnohé otužilce ne- åGLFGQVTÆPQXCPÆQVWåKNEG
RQPQąKNKQVWåKNEKXwGEJIGPGTCEÊ
FQMTGUNGP¾FKX¾EMQWMWNKUQW
typická. Vždyť teplota vody dosahovala dvou stupňů, zatímco teplota

PROSTĚJOV Dva mladí muži chtěli den před Vánoci přilepšit sobě
a svým rodinám ke štědrovečerní
tabuli. V pondělí 23. prosince se
tedy vydali do supermarketů krást.
Nezajímalo je ovšem nic jiného než
tvrdý alkohol. V obou případech
však byli při činu zadrženi ostrahou, a tak byli mladí pánové na svátky bez alkoholu. Navíc mají ostudu
a hrozí jim tučná pokuta...
„V osm hodin ráno bylo přijato na
lince 156 telefonické oznámení ze supermarketu, kde byl ostrahou zadržen
pachatel drobné krádeže. Strážníci
na místě zkontaktovali oznamovatele
i s podezřelým mužem. Ten si na prodejní ploše vložil do tašky pět lahví
s alkoholem a pokusil se projít přes pokladní zónu bez zaplacení. Tam byl zadržen a vyzván k setrvání na místě do
příjezdu policie. Osmadvacetiletý muž

výzvy uposlechl. Nepoškozené zboží
v celkové hodnotě 2095 korun dobrovolně vydal, a to bylo vráceno zpět
do prodeje,“ uvedla k prvnímu případu
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Zanedlouho strážníci řešili stejnou
situaci v jiném obchodě. „Opět byl zadržen pachatel, který se pokusil odcizit
dvě lahve Metaxy tak, že si je vložil do
batohu a pokusil se z prodejny odejít
bez zaplacení. I v tomto případě byl
jednatřicetiletý muž zadržen ostrahou.
Zboží v hodnotě 798 korun dobrovolně vydal a obě lahve byly vráceny zpět
do prodejního regálu. Svým jednáním
jsou oba pánové důvodně podezřelí
z přestupku proti majetku,“ přidala
Greplová s tím, že správní orgán rozhodne o jejich potrestání. Za krádeže
mladým mužům hrozí pokuta až do
výše 20 000 korun.
(mik)
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došlo na naši adresu...
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PROSTĚJOV Nejdříve v klubovně, později u sochy T. G.
Masaryka na hlavním náměstí.
Zájemci o „Betlémské světlo“ měli v Prostějově během
předvánočního víkendu šanci
získat ho hned na dvou místech. Skauti z místního oddílu
přes zájemce ochotně posílali
světlo dál. A o zájemce nebyla, zejména během neděle 22.
prosince, vůbec nouze.
„Nejsem možná ten správný člověk na takový dotaz. Moje dcera
je ve skautu, tak jsem ji přišla takto podpořit,“ prozradila Večerníku, co ji vedlo k tomu se k tradici
připojit, Iva Přecechtělová.
Trošku pesimističtěji hodnotil
zájem skautský vedoucí Martin
Kolařík. „Nebyl příliš velký, ale
to tradičně není. Šli jsme tak jen

FOTOGALERIE
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www.vecernikpv.cz
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do osmi bytů. Ale děti to baví,
pro světlo pak chodí hlavně starší
lidé,“ řekl pro Večerník.
Oheň je označované také jako
„Světlo míru“. Novodobá tradice vznikla v období Rakouska-Uherska. V současnosti je tradicí, že je světlo zapálené v jeskyni
v Betlémě následně letecky pře-

BYLI JSME
U TOHO

vezeno do Vídně. Odsud je pak
vyváženo po Rakousku, České
republice i dalších státech vlakem. „Je to krásná příležitost
cítit se dobře společně, mít radost z jedné věci. Stejně jako
Vánoce je to příležitost zamyslet
se nad sebou a druhými,“ dodal
Kolařík.
(sob)

V neděli 15. 12. pořádala odbočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých (SONS
Prostějov) už tradiční Adventní koncert, který
proběhl již třetím rokem v kostele U Milosrdných
bratří, kde vystoupil opět smíšený pěvecký sbor
EXAUDI pod vedením Olgy Čermákové.
Byl to jedenáctý ročník a po skončení koncertu
jsme pozvali účinkující do našich prostor ve Svatoplukově ulici na malé občerstvení. Průběh koordinovaly pracovnice odbočky a v roli moderátorky
vystoupila naše bývalá kolegyně a současná dobrovolnice Jana Jílková. Na pomoci se podílely další
tři dobrovolnice a členka rady.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich výbornou
spolupráci a pěveckému sboru za jeho prezentaci.
Poděkování patří také našim členkám, které vyrobily účinkujícím krásné výrobky z pedigu a keramické hlíny v rámci tvořivé dílny. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3 610 Kč a bude použit
v rámci služeb pro osoby se zrakovým postižením.
Pavlína Bartošková

šťastný nový rok
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GRATULACE

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

řádková inzerce / vzpomínky

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
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Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na tebe
zapomenout nedovolí.

Sháníme ke koupi byt. J+M.
Mobil 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV
- Blahoslavova ul. T: 602775607
Hledám starší dům v Prostějově a okolí
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Tel.:
776 879 904

Dne 5. ledna 2020
oslaví životní jubileum 60 let
pan Jaroslav KARÁSEK
z Prostějova.
Milý Jardo, přijmi naše blahopřání,
ať Tě štěstí doprovází, zdraví ať máš
náruč plnou a jen radosti se hrnou.
Humor se Ti neztratí, prostě všechno
nejlepší. To Ti ze srdce přejí přítelkyně
Jiřka, Terka se Simčou, Zuzka
s Láďou a Adámek, Štěpánek
a Mikulášek posílají strejdovi
velkou pusu.

Pronajmu byt 32 m2, přízemí, kauce.
Tel.: 727 875 306

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

Dne 27. prosince 2019
by se dožila 75 let
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Za vzpomínku děkuje dcera
Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

„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

Dne 4. ledna 2020
oslaví 18. narozeniny
Terezka PLEVOVÁ
z Ptenského Dvorku.
Ať oči Tvé vždy štěstím září,
ať úsměv kvete na Tvé tváři, ať
nepoznáš nikdy klam, to všechno
Ti přeje babička, děda, Mira
a Simonek k narozeninám.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

KOUPÍM

15021020132

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

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

Dne 28. prosince 2019
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Karla AUJEZDSKÉHO.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s
námi. S láskou vzpomíná rodina.

Práce s motorovou pilou, štípání dříví, úklid
pozemků. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

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

Dne 25. prosince 2019
jsme si připomenuli 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. 30. prosince 2019
si připomínáme
15. smutné výročí úmrtí
paní Anny KRATOCHVÍLOVÉ
ze Seloutek.
Stále vzpomíná syn Miloš.

Dne 5. ledna 2020
by se dožila 50 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel, děti, tatínek.

Dne 4. ledna 2020
uplyne 5 smutných let od úmrtí
pana Ladislava PAŇÁKA
ze Soběsuk
a zároveň dne 8. prosince 2019

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Provádím obladačské práce všeho druhu. Prostějov a okolí. Tel.: 604 89 85 93

Dne 29. prosince 2019
uplynuly 3 roky ode dne, kdy nás
opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,
paní Ludmila MALÁ
z Tištína.
Kdo jste ji znali, prosím,
vzpomeňte s námi.
Syn Petr s rodinou.

Dne 22. prosince 2019
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Michaela KOUKALA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Hana, dcery Terezie
a Monika s rodinou.

uplynulo 9 let od úmrtí jeho bratra,
pana Miloslava PAŇÁKA
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku na oba
bratry děkuje Eva, sestra
Věra a celá rodina.

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

Dne 27. prosince 2019
by se dožila 86 roků
paní Marie SELINGEROVÁ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
Jana a Naděžda s rodinami.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

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

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 26. prosince 2019
uplynulo 7 smutných let od úmrtí
naší maminky, babičky,
sestry a manželky,
paní Jany FRANCOVÉ.
Stále vzpomínají dcery,
syn a vnoučata.

Dne 28. prosince 2019
jsme vzpomenuli 10. smutné výročí
úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Jaroslava PETRŮ
z Haček.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 31. prosince 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
paní Ludmily POLÁKOVÉ
z Hrdibořic.
S láskou v srdci vzpomínají manžel
Marian a děti s rodinami.

Dne 4. ledna 2020
vzpomeneme nedožité
85. narozeniny
pana Karla HRDLIČKY
z Otaslavic
a dne 25. prosince 2019
tomu bylo 28 let,
co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje
dcera Věra s rodinou.

Dne 31. prosince 2019
by se dožila 100 let moje maminka,
paní Anna KUTOVÁ
z Biskupic.
S láskou vzpomíná syn
Josef s manželkou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
16011421482

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

PRODÁM
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

2
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
FINANCE
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 2. ledna 2020
tomu budou 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Josef MAREK
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 25. prosince 2019
jsme vzpomenuli nedožitých
100. narozenin
pana Bohuslava KREJČÍHO
z Čelčic.
Syn Drahomír s rodinou.

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslav Slouka 1938
Prostějov Pondělí 30. prosince 2019
Miroslav Adámek 1948
Čechovice Marta Arnoštová 1932 Otonovice 10.00 kostel Hrubčice
Rudolf Hlavatý 1943
Hrubčice Antonín Klimeš 1940 Lipová 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiřina Dvořáková 1931 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Josef Maier 1950
Krumsín
Kamila Spisarová 1926 Prostějov 14.00 kostel Myslejovice
Ing. Václav Kremzer 1950
Prostějov
Pátek 3. ledna 2020
Václav Novák 1929
Vranovice
Zdeňka Spurná 1958 Vrahovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Věra Zbořílková 1929
Hrubčice František Smutný 1945 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
František Páleník 1947
Určice Jiřina Stejskalová 1946 Prostějov 9.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiřina Čepýová 1941
Poličky Vojtěch Navrátil 1959 Klopotovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Fojtek 1940
Přemyslovice Sobota 4. ledna 2020
Helena Dufková 1936
Prostějov Marie Svobodová 1936 Želeč 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Mgr. Marie Svobodová 1940 Prostějov Vítězslav Vyskočil 1931 Mostkovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Vrána 1933
Otaslavice
Opatovice Karel Zedníček 1938
Otaslavice
Josef Mikulka 1932
Prostějov Marta Jelínková 1946
Želeč
Vojtěška Židlíková 1939
Bedihošť Antonie Dohnalová 1935

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jozef Vatolík 1945
Prostějov
Ing. Andrea Vilímcová 1966 Prostějov
Josef Knajbl 1948
Hluchov
Božena Vinklárková 1924 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 30. prosince 2019
Stanislav Černý 1957 Kralice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Fialová 1925 Krasice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. ledna 2020
Jindřiška Vychodilová 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pavel Dvořák 1934
Prostějov Pátek 3. ledna 2020
Anna Benešová 1925
Hluchov Irma Schytilová 1928 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Štěpánka Blažová 1945 Prostějov Jarmila Mandíková 1947 Prostějov

šťastný nový rok

22 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.

WWW.
9(&(51,.39
CZ

Do našeho kolektivu přijmeme prodavače nebo prodavačku. Praxe v oboru
automotive výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 35 000 Kč.
V případě zájmu volejte 608 824 136
nebo zasílejte strukturovaný životopis
na e-mail: info@pneufloryk.cz.

Pondělí 30. prosince 2019
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Nákupčí
Operátor/-ka tkalcovny

28 000 Kč
24 000 Kč

jednosměnný ÚSO s maturitou
nepřetržitý
základní+praktická

Pracovníci v chovu drůbeže
Traktorista/-tka, řidič/ka
kombajnu
Rozpočtář/-ka stavební výroby
Vrchní sestra/bratr
do domácí péče
Seřizovač/-ka montážních linek
Skladový/á dělník/-ce
Zdravotní sestra/bratr,
zdravotní asistent

Kvalifikace

Firma

MB TOOL, Prostějov
Toray Textiles
Central Europe, Pv
základní+praktická MK Agency, Přemyslovice

15 800 Kč

dvousměnný

31000-35000Kč
27 000 Kč

jednosměnný středníodborné
jednosměnný ÚSV

ZemědělskédružstvoVrahovice
GRÉZA, Vrahovice

27 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou Charita Prostějov
20 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
LINAPLAST, Skřípov
18 000-20 000 Kč jednosměnný základní+praktická Strojírny Prostějov
20 000-25 000 Kč pružnáprac.doba ÚSO s maturitou

MEDICOM´S, Vrahovice

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19112621388

19091021008

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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I dvaapadesáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 2.ledna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Krapkova ulice
Libor NAKLÁDAL, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco..
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Lukáš Stahuliak
Pavel NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby areálu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V JEVÍČKU
Eva DOLEŽELOVÁ, Čechovice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby restaurace.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 9, 4, 4
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Širokývýběrsilonkovéhozbožínejenpodvášstromeček. JiříVESELÝ,Pěnčín

17113061409

Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

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.

19051560555

I V NOVÉM ROCE DO...

18120761378

SUDOKU

OSMISMĚRKA

PŠTROS, KAVAL, RUKÁVY, STARKA, SIESTA, RUBL, KRYL, ETEN,
ŠPEK, UPRCHLÍK, BOTKA, CENY, PRAXE, PROUD, ARGOT, PENÁL,
ROGALO, DENNĚ, DUŠE, LODR, SKALP, AVAL, DIETA, ZDOBIT,
AKÁTY
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY a u
příležitosti konce roku zavítali až na Pražský hrad, abychom
graficky lahce poupravili prezidenta české republiky...
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šťastný nový rok

zveme vás...

Pondělí 30. prosince 2019

9HîHUQtku
PROSTĚJOVSKÝ OHŇOSTROJ
TIP

KDY: ÚTERÝ 31. PROSINCE, 20:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Ohňostroj na poslední den roku je tradicí téměř na všech místech
republiky, každý si ho však zařizuje jinak dle fantazie a finančních
možností. V Prostějově je silvestrovská show v posledních letech
vždy tematicky laděna, a nejinak tomu bude i letos. Tentokrát se
ohlédneme za minulostí a současně předznamenáme začátek
oslav 630. výročí povýšení Prostějova na město.
Konec starého kalendářního roku a počátek nového je vždy symbolizován mohutnými oslavami za doprovodu pestrobarevných
ohňostrojů, rachejtlí a prskavek. Již mnoho let se na prostějovské
večerní obloze rozletí směsice barev odbitím 20:00 hodiny. Někteří
to kritizují, jiní si čas pochvalují. „Považuji to za výhodu. Silvestrovský ohňostroj, ale i světelné efekty, mluvené slovo a hudba jsou zážitkem nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti. Ovšem i mnoho dospělých by na dvanáctou noční právě kvůli malým dětem nemohlo
dorazit. Kdy jindy bychom tedy měli být vůči sobě solidární a tolerantní než ve vánoční době a při zakončení kalendářního roku?“ komentuje zvyk Prostějova náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Již od 19:00 hodin se bude náměstím rozléhat reprodukovaná
hudba, která vyvrcholí světelnou show ve 20:00 hodin. Lidé
se budou moci pohybovat ve vyznačené bezpečné zóně, která
bude viditelně označena, a využít občerstvení u stánků.
„Letošní silvestrovský ohňostroj se vlastně ponese ve znamení ohlédnutí za minulostí a bude prvním počinem k oslavám
630. výročí povýšení Prostějova na město, které si budeme
připomínat. Tak je koncipováno i doprovodné slovo před
zahájením ohňostroje. Dostaneme se do doby Petra z Kravař
a zmíníme jeho zásluhy o město. Slovo bude podbarveno historickou hudbou. Věřím, že za doprovodu světelných efektů
bude letošní ohňostroj důstojným zakončením starého roku
a zároveň zahájením oslav, které nás čekají po celý rok 2020 ,“
dodává Sokolová.
Realizace ohňostroje se stejně jako v minulých letech ujala společnost Pyro&Art z Olomouce. Cena světelné show přijde město zhruba na 290 tisíc korun.

.RUIEDORY½H[WUDOLJDGRVSÈOÙFK

SK RG
Prostějov

vs.

KCC Sokol
České Budějovice
neděle 5. ledna od 14:30 hodin

hala ZŠ a RG města Prostějov

6. kolo extraligy dospělých

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

$9»STA
$9»
STA9<
9<
Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 30. prosince
17:30 DIVOKÁ STVOŘENÍ
JIŽNÍCH KRAJIN
dobrodružné fantasy USA
20:00 TENKRÁT PODRUHÉ
francouzská komedie
úterý 31. prosince
15:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
akční scifi/fantasy USA
18:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česko-slovenská romantická komedie
čtvrtek 2. ledna
16:00 ZAKLETÉ PÍRKO
pohádka ČR
20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
pátek 3. ledna
15:30 ZAKLETÉ PÍRKO
17:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný muzikál USA
20:00 NENÁVIST
americký horor
sobota 4. ledna
15:00 ZAKLETÉ PÍRKO
17:00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
20:00 NENÁVIST
neděle 5. ledna
10:00 TROLLOVÉ
A KOUZELNÝ LES
animované fantasy Kanada/Norsko
15:30 ZAKLETÉ PÍRKO
17:30 AMUNDSEN
životopisné drama ČR/Norsko/Švédsko
17:30 BEST OF 2019:
DEVADESÁTKY
komedie/drama USA
20:00 DOKONALÁ LEŽ
americké drama/krimi

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. února
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské
do 1. března
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl

aneb, co se kde

Zámek Konice

děje…

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

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 4. ledna
15:00 KRTEK A HODINY
pásmo pohádek ČR
17:30 MIA A BILÝ LEV
rodinný dobrodružný film
Francie/Německo
20:00 PRAŽSKÉ ORGIE
česká komedie

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

ŠPALÍÈEK
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.

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
2. a 3. ledna
10:00 DESKOHRANÍ
Je vám líto, že vánoční prázdniny už pomalu končí? Nebuďte smutní, přijďte do
knihovny a zahrajte si s námi deskové
hry. Opět pro vás budeme mít připraveno několik deskovek, které vás rádi naučíme. Přijďte sami, s kamarády či rodiči.
Pro všechny se najde ta pravá hra.
(Knihovna pro děti a mládež)

Zámek Prostìjov
do 30. prosince
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských
i soukromých sbírek a výstava krojů

Kulturní klub

akce v regionu...

DUHA

Školní 4, Prostějov
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

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

Novoroční výšlap na Kosíř

Galerie METRO

Nikde jinde v regionu se na poměrně malé ploše neobjeví tolik lidí jako na Nový
rok na Kosíři. Nejvíce poutníků v historii se tam sešlo v roce 2016, kdy jich dorazilo
4 012. Podaří se rekord při nadcházejícím 33. ročníku překonat? Tradiční novoroční
výstup a setkávání na Kosíři u rozhledny s Kosířanem, hasičskou kuchyní a především
s přáteli a známými i letos opět pořádají turisté z TJ Sigma Lutín a hasiči ze Slatinek.
Sejít se všichni mohou ve středu 1. ledna od 8.30 do 15.00 hodin.

Školní 1, Prostějov
do 16. ledna 2020
NÁVRHY ZTVÁRNĚNÍ
POMNÍKU E. HUSSERLA
výstava

Žalman u kočárů

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Střední škola podnikání a obchodu v Prostějově pořádá v neděli 4.
ledna v 14:00 a 15:00 VÁNOČNÍ
PROHLÍDKY KOSTELA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO. Prohlídky realizují
studenti. Sraz zájemců o prohlídku je
před vchodem do kostela.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).

Sbor dobrovolných hasičů Čechovice
pořádá v sobotu 11. ledna 2020 ve všech
prostorách sokolovny v Čechovicích
TRADIČNÍ XXIX. HASIČSKÝ PLES.
Zahájení ve 20 hodin, vstupné 120 Kč.
Ples zahájíme slavnostním předtančením. K tanci a poslechu hraje hudba NO
PROBLEM, v podsálí hraje skupina
DOBRODRUZI DVA PEPA a JIRKA
písničky na přání.

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno,
speciality ze zvěřiny, domácí cukroví, vína
z Jižní Moravy. Předprodej místenek 8., 9.
a 10. 1. 2020 od 16 hodin v sokolovně Čechovice. Srdečně zvou pořadatelé.
V neděli 5. ledna od 17.00 hodin se
koná TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
NOTA BENE, který hostí kostel sv. Floriána na ul. SNP v Držovicích.

<<< www.vecernikpv.cz <<< www.vecernikpv.cz

Jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény Pavel Žalman Lohonka vystoupí nadcházející neděli 5. ledna 2020 od 17:00 hodin v Muzeu kočárů v Čechách
pod Kosířem během slavnostního Tříkrálového koncertu.

Do Březska míří Pomalé šípy
Stejně jako každý rok si i tentokrát pro poslední den v roce připravili ochotníci
z Březska premiéru a zároveň derniéru divadelního představení. Letos sehrají hru
Pomalé šípy aneb Kam se poděli březští gentlemani. Představení bude k vidění
v úterý 31. prosince od 14:00 hodin na návsi v Březsku.

Výšlap k Masarykově lípě
Němčice nad Hanou podruhé zvou na Novoroční výšlap k Masarykově lípě, který
se bude konat 1. ledna 2020 ve 13.30 hodin. Sraz je u stromečku na náměstí.

Běh na Kosíř 2020
TJ Liga 100 a Lázně Slatinice pořádají pod záštitou starosty obce Slatinice 41. ročník Zimního běhu přes Kosíř Memoriál ing. Květoslav Křížka. Závod je součástí
Velké ceny vytrvalců pro rok 2020. Tradiční a oblíbený běh se bude konat v sobotu
4. ledna 2020 od 11:00 hodin v areálu Lázní Slatinice.
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KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

POD KOSÍŘEM

ZNĚLY

NEDVĚDOVKY

SPOLEČNOST
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NA HOKEJI

Sudí Jestřábům neuznali

Naleznete
uvnitř

VEČERNÍK
V DOMOVĚ
ƔƔ Ještě před vánočními svátky vyrazila naše redakce potěšit opuštěné děti, které neměly prozatím tolik
štěstí…
strana 32

regulérní gól, brankový rozhodčí

dostal PO HUBĚ

Foto: Michal Kadlec

Marek SONNEVEND

František a jeho syn Vojtìch
QDGFKOL]DSOQÈQÙV½O
0X]HDNRÄ½UÕ

PROSTĚJOV Spoustu oprávněných emocí
vyvolala na prostějovském zimním stadiónu
situace z 8. minuty prvoligového utkání, které se hrálo na Štěpána, mezi hokejisty LHK
Jestřábi Prostějov a Frýdku-Místku. Stala se
totiž křivda! Vánoční atmosféra šla stranou a
nakonec došlo i na pěsti..

dvoustrana 28-29

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Knihu o historii největší prostějovské okrajové místní části Vrahovicích vydal nyní místní Spolek
za staré Vrahovice. Historik Martin
Hájek se v ní zabývá moderními dějinami Vrahovic v období mezi roky
1885 a 1973. Slavnostního křtu se
v sobotu 21. prosince zúčastnila také
herečka Eva Hacurová, která z této
části Prostějova pochází.
ƔƔ Hokejový útočník Jan Starý,
který po minulém ročníku skončil
u prostějovských Jestřábů, hlásí konec také v Havířově – klub na něj
neuplatnil opci.
ƔƔ Letošní předsilvestrovský výšlap z Plumlova na Chlum provázelo
v sobotu 28. prosince mrazivé počasí. I tak ale organizátoři hlásili takřka
stovku účastníků.
ƔƔ Pořádně rušno bylo uplynulý pátek po celý den v sokolovně v Brodku
u Prostějova, kde se sešli hráči stolního
tenisu z celého širého okolí. Přilákala
je možnost zúčastnit se Tradičního
vánočního turnaje ve stolním tenise.
Triumf v hlavní kategorii pro sebe
uzmul Vojtěch Havel z SK Slatina.
ƔƔ Lidé už i v předvánočním čase
opalují různé petardy a pyrotechniku,
čímž mohou ohrozit nejen sebe ale
i ostatní obyvatele města. Hluk z odpálené pyrotechniky nedělá dobře
ani zvířatům. Prostějovský magistrát
proto upozorňuje na změnu, kdy
zastupitelstvo města vydalo obecně
závaznou vyhlášku, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky.
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PROSTĚJOV Je tomu již více jak čtyři
a půl roku, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné místní periodikum zorganizoval změnu vizáže první šťastné čtenářky. Od té doby
jsme tak učinili již padesátkrát, přičemž „Abrahámoviny“ přišly na řadu právě v silvestrovském dílu. Prosincová PROMĚNA IMAGE tak nejenže měnila image,
ale slavili jsme a rozdávali radost i luxusní výhru!
PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se vyznačuje tím, že se vždy jedná o den jako
z pohádky, který se do paměti vryje na celý život.
Tentokrát mělo vše hned trojnásobný podtext –
sváteční, jubilejní a tak trochu charitativní – navíc.
Předvánoční atmosféru zvýraznilo padesáté pokra-

7 RąÊNGåKVQUVK LWDKNGLPÊJQ FÊNW 8G
éGTPÊM XÊV÷\MW QDFCTQXCN TGNCZCé
PÊO RQD[VGO PC P÷Lå -CVGąKPW
2GwMQXQW PC UPÊOMW WRTQUVąGF 
QFXG\GOGNKOW\ÊPQW2QWMC\RąG
FCNC #PGVC -ąÊåQX¾ U QDEJQFPÊO
C OCTMGVKPIQXÚO OCPCåGTGO .W
DQOÊTGO4GMGO
ZHQVQ,KąÊ

čování, pro které jsme vítězku vybírali v Azylovém
centru pro rodiče s dětmi.
„Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt těší velkému
zájmu a můžeme pracovat na něčem, co má smysl. Měníme totiž nejen vizáž, ale skutečně děláme radost, vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenost
a snažíme se dodat kousek sebevědomí i zahřát u srdce.
Pokud se tohle podaří, celý náš tým je šťastný. Tentokrát to bylo obzvlášť hezké,“ zdůrazňuje za všechny
Aneta Křížová, zakladatelka a patronka seriálu. (pk)

JAK VŠECHNO S KATEŘINOU PEŠKOVOU DOPADLO?
NALISTUJTE DVOUSTRANU 30–31
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ESKÁČKO
POSILUJE

ƔƔ Nový kouč prostějovských
fotbalistů už zná jméno druhého
asistenta. Kdo doplní duo Šustr –
Hunal?
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – KORFBAL
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PROSTĚJOV Dvě porážky ve dvou dnech nedlouho před Vánocemi
poněkud přibrzdily rýsující se mistrovské ambice korfbalistů a korfbalistekSKRGProstějov.Teďjepotřebazaseknutoumašinuznovanahodit.PřicházízápasovýšlágrnavlastnímhřištiprotiKCCSokolČeskéBudějovice,
který je na programu v neděli 5. ledna od 14.30 hodin v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
Oba nadcházející soupeři dosud odehráli pět duelů extraligy dospělých
ČR 2019/2020, na kontě mají shodně šest bodů a Hanáci jsou druzí před
třetími Jihočechy jen zásluhou lepšího skóre. Na konci prvního víkendu nového kalendářního roku se tedy strhne přímá bitva o průběžnou
stříbrnou pozici i přiblížení vedoucímu Brnu.
Domácí přitom půjdou lámat jedno prokletí, neboť českobudějovický
celek nedokázali už několik let porazit. „Dlouhodobě nám nesedí jejich
hra, většinou proti nim odvedeme horší výkon a vždycky podlehneme.
Každá další porážka se navíc dostává do hlav, špatná vzájemná bilance
ovlivňuje psychiku včetně sebevědomí,“ osvětlil pozadí mizérie s KCC
Sokol trenér ergéčka David Konečný.
Nejen podle jeho názoru, ale i na základě přesvědčení všech prostějovských hráčů a hráček teď ale přišel čas kletbu zrušit. „Ačkoliv jsme poslední dvě utkání trochu zbytečně ztratili, máme výkonnost oproti minulým
sezónám o něco výš. Budějice naopak oslabily, a proto všichni věříme, že
přišel čas je konečně zdolat. Směrem k boji o co nejlepší výchozí postavení
pro play-off vítězství potřebujeme,“ zdůraznil Konečný, kterému bude
kvůli trestu za červenou kartu chybět opora Petr Šnajdr.
(son)
EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY S RENATOU
HAVLOVOU I ALEXANDREM VYROUBALEM
ČTĚTE NA STRANÁCH 40 a 47
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šťastný nový rok

výsledky

Pondělí 30. prosince 2019
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9ëVOHGHNSUYQtKRXWNiQtSRVWXSXMH%HYHUHQ
5R]KRGÿt$QGHUVRQ 5XVNR D7RGRURY %XOKDUVNR 
þDVKRGLQ\'LYiFL

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi  6WPSHORYi  =DWORXNDORYi  1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi
18, OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĝtGDO\ :HLGHQWKDOHURYi  'YRĜiþNRYi %DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
6HVWDYD%HYHUHQX
9DQGH9\YHU&OHUN[9DQ$YHUPDHW%RRQVWUD6WUDJLHU-DQV
VHQVOLEHUR9DONHQERUJ6WĝtGDO\5DPSHOEHUJ9DQ*HHUWUX\GHQ'+RQGW
'HFNHUV0DUWLQ
7UHQpĝL.ULV9DQVQLFND5DI9HNHPDQV




/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD
VWUDQD

6HVWDYD3URVWčMRYD

+XI ± 0Ui]HN 'UWLO +XVD .UHMþt +DPUOtN 0XãND %ĜH]iN ± .UHMþtN
5DþXNäiOþtN±'LYtãHN+UQtþNR1RX]D±7-DQGXV0HLGO&KOiQ±
1RYiN0LãNiĜ9DFKXWND
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
'DQHþHN±5XIHU%DUWNR.RYiĜ0LFKiOHN$GiPHN+UDFKRYVNê6WUiQ
VNê±.DIND.OLPãD.RIURĖ±7RPL6WXFKOtN0LNXOtN±(UHW3U]\E\OD
1HVWUDãLO±0RWORFK.RQHþQê7UHQpĜL9ODVWLPLO:RMQDUD-R]HI'DĖR

2
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675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD -LKODYD².DGDė  
%UDQN\3LHJO 6NRĜHSD 7+DUNDEXV /LFKDQHF0D
FKDþ ýDFKRWVNê )URQN ±'=HPDQ &KORXED7UHI
Qê &KORXED (OLiã.ĤV 'LYiFL ÓVWtQ/²)Uë
GHN0tVWHN  %UDQN\.UXåtN 9O%URå
3ãHQLþND 0D6YRERGD 9LOGXPHW]7ĤPD 0DUãRXQ
)LOLS.RUGXOH 7ĤPD 9LOGXPHW] 6HYHUD .UXåtN 
 3ãHQLþND .UXåtN  ±  .OLPãD 6WXFKOtN   .DXNLþ
(UHW-$GiPHN 'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH²+DYt
ĝRY  %UDQN\.DUDEiþHN 3OiãLO(QGiO 
01RYiN -.OR]3êFKD ±%DPEXOD'LYiFL 
/LWRPčĝLFH²9VHWtQSS  %UDQN\
.XEiW .DQJDV6WUHMþHN 0.DGOHF 9RåHQtOHN =\J
PXQW -HEDYê.OHMQD ±.XFKDUF]\N 7HSHU6ORYiþHN 
 *RUþtN .XFKDUF]\N7HSHU   '7ĤPD 3HFKDQHF 
6ORYiþHN .XFKDUF]\N-RQiN 'LYiFL &KRPXWRY
²6ODYLD3UDKD  %UDQN\/OHZHOO\Q -
6YRERGD3LFKp -6NOHQiĜ +ODYD.OtPD /OHZHOO\Q
-6YRERGD5+DYHO ±âPHUKD -1RYiN9DPSROD 
-1RYiN âPHUKD 'LYiFL 3ĝHURY²3RUXED 
 %UDQN\ýtS 0RXþND:HLQKROG ±0+OLQND
+XViNĆXUDþ =GHQČN .DQNR6ODYtN 'LYiFL 1283.
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

-LKODYD3URVWĨMRY 3:4pp

²

%UDQN\6NRĜHSD ýiS =HPDQ 0DWêV3ĤåD 
$QGČO +ROê &KOXEQD  ±  'LYtãHN .UHMþt 5DþXN  
'LYtãHN +UQtþNR0-DQGXV äiOþtN1RX]D 'LYtãHN 
5R]KRGÿt.RVWRXUHN6êNRUD±âWRID6HGOiþHN9\ORXÿHQt
9\XæLWt 1:1. 2VODEHQt 0:1. 'LYiFL
6HVWDYD-LKODY\%URå±3RKO6WDQČNýiS.ROiĜ3ĤåD
+ROê 3LHJO ± ýDFKRWVNê )URQN ,OOpã ±$QGČO 6NRĜHSD
&KOXEQD±+DUNDEXV/LFKDQHF0DFKDþ±=HPDQ+UDOD
0DWêV
7UHQpĝL9LNWRU8MþtND.DUHO1HNYDVLO
6HVWDYD3URVWčMRYD+XI±+UGLQND0-DQGXV0Ui]HN
0XãND+DPUOtN.UHMþt+XVD%ĜH]iN±7-DQGXV5DþXN
äiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±1RYiN0HLGO.QDS±
.DODM2XĜDGD 7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

"-VHPUiGæHNOXFL]DUHDJRYDOL
QD~WHUQtKUĥ]XPQRKHPOHSätP
YëNRQHP«"


/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD .DGDė²%HQiWN\Q- 
 %UDQN\:RMQDU äRORERY'=HPDQ +RPHU
(OLiãýHFK ±$'ORXKê %XNDþ 1DMPDQ $'ORX
Kê.XQVW %XFKWHOD .ROPDQQ5'XGD +DYOtQ
'LYiFL ÓVWtQ/²7ĝHEtÿVQ  
%UDQN\6PHWDQD 9LOGXPHW]6HYHUD 9LOGXPHW]
6PHWDQD.UXåtN ±9RGQê 3.UDWRFKYtO6]DWKPiU\ 
âĢRYtþHN )RUPDQ6]DWKPiU\ UR]KQiM/+RUNê'L
YiFL 6RNRORY²)UëGHN0tVWHN  
%UDQN\.YHUND 9RGLþND 2VPtN 9UDFRYVNê0L
FKiOHN .RYDĜtN 3DĜt]HN 9UDFRYVNê .YHUND ±
+UDFKRYVNê %DUWNR6WXFKOtN .OLPãD 7RPL .RIURĖ
.DIND0$GiPHN %DUWNR 0LNXOtN 7RPL %DUWNR
.OLPãD   0LNXOtN .DIND 7RPL   .RIURĖ 0LNXOtN 
'LYiFL +DYtĝRY²6ODYLD3UDKD  
%UDQN\/%HGQiĜ .DFK\ĖD:HUELN 'RNWRU )UL
GULFK6WH]ND .RWDOD )6HPDQ 'LYiFL 9VHWtQ
²&KRPXWRYSS  %UDQN\+XQNHV
.XFKDUF]\N *RUþtN   %ĜH]LQD -RQiN 6ORYiþHN  
'RVWiOHN 6ORYiþHN 'RVWiOHN 5HKXã-'UWLQD ±
5XGRYVNê 6WORXNDO/OHZHOO\Q .ROiþHN +ODYD&KUSD 
äRYLQHF 7RPLFD 'LYiFL 3RUXED²/LWRPčĝLFH
  %UDQN\7-iFK\P 5XGO'.UHMþt 
âSDþHN '.UHMþt 6ODYtN 0+OLQND *ĜHã +X
GHþHN6ODYtN âSDþHN 5XGO 6LNRUD +XGHþHN 
6LNRUD *ĜHã+XGHþHN *ĜHã 5XGO+XGHþHN 
+XGHþHN 5XGO'.UHMþt ±6WUHMþHN .DQJDV-iQVNê 

'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH²3ĝHURY 
 %UDQN\3êFKD âLPiQHN -.OR] âLPiQHN
3êFKD *LOEHUW 0LFKQiþ-.OR] 3URNHã %DEND
%HUiQHN âLPiQHN 3êFKD -.OR] 3OiãLO3êFKD 
 *LOEHUW 3OiãLO 0LFKQiþ   &KULVWRY  0 1RYiN
3êFKDâLPiQHN ±7'ROHåDO 3RSHOND:HLQKROG 
0RXþND ýtS.XEHã *RLã :HLQKROG 'LYiFL 6011.
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

3URVWĨMRY.DGDç
3:6



%UDQN\äiOþtN 0-DQGXV'LYtãHN äiOþtN +DPUOtN
'LYtãHN .UHMþLĜtN 90HLGO%ĜH]iN ±äRORERY -0O
OHU =G=DEORXGLO )ROWêQ7UHIQê 0RURQJ :iJQHU 
&KORXED .ĤV(OLiã '=HPDQ :RMQDUäRORERY 
.ĤV &KORXED=DEORXGLO 6WĜHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt
.RSHþHN&DEiN±+DQ]OtN.OHSUOtN9\ORXÿHQt 6:8. 9\XæLWt
1:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYDâWĤUDOD±+XVD0-DQGXV0Ui]HN
0XãND+DPUOtN3.UHMþt&KXMDF±7-DQGXV&KOiQ2XĜDGD
±+UQtþNR'LYtãHNäiOþtN±.UHMþLĜtN90HLGO01RYiN±
%ĜH]iN.DODM.QDS7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD.DGDQč1HXåLO±7UHIQê(OLiã/&KDOXSD'=H
PDQ)ROWêQ3RL]O0HUW±=DEORXGLO.ĤV&KORXED±-0OOHU
äRORERY:RMQDU±ýHFK0RURQJ:iJQHU±+RPHU5LQGRã
=G=DEORXGLO
7UHQpĝL3HWU.OtPDD7RPiã+DPDUD

"3URPčMHWHQWR]iSDV
REURYVNëP]NODPiQtP"
/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ



675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD %HQiWN\Q-²ÓVWtQ/SS 
 %UDQN\'âSDþHN %XFKWHOD .XQVW
:LHQFHN'âSDþHN 1DMPDQ 5\FKORYVNê 1DMPDQ
$'ORXKê5\FKORYVNê 5'XGD $0XVLO ±7ĤPD
0D 6YRERGD 9LOGXPHW]   9LOGXPHW] 0DUãRXQ  
7ĤPD 9LOGXPHW] 6PHWDQD   7ĤPD 0DUãRXQ 9LOGX
PHW] 'LYiFL 7ĝHEtÿ²6RNRORYSS 
 %UDQN\9RGQê 1HGYtGHNâĢRYtþHN 9RGQê
%LWWQHU)RUPDQ 3VRWD )RUPDQ7+DYUiQHN ±9Ui
QD9UiQD .RYDĜtN .YHUND %HþYiĜâDIiĜ 0
=DGUDåLO 3ĜLQGLã 'LYiFL 6ODYLD3UDKD²9VHWtQ
 %UDQN\5\]iN 9DPSROD 9DPSROD
5\]iN )XUFK 9OþHNâPHUKD ±5HKXã *RUþtN 
'7ĤPD +RORPHN -'UWLQD 3HFKDQHF %ĜH]LQD
'RVWiOHN6ORYiþHN 'RVWiOHN 3HFKDQHF 'LYiFL
3ĝHURY²+DYtĝRY  %UDQN\)'YRĜiN
âQDMQDU ±1HSRNRM )6HPDQ 'RNWRU 6WDUê&KUR
ERþHN :HUELN'LYiFL 1322.
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

3URVWĨMRY)UĄGHN0tVWHN

S

 YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
.DGDė ² ÓVWt Q/      %UDQN\  0RURQJ
:RMQDU   &KORXED =DEORXGLO .ĤV   3RSSHO ' =H
PDQ / &KDOXSD   &KORXED .ĤV7UHIQê   äRORERY
'=HPDQ/&KDOXSD -0OOHU &KORXED7UHIQê 
.ĤV &KORXED äRORERY -0OOHU'=HPDQ .ĤV
=DEORXGLO&KORXED ±9LOGXPHW] 0DUãRXQ7ĤPD 
)LOLS 6HYHUD 0DUãRXQ 7ĤPD9LOGXPHW] 0OOHU
)LOLS.UXåtN 'LYiFL 3RUXED²6ODYLD3UDKD
 %UDQN\*ĜHã 6LNRUD+XGHþHN +X
GHþHN *ĜHã6LNRUD ±)XUFK .XĢiN.XEtN 9UGORYHF
9OþHN .XĢiN âPHUKD-1RYiN âPHUKD .XEtN 
 .XĢiN - 1RYiN  'LYiFL   þHVNp %XGčMRYL
FH²&KRPXWRY  %UDQN\9HQNUEHF
&KULVWRY 0LFKQiþ *LOEHUW.DUDEiþHN ±6XFKê
äRYLQHF+ODYD /OHZHOO\Q 7RPLFD-6YRERGD 
6WORXNDO+ODYD -6NOHQiĜ6XFKê /OHZHOO\Q'LYi
FL 3ĝHURY²/LWRPčĝLFH  %UDQN\
1DYUiWLO .ULVO.XEHã .RþLFD )'YRĜiN.ULVO 
.XEHã .ULVO1DYUiWLO 3ãXUQê 1DYUiWLO ±/'RX
GHUD 0+DYHOND 'LYiFL +DYtĝRY²9VHWtQVQ
 %UDQN\.RWDOD:HUELN 1H
SRNRM%DOiå ±'RVWiOHN -RQiN7HSHU 3HFKDQHF
%ĜH]LQD'7ĤPD UR]KQiM5HKXã'LYiFL 1638.
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

7íHEtġ3URVWĨMRY



VWUDQD

7.$JURIHUW3URVWčMRY7.3UHFKH]D3ĝHURY
YëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt
0DMD&KZDOLQVNi±/LQGD1RVNRYi
'DOLERU6YUþLQD±7LP3XHW] 
9LNWyULD.XåPRYi±1LNROD7RPDQRYi
9tW.RSĜLYD±'RPLQLN.HOORYVNê
-LĜt 9HVHOê ± .DPLO 0DMFKU]DN  VNUHþ
9HVHOê

=GHQČN.ROiĜ±6HUJLM6WDFKRYVNLM 8.5 
.XåPRYi &KZDOLQVNi ± 7RPDQRYi
.XEiĖRYi 
3ROMDN .RSĜLYD ± 6WDFKRYVNLM .HOORYVNê
6:3, 6:2
.ROiĜ 6YUþLQD ± 0DMFKU]DN  3XHW] 
6:3, 2:10

Å9\URYQDQčMätWRXæEëWVQDGDQLQHPRKOR´
-DURVODY1$95È7,/QHKUDMtFtNDSLWiQ3URVWČMRYD

VWUDQD

VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

3RGDOLMVPH
NDWDVWURIiOQtYëNRQ«"

6HVWDYD3URVWčMRYD
:HLGHQWKDOHURYi6WPSHORYi=DWORXND
ORYi  )ULþRYi  .R]PtN  .RSiþRYi 
OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĜtGDO\ 'YRĜiþNRYi
%DOiNRYi%RXGRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



Å1iäYëNRQVHRSURWLSĝHGFKR]tPGRPiFtP
SURSDGiNĥP]OHSäLO´
/DGLVODY/8%,1$WUHQpU-HVWĜiEĤ

%UDQN\5DþXN äiOþtN3.UHMþt ±%HþYiĜ 8UEDQ 
%HþYiĜ 0=DGUDåLO âYHF 0=DGUDåLO 9UiQD
.DGHĜiYHN 5R]KRGÿt'ČGHN.R]LRO±=HGQtN+UDQRã
9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYDâWĤUDOD±0Ui]HN3.UHMþt+DPUOtN0
-DQGXV+XVD0XãND%ĜH]iN±//XĖiN5DþXNäiOþtN±7
-DQGXV'LYtãHN1RX]D±+UQtþNR90HLGO/.UHMþtN±&K
OiQ01RYiN.QDS7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD 6RNRORYD .DãSDU )HþR  ± 3ĜLQGLã 9RGLþND $
5XOtN0LFKiOHN-7RPHþHN3DĜt]HN.DGHĜiYHN±.RYDĜtN
0=DGUDåLOâYHF±9UDFRYVNê.YHUND2VPtN±75RKDQ
9UiQD.XEČQD±%HþYiĜ8UEDQ 7UHQpĝL.DUHO0OHMQHN




5R]KRGÿt+RUNêD9DFKXWNDþDVKRGLQ\
'LYiNĥ 130.



%UDQN\  9DFKXWND äiOþtN 0Ui]HN  7 -DQGXV 0LãNiĜ  ± 
.RIURĖ 0LNXOtN.DIND .OLPãD 7RPL 0LNXOtN .RIURĖ.RYiĜ 
5R]KRGÿt%DUHN2QGUiþHN±.RWOtN=tGHN9\ORXÿHQt9\XæLWt
1:1. 2VODEHQt 0:0. 'LYiFL 600.

3URVWĨMRY6RNRORY
1:4



VHW
VHW

Ä9]KOHGHPNYêERUQpKĜHâWHUQEHUND
MVPHWHQWRNUiWQDYtFQHPČOL³

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&)UëGHN0tVWHN

6HVWDYD)UëGNX0tVWNX




6HVWDYDãWHUQEHUND
âPtGRYi  6FKDQGORYi  .QHLÀRYi
 .DUDELQRYLFK  6LIIHULHQ  .R¿H 
OLEHUR=LOEHUPDQ6WĜtGDOD0HLGORYi
7UHQpĝL-DQ'UHãOD0LURVODY-HKOiĜ

Ä3RVWRXSLORNYDOLWQČMãtGUXåVWYR
P\MVPHGĤVWRMQČERMRYDOL³

&+$1&(/,*$².2/22Óþ$6793Ĝ('.2/(

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

VHW
VHW

3
1





%UDQN\2XĜDGD 7-DQGXV0LãNiĜ 'LYtãHN 1RX]D
+UQtþNR   7 -DQGXV 0LãNiĜ 0XãND   +UQtþNR
'LYtãHN 0XãND   1RX]D 'LYtãHN +UQtþNR  
äiOþtN 0LãNiĜ.UHMþtN 7-DQGXV 2XĜDGD+DPUOtN 
5R]KRGÿt 6NRSDO 9UED ± .UHX]HU 3RORQ\L 9\ORXÿHQt
9\XæLWt 0:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD7ĝHEtÿH-HNHO 6YRERGD ±*ORYHU)RUPDQ1HG
EDO.RZDOF]\N-HQiþHNýHMND+ODYiþ±âĢRYtþHN1HGYtGHN
9RGQê±)HUGD%LWWQHU+DYUiQHN±.UDWRFKYtO7DGHiã.UiO
.XQF±3RGODKD9iFODYHN0DOHF
7UHQpĝL0DUWLQ6RERWNDD-DURVODY%DUYtĜ
6HVWDYD 3URVWčMRYD +XI ± 0Ui]HN 0XãND +XVD .UHMþt

+DPUOtN%ĜH]iN±.UHMþtN5DþXNäiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN
1RX]D ±7 -DQGXV 0HLGO .QDS ± 1RYiN 0LãNiĜ 2XĜDGD
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

'iYDOLMVPHäģDVWQpJyO\"


,YR3(â78.$
DVLVWHQWWUHQpUD-HVWĜiEĤ



675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD ÓVWtQ/²6RNRORY  
%UDQN\0OOHU 9LOGXPHW].UXåtN )LOLS9LOGXPHW]
0DUãRXQ 9O%URå0DUãRXQ±0LFKiOHN 75RKDQ 
âYHF .RYDĜtN 'LYiFL &KRPXWRY²3ĝHURY 
 %UDQN\&KUSD âWRFKO/DQJ -6YRERGD 7R
PLFDâWRFKO -6YRERGD /OHZHOO\Q5+DYHO ±7'R
OHåDO :HLQKROG=ERĜLO 'LYiFL /LWRPčĝLFH²+DYtĝRY
  %UDQN\0.DGOHF -tFKD 9RåHQtOHN
/'RXGHUD 0.DGOHF 9RåHQtOHN-tFKD .RUNLDNRVNL
-tFKD-iQVNê 9LWRXFK âWRKDQ]O ±23URFKi]ND )
6HPDQ.RWDOD 0URZLHF 0DOLQD:HUELN .RWDOD )
6HPDQ23URFKi]ND .DFK\ĖD &KURERþHN.RWDOD 
)6HPDQ .RWDOD0DOLQD 23URFKi]ND )6HPDQ.RWD
OD 'LYiFL 9VHWtQ²3RUXED  %UDQ
N\3HFKDQHF 7HSHU'7ĤPD *RUþtN .XFKDUF]\N
5HKXã .XFKDUF]\N -RQiN ±*ĜHã 6LNRUD'.UHMþt 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²þHVNp%XGčMRYLFH 
 %UDQN\âWHLQHU âPHUKD9DPSROD âPHUKD
9DPSROD 5\]iN .XĢiN.XEtN âPHUKD 9DPSROD 
±='ROHåDO âLPiQHN3DYHO âLPiQHN ='ROHåDO
3URNHã 'LYiFL
3ĝHGHKUiYND  NROD 3RUXED ² &KRPXWRY  
   %UDQN\  +XGHþHN *ĜHã 'XQGiþHN  
6LNRUD 'XQGiþHN +XGHþHN   âSDþHN 7 -iFK\P
5XGO +XGHþHN âSDþHN'.UHMþt ±äRYLQHF -
6YRERGD/OHZHOO\Q +ODYD 6HHPDQQ 'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 ý%XGČMRYLFH      
 9VHWtQ
     
 &KRPXWRY      
 3ĜHURY
     
 /LWRPČĜLFH      
 6ODYLD3UDKD      
 3RUXED
     
 +DYtĜRY
     

 -LKODYD
     
 3URVWčMRY      
 )UêGHN0tVWHN      
 7ĜHEtþ
     
 %HQiWN\Q-       
 ÒVWtQ/
      
 6RNRORY
      
 .DGDĖ
      

.$03ĜÌã7Č

NRORQDGVWDYE\SRQGčOtSURVLQFHKRGLQ
-LKODYD±ÒVWtQDG/DEHP  .DGDĖ±6RNRORYProVWčMRY²%HQiWN\Q-.
NRORQDGVWDYE\VRERWDOHGQDKRGLQ ÓVWt
Q/ ² 3URVWčMRY   %HQiWN\ Q- ± )UêGHN0tVWHN
6RNRORY±-LKODYD7ĜHEtþ±.DGDĖ  

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
3URVWÈMRYs5RzQRYS5
3:7 (1:0, 0:2, 2:5)
%UDQN\  7RPiQHN 0XGUOD +HMFPDQ  
7RPiQHN %ODKRXãHN   +HMFPDQ 1ČPHF
âLOKiQHN  ±  0LNODV 6WUXåND   0LNODV
'UiEHN 6WUXåND   .ROiþHN *DENR  
%DODåRYLþ .ROiþHN   6WUXåND 'UiEHN  
.ROiþHN 6WUXåND 6WRGĤOND9\ORXÿHQt
QDYtF âLQGOHU 3URVWČMRY   PLQXW RVREQt WUHVW
%H]Y\XåLWt9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
3URVWčMRY-HOtQHN .URXSD ±âLOKiQHNâ3D
OiQHN1ČPHFâDQGHUD0RMåtãHN09RUiþ.XEtN
±.RWOiQ7RPiQHN0XGUODâLQGOHU9.RXWQê+HMF
PDQ%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
5RæQRY S 5DGKRäWčP 0ROO ± 6WUXåND %DODåRYLþ
6WRGĤOND0DUWLQHF±'UiEHN70DUHN9DãHN.ROiþHN
0LNODV*DENRäiUVNê 7UHQpU5RPDQ9DQČþHN

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
3URVWÈMRYs5RzQRYS5
3:9 (0:2, 2:4, 1:3)
%UDQN\  7 3DOiQHN âSLþiN   3tWU 
.XPVWiW '9RUiþ ±(OLFK 9ON (OLFK

 (OLFK 9ON   (OLFK -XUþD   -XUþD
9ON   ' .ĜHQHN 3UDãLYND   ' .ĜHQHN
3UDãLYND   .\VHOD -XUþD   5 .ĜHQHN
0DFKDþ  5R]KRGÿt 3ĜHFHFKWČO ěHKXOND
9\ORXÿHQt  9\XæLWt 0:1. 9 RVODEHQt 1:1.
'LYiFL 30.
3URVWčMRY âWRXUDþ  3iQ  ± / +ROXE )U|PO
âSLþiN9UED0DWČMND±73DOiQHN.RQþLFNê3tWU
'9RUiþ7HVDĜ5ROHQF.DODELV.XPVWiW.RSHFNê
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
5RæQRYS5DGKRäWčP.UXQWRUiG±'0DUHN9ON
3RPNOD)LOLSRYi-XUþD±9UHþND.\VHOD2QGĜHM
' .ĜHQHN 0DFKDþ 3UDãLYND 6OXND &KDOXSD 5
.ĜHQHN(OLFK
7UHQpU5RPDQ9DQČþHN

12. kolo Ligy dorostu,
1RYÙ-LÄÉQs3URVWÈMRY
7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
%UDQN\  .DGXU -XĜtþHN   +XE -XĜtþHN
)DEtN )DEtN 6YRERGD %HUND %H]GČN
-DNXEĤ -DNXEĤ 8UEDQ -DNXEĤ %HUND 
 )DEtN -XĜtþHN 6YRERGD  ±  1DYUiWLO
9\URXEDO   9\URXEDO 9HVHOê   9\URXEDO
0LãNRYVNê +UDþRYi  5R]KRGþt 0LNXOD ± $G
DPHF3RUXED9\ORXÿHQt9\XæLWt 2:0. V osODEHQt 0:1. 'LYiFL
1RYë-LÿtQ'+RUiN±.\VXþDQ.DGXU%H]GČN8U
EDQ±&KPHO-+RUiN+XE)DEtN-XĜtþHN8UEDQRYi
-DNXEĤ6YRERGD%HUND 7UHQpU.DPLO*HEDXHU
3URVWčMRY 'XEVNê ± 6ROGiQ 9HVHOê 5 ýHUQê
.ROiĜ+UDþRYi±.RWOiQ1DYUiWLO7RPiQHN7iERU
9\URXEDO$.RXWQê.XGOiþHN0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

13. kolo Ligy dorostu
3URVWÈMRY9DO0H]LÔÉÄÉ
1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
%UDQN\DQDKUiYN\7RPiQHN 9\URXEDO ±
2PHOND 6LQHU   2PHOND 'DGDM 6LQHU  
'DGDM âHGOEDXHU8UEDQ 8UEDQ5R]KRGþt
+RUiN±'ROHåHO.URXSD9\ORXÿHQtQDYtF
.ROiĜ 3URVWČMRY PLQXWRVREQtWUHVW9\XåLWt
9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
3URVWčMRY 'XEVNê ± 6ROGiQ 9HVHOê 5 ýHUQê
.ROiĜ+UDþRYi±.DãSDU.RWOiQ1DYUiWLO7RPiQHN
7iERU 9\URXEDO$ .RXWQê .XGOiþHN 0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
9DODäVNp0H]Lĝtÿt0DUHþHN±9HVHOi+ROtN.XEtQ
âHGOEDXHU 0DFKĤ ± 'DGDM =LJPXQG 8UEDQ 7R
EROD2PHOND6LQHU6WRGĤONDâXOiN+UGê
7UHQpU7RPiã3DĜt]HN

NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
3URVWÈMRYs1RYÙ-LÄÉQ
9:5 (1:1, 6:0, 2:4)
%UDQN\ D QDKUiYN\  7RPiQHN  .RWOiQ
âLQGOHU 1ČPHF %ODKRXãHN 7RPiQHN
âLQGOHU 0 9RUiþ   7RPiQHN 3HNU  
+R]PDQ âLQGOHU   %ODKRXãHN 9 .RXWQê 
 7RPiQHN .RWOiQ   7RPiQHN +R]PDQ 
±  âNDUND  3RĜt]ND 6LNRUD   âNDUND
6LNRUD3RFK\Oê /\þND )LãHU 0DWêVHN
3ãHQLFD âNDUND  5R]KRGþt 'ROHåHO ± +RUiN
.URXSD 9\ORXÿHQt 3:3. 9\XæLWt 1:1. V oslaEHQt 0:0. 'LYiFL
3URVWčMRYýHUQê %LVNXS ±âLOKiQHNâ3D
OiQHN1ČPHFâDQGHUD0RMåtãHN09RUiþ±3HNU
.RWOiQ 7RPiQHN âLQGOHU +R]PDQ 9 .RXWQê
%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
1RYë-LÿtQ1HKDVLO±-%H]GČN0LþND3RFK\Oê
6WDQþtN ± 3RĜt]ND )LãHU 3ãHQLFD 0LþNDO /\þND
6LNRUDâNDUND0DWêVHN 7UHQpU3DYHO1RYiN

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
3URVWÈMRYs1RYÙ-LÄÉQ
3:6 (1:0, 0:0, 2:6)
%UDQN\DQDKUiYN\73DOiQHN 3tWU '
9RUiþ .XPVWiW 3tWU±+RUiN 'RKQDO 
ěHKiN +RUiN.OXQGD .OXQGD ěHKiN 
'%H]GČN +RUiN .OXQGD 'DQþiN 
ěHKiN 5R]KRGÿt .URXSD +RUiN 9\ORXÿHQt
QDYtF0DORXãHN 1RYê-LþtQ PLQXWRVREQt
WUHVW9\XæLWt 1:3. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 36.
3URVWČMRY âWRXUDþ ± )U|PO âSLþiN 9UED %URVV
0DWČMND±73DOiQHN3tWU'9RUiþ7HVDĜ&]LQHJH
5DLV)ORUêNRYi.DODELV.XPVWiW7REROD
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
1RYê-LþtQ9HĜPLĜRYVNê±'%H]GČN=DKUDGQtþHN
0DORXãHN +RUiN ± 'RKQDO +LOãHU .ORW]PDQ
ěHKiN'DQþiN'XED.OXQGD6WUDND
7UHQpU3DYHO1RYiN

/8.267´(/%$

7(1,6

0XæL²VHQLRĝL ~ÿDVWQtNĥ
7RPiã 9DOHQWD 3URVWČMRY    0LODQ +DMGXN
3URVWČMRY -LĜt+HWPDQ 3URVWČMRY
«-LĜt)UDQWLãHN .RVWHOHFQD+DQp =GH
QČN6PROND .RVWHOHFQD+DQp -LĜt6PUþHN
3URVWČMRY    =GHQČN =DSOHWDO 3URVWČMRY 
,YR0DFHQDXHU 3URVWČMRY 
0XæL ~ÿDVWQtNĥ
.DUHO3HMþRFK %UQR 0LFKDHO3RKO %UQR 
)UDQWLãHN+DMGXN 3URVWČMRY .DPLO
.RYiĜ 3URVWČMRY /DGLVODYýHUQRKRUVNê .RV
WHOHFQD+DQp «.DUHO%RKP .RVWHOHFQD
+DQp 7RPiã=LNPXQG 3URVWČMRY 
7RPiã+iPRU .RVWHOHFQD+DQp 
åHQ\ ~ÿDVWQLFH
.DWHĜLQD9UFKRYHFNi %UQR *DEULHOD6WX
GHQi 3URVWČMRY 3HWUD+iPRURYi .RVWHOHF
QD+DQp 
-XQLRĝL ~ÿDVWQtFL
-LĜt +HUiN 2SDYD    0LFKDHO 5RED 3URV
WČMRY )LOLS-DKQ 3URVWČMRY /XNiã
3UHFOtN 3URVWČMRY 
.DGHWL ~ÿDVWQtFL
9iFODY9\EtUDO 3URVWČMRY 'DYLGâPtG 3UR
VWČMRY -DQýDONRYVNê 3URVWČMRY 
2QGĜHM0DUWLQHN 
.DGHWN\ ~ÿDVWQLF
7HUH]LH 0RXGUi 3URVWČMRY    .DUROtQD .R
QHþQi %UQR (OLãND.ROHĖiNRYi 3URVWČMRY 
$GpOD&KDORXSNRYi 3URVWČMRY 
6WDUätæiFL ~ÿDVWQtFL
-DNXEâRPHN 3URVWČMRY )UDQWLãHN3RVStãLO
.URPČĜtå 0DUHN+DMQ\ã 3URVWČMRY 
'HQLV=YRQHN 3URVWČMRY 
6WDUätæDÿN\ ~ÿDVWQLFH
0DGOHQ 0DNRYi 3URVWČMRY    7HUH]D 6YR
ERGRYi 3URVWČMRY    .DUROtQD +RIIPDQRYi
.URPČĜtå 
0ODGätæiFL ~ÿDVWQtFL
9LQFHQW 3UiãLO 3ĜHURY    -LQGĜLFK .RSHFNê
3URVWČMRY    9RMWČFK +XGHþHN .URPČĜtå 
$GDPâRPHN 3URVWČMRY 
0ODGätæDÿN\ ~ÿDVWQLFH
$QQD.DGUQNRYi .URPČĜtå /LEXãH2QG
UXãNRYi .URPČĜtå 

(;75$/,*$
60©h(1¹&+'58l67(9¤5
=É./$'1Ì6.83,1$²ĜÌþ$1<
]iSDV,ý/7.3UDKD7.6SDUWDN-LKODYD
'HWLXF  )UXKYLUWRYi   )RUHMWHN  /RMGD
      0DUWLQFRYi  )UXKYLUWRYi  
âiWUDO)ULHGOâDIUiQHN+ROLã
.OLåDQ'HVHLQ
.RQHþQpSRĜDGt,ý/7.3UDKD  7.
6SDUWD3UDKD  7.6SDUWDN-LKODYD 
=É./$'1Ì6.83,1$²35267Č-29
]iSDV 7.$*52)(573URVWĨMRY

./$'.29¹/8.
0XæL ~ÿDVWQtFL
-DNXE +DEiVNR %UQR    =GHQČN 0HM]OtN
%UQR 

+2/¹/8.
0XæL ~ÿDVWQtNĥ
3DYHO.XþHUD 2ORPRXF %RKXVODY.DGUQND
.URPČĜtå 0LFKDO+RIIPDQ .URPČĜtå 
åHQ\ ~ÿDVWQLFH
-DUPLOD.XþHURYi 2ORPRXF 9HURQLND1HX
IXVRYi 2ORPRXF 
.DGHWL ~ÿDVWQtFL
9iFODY1DYUiWLO .RVWHOHFX=OtQD -LQGĜLFK
0LNLVHN 2ORPRXF 
6WDUätæiFL ~ÿDVWQtFL
'DQLHO /DNYD 2ORPRXF    6DPXHO 5DMWDU
.RVWHOHFX=OtQD 
6WDUätæDÿN\
(PD1DYUiWLORYi .RVWHOHFX=OtQD 

672/1©7(1,6
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9ëVOHGN\
NRORýHFKRYLFH±/XWtQ&KURS\QČÄ%³±2QGUDWLFH
NRORýHFKRYLFH±1HĜHGtQÄ%³âXPSHUN±2Q
GUDWLFHNRORýHFKRYLFH±3ĜHURY0RKHOQLFH±
2QGUDWLFHNROR2QGUDWLFH±0ČVWR$OEUHFKWLFH
ýHFKRYLFH±âXPSHUNNROR2QGUDWLFH±âWHUQEHUN
ýHFKRYLFH±0RKHOQLFHNROR0ČVWR$OEUH
FKWLFH ± ýHFKRYLFH  %XN ± 2QGUDWLFH   NROR
âWHUQEHUN±ýHFKRYLFH-H]HUQLFH±2QGUDWLFH
NROR1HĜHGtQÄ%³±2QGUDWLFHýHFKRYLFH±%XN
NROR3ĜHURYÄ%³±2QGUDWLFHýHFKRYLFH±-H]HU
QLFHNROR2QGUDWLFH±ýHFKRYLFHNROR
&KURS\QČÄ%³±ýHFKRYLFH2QGUDWLFH±/XWtQ
 âXPSHUN
 0RKHOQLFH
 ýHFKRYLFH
 $OEUHFKWLFH
 3ĜHURY
 2QGUDWLFH
 -H]HUQLFH
 %XN
 1HĜHGtQ
 âWHUQEHUN
 &KURS\QČ
 /XWtQ

²7.3UHFKH]D3íHURY

YtFHYKODYQtPNXSyQX
.RQHÿQpSRĝDGt7.3UHFKH]D3ĜHURY  
 7. $*52)(57 3URVWčMRY     530
2i]DětþDQ\ 
),1É/(ĜÌþ$1<
,ý/7.3UDKD±7.35(&+(=$3ĜHURY 0DUWLQ
FRYi±1RVNRYiâiWUDO±.HOORYVNê
0XFKRYi±7RPDQRYiâDIUiQHN±6WDFKR
YVNLM  )RUHMWHN±3XHW].OLåDQ
±0DMFKU]DN  VNUHþ.OLåDQ+UDGHFNi0DU
WLQFRYi±.XEiĖRYi1RVNRYi

92/(-%$/
81,4$(;75$/,*$
NROR

ðWHUQEHUN²3URVWĨMRY 3:1


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD )UëGHN0tVWHN3ĝHURY 
 1HMYtFHERGĥâSURFKRYiâQHOO\RYi
3OXKDĜRYi   .XNXþRYi 'DYLVRYi D .RWODERYi SR 
/LEHUHF.3%UQR  1HMYtFHERGĥ K.
.RKRXWRYi6YRERGRYi5XWDURYi3DYOtNRYi
%XNRYVNi&DUSHQWLHURYi 9.%UQR2ORPRXF
 1HMYtFHERGĥ0LN\VNRYi'LDW
NRYi:RORZLF]RYi2UYRãRYi0LFKDOtNRYi
+RGDQRYi












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

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDOHGQDKRGLQ
âWHUQEHUN9.%UQR3URVWčMRY2VWUDYD  2O\PS
)UêGHN0tVWHN SĜHGHKUiQR 3ĜHURY/LEHUHF 
 .3%UQR2ORPRXF  

&(9&XSzHQ
iGUVP¾EVKHKP¾NG iGNO[ $TPQ t *2- *ÁOGGPNKPPC 
 C*2-*ÁOGGPNKPPCtiGNO[$TPQ
  $WUVQ#TUK\KQt721NQOQWE 
 C721NQOQWEt$WUVQ#TUK\KQ  

&KDOOHQJH&XSzHQ
iGUVP¾EVKHKP¾NG%CNEKV-COPKMt1N[OR2TCJC 
 C1N[OR2TCJCt%CNEKV-COPKM 
 \NCVÚUGV%5/.WIQLt&WMNC.KDGTGE
 C&WMNC.KDGTGEt%5/.WIQL 
 

.223(5$7,9$1%/.2/2



Ä=DþiWHN]iSDVXQHE\O
]QDãtVWUDQ\YĤEHFGREUê³



3UHGUDJ%(1Èý(.
NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: www.basketbalsvitavy.cz

BASKETBAL

FLORBAL
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',9,=(VNXSLQD(

NROR

Olomoucko - Pardubice

82:69 (21:15 37:34 58:55)

5R]KRGÿt.XþtUHN.XU].DUD¿iW
'LYiFL
E  E  7+  'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD Morgan Malik 27, Palyza Lukáš
.RXĜLO5DGRYDQ-RVLSRYLþ,JRU'RXJODV-DYRQWH
'HGHN-LĜt*RJD$GDP9iĖD)UDQWLãHN6HKQDO0DUHN
9DãiW9LNWRU1RUZD0LFKDOâWČSiQ'RPLQLN 7UHQpU
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Máme všichni před sebou posledních pár hodin starého roku, tak si je
koukejme užít k plné spokojenosti! Prostějované by měli mít na paměti,
že cokoliv se během silvestrovských a novoročních oslav stane, mohlo by
být předzvěstí událostí celého roku 2020.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Na rozdíl
od pracoviště se můžete těšit na zcela
pohodovou atmosféru v domácnosti.
V ní vládne klid a vzájemné souznění,
takže se držte doma a alespoň na pár
dní vypněte z pracovního stresu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nějaká novoroční předsevzetí si vůbec nedávejte, nemáte totiž dostatečnou vůli
je dodržet. Spíše se zaměřte na to,
abyste si Silvestra užili, stejně jako
vaši nejbližší. Bude na vás, jak si
oslavy zorganizujete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Konec
roku vás zastihne ve špatné náladě
a nic na tom nezmění ani bublinky
v šampaňském. Možná by stálo za
úvahu být letos o samotě a zahloubat se do vlastního nitra. Společnost
vás nijak nerozveselí.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Při oslavách
příchodu nového roku si dávejte
pozor, zda v domácnosti máte vše
pod kontrolou. Může se vám totiž
lehce stát, že právě v nejnevhodnější chvíli vám zkratuje elektřina
a místo oslav budete hasit.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na poslední
den v roce se k vám domů chystá
početná výprava příbuzných, z čehož nemáte zrovna dvakrát radost.
Až později ale hromadné oslavě přijdete na chuť, nakonec budete rádi
za skupinový přípitek.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Většinou
nemáte rádi hromadné silvestrovské oslavy, tudíž se budete snažit
najít jen pár vyvolených k tomu,
abyste s nimi přivítali Nový rok. Jen
pozor na to, aby se z oslavy nevyklubal nudný večer.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Na seznamu
pozvaných k silvestrovské oslavě figuruje i jméno vaší tchýně, což není
zrovna dvakrát potěšitelné. Zkuste se
domluvit s partnerem, že ke své „milé“
příbuzné přijedete až začátkem ledna.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Upřednostňujete novoroční oslavy ve společnosti, kde není nouze o zábavu.
Máte recht, televizní pořady stojí
za starou belu, takže vyjděte do ulic
a pronikněte do některého z barů.
Tam si užijete.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Jste
právě ti, kteří poslední den v roce
nešetří různými předsevzetími. Letos s nimi ale šetřete, protože vloni
jste dokázali splnit jen naprosté minimum. Nyní zkuste začít rok bez
kouření a vytrvejte!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Strávíte nádherné poslední hodiny tohoto roku, a to v objetí se svým nejmilejším partnerem. Jen pozor, abyste své
milostné radovánky nepřehnali a neprováděli je veřejně před ostatními slaviteli.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Ve vašem případě by bylo lepší silvestrovské oslavy pořádat v naprostém
soukromí a pouze v úzkém okruhu
nejbližších. Během celého roku jste
si totiž společnosti užili až dost, takže chvilka většího klidu neuškodí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.Dáte si pořádně do „kokosu“, oslavy protáhnete
na několik dní. Vezměte si v úvodu
ledna dovolenou, jinak to vaše bolavá hlava nevydrží. Není vyloučena
ani noc na záchytce, protože řádit
budete skutečně dokonale.
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nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ALKOHOLICKÉ NÁPOJE..
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Amundsen Vodka 0,5l

259,00

-

189,90

129,90

129,90

129,90

Captain Morgan Spiced Gold 0,7l 269,00

-

296,90

418,90

269,90

269,90
239,90

Jägermeister 0,7l

249,00

-

449,00

269,90

299,90

Malibu 0,7l

-

-

-

329,00

329,90

259,90

%RæNRY5HSXEOLFD([FOXVLYHO

239,00

149,00

-

299,90

239,90

229,90

Aperol 0,7l

189,00

189,00

-

229,90

249,90

189,90

Naše
4'57/¦

Poptávka po alkoholu všeho druhu s koncem roku stoupá závratnou rychlostí, tudíž
je dobré vědět, že oblíbený Jägermeister a také exotické Malibu seženete nejlevněji
v Penny marketu, kde můžete přihodit do košíku také Amundsen vodku, kterou
mají za stejnou cenu i v Kauflandu a Tesku. Kdo rád ochutná Božkov Republica
Exclusive, doporučujeme mu návštěvu Lidlu. Pro Captain Morgan Spiced Gold se
zastavte v Albertu, kde společně s Lidlem mají i nejlevnější Aperol.
Na zdraví! A vše nejlepší do nového letopočtu 2020!
Průzkum byl proveden v pátek 27. prosince.
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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.
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šťastný nový rok

Pondělí 30. prosince 2019
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Zdroj: OSÚMM

Informujeme o termínech svozu odpadů. Ve středu 1. 1. 2020 se svoz odpadu neprovádí, termíny svozu
budou posunuty o 1 den – tzn., čtvrtek 2. 1. 2020 až sobota 4. 1. 2020.
3UDYLGHOQÙWHUPÉQVYR]X1½KUDGQÉWHUPÉQVYR]X

3UDYLGHOQÙWHUPÉQVYR]X1½KUDGQÉWHUPÉQVYR]X

středa 1. 1. 2020 → čtvrtek 2. 1. 2020
čtvrtek 2. 1. 2019 → pátek 3. 1. 2020

pátek 3. 1. 2020 → sobota 4. 1. 2020
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Vítězem letošního ročníku soutěže Exportér roku vyhlašované
Hospodářskou komorou České republiky se stala automobilka Škoda Auto. V kategorii podle nárůstu
exportu zvítězil přední světový
výrobce obráběcích strojů TOS
VARNSDORF. Zástupci firem
převzali ocenění na slavnostním
večeru v Uměleckoprůmyslovém
museu v Praze.
Mladoboleslavská automobilka loni
vyvezla automobily v hodnotě 377
miliard korun, což je meziročně o 3
% více. Jde o 8,6 % celkových exportů
z České republiky. Druhou příčku obhájil výrobce elektroniky Foxconn CZ
Group, třetím největším exportérem
je koncern Agrofert sdružující více než
250 podniků.
Letos poprvé se soutěžilo v celkem osmi
kategoriích. Vítěz kategorie podle meziročního nárůstu exportu TOS VARNSDORF dokázal zvýšit vývoz o 77 %.
Společnost se sídlem ve Varnsdorfu
je předním světovým výrobcem obráběcích strojů, specializuje se na výrobu frézovacích a vyvrtávacích strojů
a obráběcích center. Na druhém místě
skončil výrobce antén a telekomunikačních zařízení CommScope Czech Republic s.r.o. (nárůst o 67 %), třetí příčku
obsadil výrobce důlních strojů FERRIT
s.r.o. (nárůst o 44 %).
Vítězem kategorie středních exportérů
do výše exportu 500 milionů Kč se stala
společnost T Machinery a.s., engineeringováfirmavoblastidůlnítechniky(nárůst
exportu o56%).
Cenu pro exportéra, který vyvezl v roce
2018 své výrobky a služby do největšího
počtu zemí, získal CommScope Czech
Republic, který exportoval na 130 zahraničníchtrhů.
Hospodářská komora a Střední podnikatelský stav do letošního již 25. ročníku soutěže integrovaly také tradiční
setkání s účastníky podnikatelských
misí Roztáčíme kola českého exportu.
Kromě nejvýznamnějších exportérů
a nejlepší exportní transakce podpořené státem tak letos v soutěži oceňovaly
například i nejvstřícnějšího úředníka
státní správy nebo nejvěrnějšího účastníka podnikatelských misí. Během
celorepublikového vyhlášení se tak
setkali nejen sami exportéři, účastníci
zahraničních misí, ale i státní správa.
„Díky kvalitním českým výrobkům je
dnes tak malá země, jakou je Česká republika, nejen úspěšná, ale i známá na
trzích po celém světě. Dnešní vyhlášení výsledků soutěže je proto nejen
oslavou českých exportérů, tahounů
české ekonomiky, ale také poděkováním všem od ústavních činitelů přes
státní úředníky, kteří si uvědomují, že
podporou podnikatelů v jejich přeshraničních aktivitách se podílejí na
velmi dobrém hospodářském úspěchu
naší země. Za klíčové přitom považuji podnikatelské mise, kterými státní
správa aktivně podporuje pronikání výrobků české značky na další trhy,“ poznamenal prezident Hospodářské komory
VladimírDlouhý.
Hospodářská komora přitom jen letos
organizovala 14 podnikatelských misí
do 16 zemí světa, kterých se účastnilo
419 podnikatelů (Omán, Rakousko,
Chorvatsko, Čína, Maďarsko, Kanada,
Slovinsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina, Turecko, Srbsko, Mongolsko, Katar a Bahrajn, Ukrajina, Itálie).
Tisková zpráva HK ČR
(redakčně kráceno)

kultura v prostějově a okolí
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„Je nás zde na hraní sedm. Představení
je pro děti zhruba prvního stupně základní školy. A je interaktivní, takže je
přímo zapojujeme, budou s námi třeba
zpívat koledy,“ uvedla za organizátory
Oleksandra Burdová. Soby pak odkazuje hra na Vánoce. „Je to takové vánoční zvíře, objevil se tam a začal s dětmi mluvit, kdo je Mikuláš a podobně,“
shrnula částečně děj.
A děti? Ty byly spokojené. Navíc se
ukázalo, že pořadatelé příliš nepřeháněli, když na plakát k akci napsali, že
jde o představení pro malé i velké. Také
dospělí, vesměs rodiče dítek usazených
v první řadě, se nejednou zasmáli nebo
aspoň pousmáli. Herci si tak mohli
gratulovat.

Michal SOBECKÝ

Sál této budovy je betlémy doslova
přeplněný: některé z nich měří i více
než metr, jiné by se vešly do kapsy.
Nejen materiálem a velikostmi se však
od sebe navzájem odlišují. Ale také
místem původu: řada jich pochází
z Hané, stejně tak hodně má ale místo
původu v severních Čechách. Nebo
v Německu. Neztratil se ani betlém
z Jižní Ameriky.

Zaujme ale také zpracování jako takové. Jak výstava ukazuje, není betlém
jako betlém. Naprostou raritou pak je
tablo vojáků z konce 40. let minulého
století. Opět pojaté jako betlém. „Jejich sbírání je mým koníčkem, tak od
deseti let. Je to takový koníček na celý
život,“ poznamenal Josef Novotný,
sběratel, který své poklady čas od času
ukazuje veřejnosti. „A kde je uchovávám, když nevystavuji? Úplně všude.
I v garáží,“ usmívá se muž.
A i když první den místy bylo v sále
málo lidí, ti, co přišli, byli uneseni. „Je
to tu moc krásné, vidím zde takovou
sbírku poprvé. Nejvíce mě asi zaujaly
betlémy, co se hýbou. A pak ten cínový,“ poznamenala žena, která se představila jako Eva.

.KFÆOQJNKXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOQDFKXQXCV\JTWDCUVQXMWDGVNÆOč0GEJ[D÷
NCCPKdMTWwPQJQTUM¾R[TCOKFCq
Foto: Michal Sobecký
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V Čechách pod Kosířem jich sběratel vystavil desítky

ČECHY POD KOSÍŘEM Dřevo,
papír i cín. Ale také třeba sádra.
Z takových materiálů jsou vyrobené betlémy, které na první a druhý
svátek vánoční mohou lidé vidět
v Multifunkční budově pro kulturu
a sport v Čechách pod Kosířem.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Nadšení a smích
diváků přinesla premiéra Divadla
Point, která byla k vidění v pátek 20.
prosince. Své fandy i příležitostné
diváky přilákalo zdejší amatérské seskupení na zpracování komedie Romana Vencla a Michaely Doležalové
s názvem Když se zhasne. „Chodíme
často. Nejradši mám hru Testosteron.
Jsou to sice amatérští herci, hrají však
jako profíci,“ uvedla například Edita
Toufarová. Nebyla zdaleka jediná,
kdo si našel cestu do školy na Husově
náměstí, kde má Point zázemí – představení hlásilo vyprodáno.

Lidé, kteří poslední pátek před Vánocemi dorazili, navíc mohli porovnat dvojí
zpracování. Zatímco Point lákal na
premiéru, před ním se představili sami
autoři z Moravského divadla Olomouc,

kteří se dva měsíce zpátky se ukázali
v Národním domě. Nutno zmínit, že
amatéři z prostějovského Divadla Point
jim směle dokázali svými výkony konkurovat. Vítězslav Lužný jako Trevor

èV[ąK NKFK éV[ąK QUWF[ # FXC URQNGéPÆ EÊNG PG\VTCVKV Rą¾VGNG C RąGåÊV URQNGéPÚ
X¾PQéPÊXGéÊTGM
Foto: Michal Sobecký

exceloval, Jakub Krejčí si zase vychutnával roli tiššího, plachého intelektuála.
Lucie Lužná a Magdalena Krejčí zase
v roli ne zcela spokojených manželek
dokázaly strhnout. Během hry se totiž
odehrával příběh dvou manželství, zejména však drama kolem vztahu Lindy
a Trevora. Ti se kvůli předmanželské
smlouvě označené během představení
jako „Mnichovská dohoda“ snažili své
partnery přistihnout při nevěře a shrábnout tak vše. A k tomu využili právě své
nejlepší přátele. Tedy snažili se o to.
Zpět k obsazení. Přišla vám shoda příjmení postav zvláštní? Nejde o náhodu.
Skutečně totiž ve hře se čtyřmi postavami hrály dva manželské páry. Ovšem
partnery si na prknech prohodili. „Původně to bylo naplánované, že páry zůstanou, jak jsou. Ale při čtení rolí jsme
došli k tomu, že takhle to bude lepší.
Kvůli obsazení,“ poznamenal Vítězslav
Lužný, představitel Trevora, který ke
konci hry prozradil své velké tajemství.
Se třemi kolegy diváky bavil takřka neustále, stačila pauza nutná k přemístění
rekvizit a následoval potlesk. „Už jsme ty
fóry, co jsme trénovali, museli ukázat publiku. Nám už skoro po tolika zkouškách
nepřijdou vtipné. Snažili jsme se zbavit
té trémy z toho, zda to bude fungovat,“
poznamenal po představení s úsměvem.
Spokojený byl také Jakub Krejčí. Ten,
podobně jako ve hře Testosteron, hrál
nepříliš společenského intelektuála.
„Asi ta vědeckost mi je blízká, a taková
děckost. To mi říkal i rejža: ‚Prosím tě,
nehraj to jak děcko‘,“ usmíval se Jakub
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Krejčí. Podle svých slov si ale i trochu
oddechl. „Po tom všem, když to máme
za sebou, musím říct, že se všichni cítíme naprosto skvěle. Že jsme to zvládli,
že jsme nic nezvorali,“ dodal. Herečky
a herce pak po zásluze ocenil také ředitel divadla Aleš Procházka. „Krásně
zpracovaný materiál to byl. Je to konverzačka, a ne vždy může být funkční.
A tohle jsou zkušení herci, kteří z toho
dokázali vykřesat to nejdůležitější,“ vysekl poklonu Procházka. Nezapomněl
ani na režiséra Jakuba Hyndricha. „Je to
prostě paráda. Rád s ním dělám, dokáže bez milosti škrtat. To je velká přednost,“ nechal se slyšet Aleš Procházka.

QDGLYiN\]DEUDOD
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1RKéMC/¾wCFTCM$QPKH¾EUQDCNGVCMÆF÷VwVÊFKX¾EK6KXwKEJPKUK\CJT¾NKXPG
F÷NPÊORąGFUVCXGPÊRNPÆOOCÿ¾UMč
Foto: Michal Sobecký

vidí
DětiJak
si takto
mohly
zazpívat a také zahrát.
Hlavně
ale mohly oči nechat na opičce
KAPITÁNKA
Máše, která je často akcemi v budově
církve provází. Následovaly ji navíc dva
maňásci–děti a hlavně sob, který tentokrát převzal roli od Mikuláše a přišel
nezbedy obdarovat.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hra, která vtáhne do
děje. Přesně to se podařilo v neděli 15. prosince uskutečnit hercům
Křesťanského maňáskového divadla Za jeden provaz. Ti v prostorách
Bratrské církve na Šárce připravili
dětem představení s názvem Co
vyprávěl sob. A to jednak pobavilo,
zároveň z malých diváků udělalo aktivní účastníky.

Z VÝSTAVY

menálním písničkářem těsně před jeho
vystoupením. „Zbožňuji předvánoční
atmosféru, ovšem s výjimkou dlouhých front v obchodech,“ smál se nestárnoucí František Nedvěd. „Když ale
vystupuji někde před Vánoci, písničky
se zpívají samy, prostě vás strhne ta
pravá vánoční atmosféra, kdy lidé mají
svá srdce otevřená,“ dodal Nedvěd,
kterého vzápětí při nástupu na pódium
přivítal bouřlivý potlesk.
Během koncertu zazněly mnohé jeho
hity, se kterými slavil ty největší úspěchy kariéry při vystoupeních s bratrem
Janem. „Někdy se s Honzou ještě sejdeme a společně si zazpíváme. Vystu-

(TCPVKwGM0GFX÷FCLGJQU[P8QLV÷EJ
PCFEJNK \CRNP÷PÚ U¾N /W\GC MQé¾Tč
XèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO
Foto: Michal Kadlec
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Dìti potìšili sobík i opièka Máša
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Dva dny před Vánoci v neděli 22. ho folku, country a trampské písně.
prosince si ředitel Muzea kočárů Vác- A vsadil na výbornou kartu! František
lav Obr pozval žijící legendu české- Nedvěd a jeho syn Vojtěch během
bezmála dvouhodinového koncertu
rozezpívali všechny fanoušky napříč
3x foto: Michal Kadlec
saa
věkovými generacemi, kteří se na písničkáře přijeli do muzea v Čechách
pod Kosířem podívat a poslechnout si
jejich na duši i srdci hřejivé písně. „Jsem
rád, že František přijal naše pozvání,
jeho představení je vrcholem našeho
(TCPVKwGM 0GFX÷F C LGJQ U[P 8QLV÷EJ adventního programu. Ten vlastně ale
PCFEJNK \CRNP÷PÚ U¾N /W\GC MQé¾Tč zakončujeme pátého ledna TříkráloXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO
vým koncertem,“ usmál se Václav Obr.
Foto: Michal Kadlec
„Dovolte mi, abych přivítal člověka,
kterého všichni velice dobře znáte a pro
1 X[UVQWRGPÊ RÊUPKéM¾ąG D[N QDTQXUMÚ \¾LGO 8¾ENCX (TCPVKwGM0GFX÷FUGU[PGO8QLV÷EJGOCEGNQWMCRG 5¾N /W\GC MQé¾Tč X èGEJ¾EJ RQF -QUÊąGO FQUNQXC mnohé z vás se stal i pěveckým idolem,“ přidal Obr do slavnostního pro1DTO÷NEQF÷NCVCD[FKX¾M[dWUCFKNq
NQWV÷UP÷RąGFX[UVQWRGPÊO
RTCUMCNXGwXGEJFKX¾EKD[NKPCFwGPK
slovu těsně před zahájením koncertu.
Večerník měl možnost potkat se s feno-

gram v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem uzavřelo vystoupení fenomenálního českého písničkáře Františka Nedvěda.
Naprosto vyprodaný výstavní sál muzea byl svědkem toho, že
koncert Františka a jeho syna Vojtěcha pohladil na duši v předvánočním čase a rozehřál srdPŮVODNÍ
ce více než pětistovky diváků.
reportáž
Vládla v něm naprosto fanpro Večerník
tastická atmosféra a František
Nedvěd se synem roztleskával
Michal
vděčné publikum jednou písničkou za druhou. U toho prosKADLEC
tě Večerník nemohl chybět!

BYLI JSME
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ŠTERNBERK, PROSTĚJOV V 16.
kole UNIQA extraligy žen prostějovské volejbalistky vůbec poprvé
během aktuální sezóny prohrály
s družstvem ze spodní poloviny
tabulky. Stalo se necelých osmačtyřicet hodin po bolestném vyřazení
z evropského CEV Cupu na hřišti

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

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

3:1

madu es a úspěšnost na příjmu klesala,
v sobotu dokonce na hrozně nízkých
dvacet procent. Holky už to mají v hlavě, roli hraje vedle techniky i psychika.
Sváteční přestávka nám proto může
jedině prospět,“ vítal Petráš dvoutýdenní zápasovou pauzu.
Po sváteční přestávce přijde na
řadu finiš základní části UNIQA
extraligy ČR (4. ledna doma Ostrava, 11. ledna venku Frýdek-Místek) a rovněž čtvrtfinále Českého poháru v podobě dokonání
frýdecko-místeckého
trojboje
(nejprve 9. 1. na severu Moravy,
odveta 16. 1. na vlastní palubovce). „Samozřejmě potřebujeme zabrat v lize a větším bodovým ziskem
vylepšit své postavení v boji o horní
polovinu tabulky. Hodně velkou důležitost pak pro nás má pohár, kde
je jasným cílem postoupit do závěrečného Final Four začátkem února
v brněnském Králově Poli,“ zdůraznil
Luboš Petráš.

7$.72352+57-(+5č=$r

čové přitom bylo, jak jsme vyrovnaly
na 18:18 a ony vzápětí utekly v jednom
postavení na 18:22. Z toho už jsme se
nevzpamatovaly.“
yy Rozhodl nejvíc kvalitní
servis Beverenu?
„Určitě ano. V úvodních
dvou setech jsme jejich
podání ustály a výsledkem byla naše herní
převaha. Ale jakmile jim
servisy začaly pořádně
létat, šel náš příjem výrazně dolů. A potom
už měly navrch ony.“
yy Poslední naděje přišla v tiebreaku po dotažení z 0:4
a 5:10 na 10:11. Co tam rozhodlo?
„Ve zkrácené sadě je hrozně těžké likvidovat větší ztrátu, přesto se nám to
skoro povedlo. Bohužel jsme nedokázaly urvat delší výměnu a vyrovnat na
11:11, vzápětí soupeřky daly znovu
jedno nebo dvě esa a bylo hotovo.“
yy Vidíte dnes něco pozitivního?
„Snad že jsme bojovaly až do konce
a nic nevzdávaly, i když se nám během
zápasu přestalo dařit. Takové vyřazení
však samozřejmě moc mrzí.“
yy Vy už máte z dřívějška nějaké
zkušenosti s evropskými poháry?

ĺe MVme Fªtil\ Mak Qa %eveUeQ mámeŞ
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„Odehrála jsem několik utkání v Challenge Cupu a celou řadu zápasů
v MEVZE, tedy Středoevropské lize.
V CEV Cupu to pro mě byla premiéra, takže zatím nejvyšší pohár Evropy,
co jsem zažila.“
yy Dá se říct, že je postup Belgičanek nakonec zasloužený?
„Asi jo, když nás dvakrát porazily, byť
pokaždé těsně 3:2. V odvetě jsme však
doma sahaly po vítězství 3:0, které
by postup zajistilo nám. A tím víc vypadnutí bolí i mrzí, neboť jsme cítily,
že na tak kvalitní tým máme. Hrozná
škoda...“

Prostějov (son) - Tak mizernou bilanci v klubových pohárech Evropy
už volejbalové oddíly žen z České
republiky dlouho nepamatují. Všech
pět týmových zástupců včetně VK
Prostějov totiž vypadlo
již v šestBYLI JSME
náctifinále dvou nižších
U T Opohárových
HO
soutěží! V CEV Cupu kromě vékáčka neuspěly další dva tuzemské
kolektivy. V případě UP Olomouc
se to očekávalo, neboť zaskočit elitní italský mančaft Busto Arsizio bylo
nereálné, což potvrdila i jasně ztracená
domácí odveta 0:3. Naopak šanci postoupit určitě promarnily Šelmy Brno
tím, že i do druhého vzájemného zápasu ve finské Hämeenlinně neměly
k dispozici několik hráčských opor
a bez nich padly také 0:3. V Challenge
Cupu sice oba české celky napodruhé
zvítězily, leč k průniku dál jim to nestačilo. Olymp Praha proti slovinskému
Kamniku otočil z 0:1 na 3:1, vzápětí
však nezvládl rozhodující zlatý set. Dukla Liberec potřebovala zdolat rumunský
Lugoj aspoň 3:1, jenže soupeř vyrovnal
na 2:2 a ani následná výhra v tiebreaku
tudíž Severočeškám nestačila.
Výsledkový servis najdete
na straně 26.
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Prostějov (son) - Poslední duel
roku 2019 odehrály prostějovské
volejbalistky 21. prosince, první
střetnutí v novém letopočtu 2020
absolvují 4. ledna. Činí to přesně
dva týdny soutěžní pauzy, což oproti
běžným zvyklostem z minulých let
B Ynení
L I J S vůbec
ME
mnoho. Jak Hanačky toU TOHO
hle období (s)tráví?
„Hned po Šternberku dostaly holky
volno na čtyři a půl dne, aby si od
neděle 22. do čtvrtka 26. prosince
pořádně odpočinuly i užily Vánoce.
Oddech potřebují jak fyzicky, tak
mentálně,“ pověděl kouč žen VK Lubomír Petráš. K úvodnímu tréninku
po svátcích přivítal své svěřenkyně
už na Štěpána odpoledne. „Další
dva volné dny dostane celý mančaft
ještě na Silvestra a Nový rok, jinak
věnujeme čas přípravě na pokračování sezóny,“ stručně informoval
Petráš. Zaměří se intenzivněji na
haprující příjem? „My se přihrávce
věnujeme na trénincích obecně dost
a nemyslím si, že dělat ji ještě víc by
děvčatům prospělo. Svou roli hraje
technika i hlava, kromě toho nesmíme opomíjet další činnosti. Příprava
musí být vyvážená včetně toho, že
potřebujeme zapracovat také na oživení kondice. Aby se holky dostaly
z únavy a nabraly do příštích týdnů
novou sílu, energii,“ upozornil Petráš
na důležité faktory.

9VRXWÈzQÉSÔHVW½YFH
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RYCHLÝ

Šternberka, který favorita zdolal ve
čtyřech sadách. Šlo o pátou soutěžní
porážku VK za sebou, vánoční a novoroční pauzu tak mají holky poněkud smutnější.
Hostující tým nastoupil v sobotu 21.
prosince do hanáckého derby bez obvyklé členky základu Nové, která laboruje s bolavou achilovkou. Místo ní do
sestavy naskočila mladá odchovankyně
Weidenthalerová a bylo otázkou, jak si
vékáčko s tímto dílčím oslabením poradí. Zvlášť za situace, kdy proti němu
stály zlepšující se a nečekaným vítězstvím z Olympu Praha podpořené
Sokolky.
Ty do sobotního střetnutí vyrukovaly
velmi razantně a dá se říct, že v zahajovacím dějství nedaly výše postavenému kolektivu od počátečního stavu
2:4 žádnou šanci. Prostějovanky často
chybovaly, srážela je slabá přihrávka,
následně se nedokázaly prosazovat
v útoku a viditelně na nich ležela beverenská deka – 25:17 a 1:0.
Trápícímu se mančaftu VK pomohl

berská parta opět přešla do výraznější
ofenzivy založené na tlaku vyvíjeném
hned od podání, kterým ničila mizerný
příjem na opačné straně sítě. K tomu
Drešlovy ovečky mnohem lépe přihrávaly i blokovaly, o něco účinnější měly
rovněž zakončení. Tím pádem si osmý
celek průběžného pořadí došel navzdory občasné vyrovnanosti jak pro třetí
(25:19 – 2:1), tak pro čtvrtý díl (25:21),
čímž ovládl celý zápas – 3:1.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem najdete na straně 26

„Vzhledem k výborné hře Šternberka jsme tentokrát na víc neměli. To bychom
my sami museli podat extra výkon, což se však nestalo, naopak jsme se trápili
na přihrávce a v útoku.“

/XERPÉU3(75hs9.3URVWÈMRY

„Prostějov nastoupil v poněkud oslabené sestavě a dal nám tak šanci, které
jsme se naplno chopili. Chválím holky za předvedený výkon, i když jsme na
můj vkus příliš kazili servis.“
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až skvělý odpich do druhé části, kde
devítibodovou šňůrou získal výrazný
náskok - 2:10. Ten celkově zkvalitněným výkonem dlouho udržoval, ale
od stavu 11:18 přišel herní propad pod
zvýšeným tlakem TJ především ze servisu. Po vyrovnání na 21:21 byly Petrášovy svěřenkyně skoro zralé na ručník,
ovšem zabojovaly a koncovku urvaly
– 22:25 a 1:1.
BYLI JSME
Bohužel
U T O H O šlo o poslední opravdu světlý
moment duelu ze strany souboru bodově taženého univerzálkou Kopáčovou. V dalších dvou setech totiž štern-

Až z Belgie přicestovala za beverenskými volejbalistkami skupinka přibližně patnácti fanoušků. Příznivci vyššího věku povzbuzovali svůj tým během
duelu evropského Poháru CEV sice nijak bouřlivě, ale zato vytrvale. A po
vítězném obratu jejich milovaných plejerek se od nich dočkali zasloužené
odměny v podobě závěrečné děkovačky. Kouč Kris Vansnick navíc všem
„ultras“ potřásl rukou a s většinou se i srdečně objal.

Asterixky děkovaly svým fandům

Foto: Marek Sonnevend
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Oproti tomu jeho svěřenkyně nepoznaly vítěznou radost už pětkrát
za sebou a klesly v průběžném pořadí na páté místo. „Měli jsme ale
silné soupeře: dvakrát Beveren, jednou Olymp a Šelmy. Naposledy se
k tomu přidal zlepšující se Šternberk,
jenž využil našeho ne právě optimálního rozpoložení,“ řekl Petráš. Měl na
mysli kromě zdravotní absence smečařky Lucie Nové i rostoucí únavu
obvyklých členek základní sestavy?
„Na nic se nechceme ani nebudeme
vymlouvat. Současně je však jasné, že
pokud vše trvale leží na užším okruhu
hráček, tak jejich opotřebovanost roste,“ připustil kouč týmu, který ztrácí
pět bodů na třetí Ostravu a jediný
bodík na čtvrté Pražanky, zároveň drží
jen dvoubodový náskok na dotahující
se šestý Liberec.
Prostějovské nahrávačky navíc sráží
dolů čím dál markantnější nezvládání téhle činnosti. „Je pravda, že jsme
v posledních zápasech dostávali hro-

Nikola Stümpelová: Ś9\ĕa]eQª Eolª tªm vªF

PROSTĚJOV Pět soutěžních pro- doraz (21:19, respektive 22:20), obě
her v řadě během prosincového koncovky lépe zvládly bojovnice TJ.
předvánočního shonu není nic Nutno říct, že zaslouženě. „Šternberk
příjemného. Volejbalistkám VK hrál velice dobře, dařilo se mu a byl
Prostějov se taková negativní série lepší. My jsme se sice také snažili,
nasčítala jak dvěma těsnými po- ale nešla nám přihrávka, vázl i útok.
rážkami 2:3 na mezinárodní scéně A celkově jsme nepředvedli dostas Beverenem, tak třemi výsledko- tečně kvalitní výkon na to, abychom
vými neúspěchy v české extralize nadšeně rozjetého soupeře porazili.
(doma Olymp Praha 2:3 a Šelmy Holky se snažily bojovat, zároveň
0GLNGRwÊJT¾éMQW$GXGTGPWX2TQUV÷LQX÷ Brno 1:3, venku Šternberk 1:3). však příliš moc chybovaly a rozhoD[NC JQNCPFUM¾ UOGéCąMC .KGMG %NGTMZ V nejvyšší tuzemské soutěži klesli dující momenty zvládli lépe domácí,“
éÊUNQ 
Foto: Marek Sonnevend
svěřenci kouče Petráše na pátou uznal oprávněnost klopýtnutí hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
tedy přišel tiebreak, v němž se historie příčku.
znovu opakovala. Domácí bojovnice Marek SONNEVEND Z jeho pohledu se opět potvrdila vyrovnanost nejvyšší tuzemské soutěže.
zase výrazně prohrávaly (0:4, 5:10), načež silou vůle opětovně vykřesávaly jis- Zvláště nepříjemný je čerstvý neú- „Skoro každý může porazit každého,
kru naděje (4:6, 10:11). Která bohužel spěch ze hřiště tabulkově hůř posta- záleží na momentální formě, pohodě
veného
protivníka.
Sokolky
hladce
a jak komu dané utkání zrovna vyjde.
pokaždé rychle vyhasla novým úderem
komplexnějšího souboru z Beneluxu. získaly úvodní set 25:17, druhý na- Šternberk přitom nemá vůbec špatný
Ten získal pátou část poměrem 11:15 opak vydřely vzdor ztrátě velkého tým, právě naopak. S pomocí řady cináskoku hostující ženy 22:25. Ve zinek jde výkonnostně nahoru a my
a soudný zlatý set se tedy nekonal.
„Holky zaslouží uznání za to, že pořád třetím i čtvrtém dějství pak neustá- jsme to teď odnesli, podobně jako
makaly, byť se jim místy vůbec nedaři- le dotahovaly domácí odstup, a byť týden předtím Olymp,“ připomněl
lo. Opětovně však docházelo k tomu, že před závěrem vždy snížily téměř na Petráš triumf Sokola v metropoli.
jsme s vypětím všech sil dotáhli na hratelný rozdíl a vzápětí zkazili několik příjmů za sebou. Tohle bylo stěžejní, neboť
hosté takovým způsobem rostli, zatímco
nás to sráželo dolů. Porážka na vlastním
BYLI JSME
hřišti i vyřazení samozřejmě mrzí,“ litoval
U TOHO
Petráš.
Leč negativismu nepodléhal. „Když se
ohlédnu za celou dvouzápasovou sérií,
nechybělo nám nadšení, velké nasazení
ani chuť zvítězit. Holky k tomu přistoupily na maximum a favorizovaným Belgičankám byly důstojnými soupeřkami,
svedly s nimi dvě velmi vyrovnané bitvy. PROSTĚJOV Nejhorší ze všeho jsou ve sportu porážky, kdy už
Nakonec postoupil lepší tým, ale my se saháte po triumfu, ale místo toho protivník otočí průběh celého
rozhodně nemáme zač stydět. Naopak
střetnutí a vy nakonec podlehnete. Přesně to se stalo prostějovjsme udělali vše, co bylo v našich silách, a o kousek to nestačilo,“ výstižně ským volejbalistkám poslední předvánoční čtvrtek večer, kdy
zrekapituloval Petráš. „Projevilo se, že ztratily jak slibně rozjetou odvetu CEV Cupu s Beverenem, tak
Beveren má kompaktnější družstvo jasně se rýsující postup ze vzájemné minisérie. Hluboké zklamás kvalitativně širším kádrem. Těžil ze ní několik Hanaček oplakalo, všechny byly zdrcené. Včetně sloskvělého podání, a pokud jej nekazil, venské blokařky VK Nikoly Stümpelové (na snímku), která v sobě
měli jsme s jeho zpracováním obrovské našla sílu bolestný zážitek okomentovat.
problémy. Naše úspěšnost přihrávky
„V prvních dvou setech jsme hrály výpod třicet procent a zejména sedmnáct
borně, vycházelo nám skoro všechno
inkasovaných es mluví samo za sebe,“
a zaskočené soupeřky jsme ve všem
povzdechl si slovenský lodivod při vy- EXKLUZIVNÍ
převyšovaly. Od třetí sady však Belgipíchnutí klíčových faktorů odvetného ROZHOVOR
čanky přestaly tolik kazit, zlepšily se,
mače. „Také jsme vzhledem ke špatné- pro Večerník
začaly víc tlačit servisem a nám pomu příjmu málo útočili prvním sledem, Marek
stupně odcházela přihrávka. Tím pácelkově naše míra prosazování zakondem jsme se míň prosazovaly útokem,
čením postupně klesala. Stejně jako šla SONNEVEND
samy dělaly víc chyb. A vývoj utkání se
dolů obrana, ani mezihra nám ve druhé polovině utkání tolik nefungovala yy Jak nepříjemné je takové vyřa- úplně otočil.“
yy Chtělo to vydržet nahoře ještě
vinou zbytečných nepřesností. Proto zení?
soupeř zvítězil i postoupil zaslouženě, „Hodně to bolí. Vést 2:0 na sety a na- ten třetí set a Asterix dorazit?
KADLEC
ačkoliv
my jsme vyvinuli velkou snahu konec 2:3 ztratit v podstatě vyhraný „Přesně tak. Potřebovaly jsme soupeřky udržet dole, dokud byly ještě
ho vyřadit. Rozhodla větší volejbalová zápas je katastrofa.“
yy Co se stalo či změnilo od třetí načaté, a nedovolit jim, aby se zvedly.
kvalita,“ zopakoval Luboš Petráš.
části?
Což se nám bohužel nepodařilo. Klí-
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POSTUPU Vékáčko čeká tvrdý boj o lepší střed tabulky

šťastný nový rok

Po skvělých dvou setech v domácí odvetě potřeboval tým VK vydržet
ještě třetí, místo toho
sePOD
nakonec
radoval
belgický
Asterix
z Beverenu
ČECHY
KOSÍŘEM Velice
bohatý adventní
kulturní
pro-
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Hanačky přitom dostaly papírově
silnější protivnice na hranu vyřazení.
V úvodních dvou setech totiž odváděly vynikající výkon po všech stránkách,
zatímco hostující družstvo pod tlakem
často chybovalo. Nadšení fanoušci
aplaudovali herní parádě domácího

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

5

aneb názor
Michaela Zatloukalová

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Už pět soutěžních střetnutí
za sebou prohrály volejbalistky VK PV. Postupně
podlehly v Beverenu 2:3,
doma Olympu Praha 2:3,
na vlastním hřišti Šelmám
Brno 1:3, opět v domácím
prostředí Asterixu 2:3 a naposledy ve Šternberku 1:3.

l(16.(;75$/,*$h/$'2/µ

Už před začátkem aktuálního ročníku UNIQA extraligy žen ČR jsem nejen
v této rubrice rozebíral, že úroveň soutěže jde v posledních letech postupně
dolů společně s tím, jak ze svých top pozic ustupuje VK Prostějov. Stačí sledovat změny v hráčských kádrech všech zúčastněných týmů mezi sezónami
(či v jejich průběhu) a kdo volejbalovou scénu podrobněji sleduje, musel si
plošného oslabování všimnout.
V létě 2019 vypadal kvalitativní sešup dolů zatím nejrazantněji. A že na tom
česká extraliga dámské kategorie skutečně není v současnosti dobře, to nemilosrdně odhalilo výsledkově nepovedené vystoupení pěti klubových zástupců tuzemska v evropských pohárech. Kde se konečnou na jejich pouti stalo
již šestnáctifinále CEV Cupu a Challenge Cupu, přičemž v elitní Champions
League druhým rokem nemáme žádné družstvo.
Kromě Prostějova s belgickým Beverenem vypadla také Olomouc s italským
Busto Arsizio, což se v obou případech dá vzhledem k síle soupeřů pochopit
(zvlášť u UP). Ovšem aby Šelmy Brno vyřadila finská Hämeenlinna, Olymp
Praha slovinský Kamnik a Duklu Liberec rumunský Lugoj, to nevypadá vůbec dobře. A na národní soutěž ve zdejších luzích a hájích vrhá nulová postupová úspěšnost při takto hratelných protivnících špatné světlo.
Ostatně stačí vzít fakt, že Šelmy v porovnání s loňskem jen částečně posílily
– a hned vyletěly z pátého místa do čela tabulky. Nebo Ostrava s obdobným
vyztužením kádru z osmé pozice náhle útočí na medaili. Přitom si troufám
tvrdit, že ambiciózní Jihomoravanky i momentálně oslabené Olomoučanky
by kterýkoliv tým vékáčka z let 2008 až 2017 hravě strčil do kapsy, nechal daleko za sebou. Tahle zlatá prostějovská éra je však bohužel dávno pryč a evidentně na to doplácí celý ženský volejbal v ČR.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„První dva sety proti Beverenu jsme odehrály výborně. Skoro všechno nám vycházelo, naopak soupeřkám to moc nešlo, často chybovaly a my jsme je držely pod
tlakem. Od třetí sady se průběh začal otáčet, ale ještě do stavu 18:18 jsme držely
velkou šanci na postup. Bohužel nám tam utekla koncovka a od té doby už jsme byly
pořád dole. Belgičanky se chytily, tlačily svým skvělým podáním, my jsme furt jen dotahovaly. Aspoň je dobře, že jsme nic nezabalily a bojovaly až do konce, po špatném
vstupu do tiebreaku jsme se ještě jednou přiblížily na bod. Bohužel to však nestačilo
a vyřazení po takovém vývoji strašně mrzí. Dostaly jsme se blízko k překvapení, ale
nedorazily to. V sobotu hrál Šternberk velice dobře, čapal míče a moc chtěl. Ve druhém setu jsme soupeřky zatlačily servisem a myslely si pak aspoň na dva body, ale
nezvládly jsme to. Další škoda, asi už se projevila celková únava i ztráta pohody. Současná přestávka nám jedině prospěje, potřebovaly jsme si odpočinout a trochu dobít
baterky. Musíme nabrat síly, abychom se hned od začátku nového roku zase vrátily
k lepším výkonům.“ Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Mladá smečařka prostějovských volejbalistek Lenka Knorová má již tři
týdny po artroskopii bolavého kolene.
Vzhledem k delší době od operačního
zákroku tak o berlích dorazila na zápas
evropského CEV Cupu s Beverenem,
kde svým parťačkám fandila z první řady
hlediště hned za lavičkou. Jiná smečařka VK – už poněkud zkušenější Lucie
Nová – nastoupila ve čtvrtek proti Asterixu navzdory zdravotním problémům.
„Lucku několik posledních dnů zlobila
achilovka, ale chtěla nastoupit a pomoct
mančaftu. Proto dostala injekce proti
bolesti a šla do boje,“ vysvětlil kouč Lubomír Petráš. V sobotu ve Šternberku
však Nová přece jen chyběla. „Nechtěli
jsme riskovat zranění, takže Lucka radši
nenastoupila. A věříme, že přes svátky se
její noha dá do pořádku,“ přál si Petráš.
Doplňme, že na mezinárodní scéně si
odbyla „lavičkový“ debut odchovankyně hanáckého klubu a věkem stále juniorka Simona Marešová. „Bez zraněné
Leni Knorové bylo holek pouze jedenáct, proto jsme jako dvanáctou zařadili
na soupisku pro pohárové utkání právě
Simču,“ doplnil Petráš.

Knorová o berlích,
Nová s problémy
a Marešová v kádru

ty byla za nerozhodného stavu 18:18
pouhých sedm balónů od euforického
křepčení nad nečekaným skalpem sebevědomých sokyň. Zásadní okamžik
však ovládly Vansnickovy svěřenkyně
trhákem na 19:25. „Naše největší reálná
šance na postup spočívala v tom, že Asterix okamžitě dorazíme právě v tom třetím setu. Věděl jsem, jak to bude při jeho
síle těžké, přesto chybělo docela málo.
V rozhodující chvíli ale jeho hráčky ude-

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

řily svou největší zbraní, tedy podáním.
My jsme naopak neudrželi do té doby
dobrý příjem,“ rozebíral Petráš.
Ve čtvrtém dílu se jeho ovečky probraly
z útlumu dvojím snížením nemalého
manka (z 5:15 na 13:15, ze 14:19 na
17:19), ovšem jinak měl navrch kolektiv
okolo řádící nizozemské smečařky Lieke Clerkx. „V tomhle setu jsme dostali
devět es, s něčím takovým nelze uspět,“
pokrčil kouč vékáčka rameny. Na řadu

mi body, zatímco Hanačky poslala aktuální
šňůra proher níž na pátou pozici ziskem
27 bodů. I v případě zdolání protivnic 3:0
nebo 3:1 by se jim pouze přiblížily, nikoliv
je přeskočily.
Ostravské družstvo každopádně patří
k nejpříjemnějším překvapením této sezóny. Po loňské až osmé příčce mu skvěle
vyšel start do nového ročníku a byť si poté
prošlo trochu slabším obdobím, před Vánocemi zase zabralo. Dominovalo v Přerově 3:0, přemohlo Olymp Praha 3:2 a na
průběžném bronzovém postu odskočilo

svým pronásledovatelům. Navíc v prvním
vzájemném duelu si svěřenkyně trenéra
Zdeňka Pommera poradily s prostějovskými děvčaty 3:1 (21, 19, -17, 13).
Současný výběr TJ spoléhá na nahrávačky
Annu Pospíšilovou či Petru Kašparovou,
diagonální hráčky Helenu Kojdovou,
Kláru Faltínovou, Aleksandru Wanczyk
a Kláru Žarnovickou, blokařky Ivu Kaluskovou (za svobodna Nachmilnerovou) +
Kateřinu Zemanovou i libero Adélu Chevalierovou.
„Ostrava šla v porovnání s minulou sezó-

nou výrazně nahoru, hraje velice dobře
a dokáže potrápit i největší extraligové
favority, například Šelmy Brno vyřadila
z Českého poháru. My jsme sílu našich
nejbližších soupeřek poznali koncem října na jejich hřišti, proto víme, že porazit
je bude těžké. Musíme překonat zejména
jejich obětavou obranu i tradičně maximální nasazení. Sami potřebujeme dát do
utkání všechno nadšení, chuť a kvalitu, zapomenout na předchozí porážky, zase najít
dřívější pohodu. A jít si za vítězstvím,“ burcoval kouč vékáčka Lubomír Petráš. (son)

2:3

Doslova parádní vstup měly ve čtvrtek
19. prosince Hanačky. Dařilo se jim
všechno od účinného servisu přes jistou
přihrávku a kvalitní útok až po výbornou
obranu, zejména v poli. Z domácího

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Takové vyřazení hodně
bolí… Prostějovské volejbalistky vletěly na ženy Beverenu jako uragán, výtečným výkonem šly do dvousetového
náskoku a sahaly tak po překvapivém
postupu ze šestnáctifinále CEV Cupu
2019/2020. Potom se však karta otočila, zbytek dvouhodinového dramatu
patřil Asterixu. A odvetným zopakováním těsného výsledku z úvodního
vzájemného zápasu si průnik do dalšího kola druhého nejvyššího poháru
klubové Evropy zajistil favorit.

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1,
4:2, 8:3, 15:4, 16:6, 18:6, 19:9, 22:11,
22:13, 24:14, 25:17. Druhý set: 0:3,
2:3, 4:4, 8:5, 8:7, 10:7, 11:10, 14:10,
15:12, 22:12, 22:15, 24:15, 25:16. Třetí
set: 0:2, 3:3, 6:4, 8:5, 8:7, 9:10, 11:10,
12:13, 13:15, 16:18, 18:18, 18:22,
19:25. Čtvrtý set: 2:0, 2:6, 3:9, 4:13,
5:15, 13:15, 14:16, 14:19, 17:19, 17:22,
19:22, 19:25. Pátý set: 0:4, 2:6, 4:6, 5:7,
5:10, 8:10, 10:11, 10:13, 11:15.

1. UTKÁNÍ: 2:3, POSTUPUJE BEVEREN

VK PRO
AS BEV

týmu doslova čišely odhodlání, obětavost
i maximální nahecování, zatímco soupeřky úpěly pod velkým tlakem. Často
chybovaly, nedokázaly se prosazovat, působily zcela bezradně. Obrovská převaha
vyústila v jasné vedení 18:6, a byť se poté
hra vyrovnala, o osudu zahajovací sady
bylo rozhodnuto – 25:17 a 1:0.
Hostující družstvo se však postupně chytilo, tudíž se halou Sportcentra DDM
vznášela otázka, co přinese možná klíčové druhé dějství. Asi dle očekávání
přešly do ofenzivy Belgičanky (0:3), ale
pozitivní aktivita jim vydržela jen chvíli.
Než zástupkyně ČR rychle zastavily svůj
útlum a znovu zatroubily na zteč (8:5).
Vzápětí se Asterix nebezpečně přiblížil
na 8:7 i 11:10, leč moravské bojovnice dál
těžily ze své oživené euforie, aby novou
perfektní pasáží nasadily k opětovnému
trháku. Drtivý dopad měla především
sedmibodová šňůra (z 15:12 na 22:12),
po níž bylo navzdory okamžitému snížení na 22:15 vymalováno – 25:16 a 2:0.
Rovněž zkraje třetího dílu oživil Asterix
své povadlé ambice (0:2), ovšem i tentokrát zvládla moravská jízda bleskový
obrat - 6:4 a 8:5. Za téhle situace vypadalo
všechno nesmírně slibně. Avšak výběr
AVO se dokázal vzápětí zvednout vlastní
otáčkou na 9:10, což hrozilo zdramatizováním duelu. Ten se v dané fázi odvíjel
vyrovnaně, než dámy v černých dresech
zatlačily podáním na prostějovský příjem
a mírně utekly (z 12:11 na 13:15). Odstup pak udržovaly, aby jej přes jedno prodalo partě okolo Kopáčové naději. Leč
zanedlouho dostala trhliny, neboť protivnice oplatily stejnou mincí zpoza koncové
čáry (ze 14:16 na 14:19). A závěr od stavu
17:19 si bezpečně pohlídaly – 19:25.
Pátý set tedy přece jen přišel. Ženy VK jej
musely urvat, aby ještě udržely při životě
své postupové šance. Bohužel měly mizerný nástup (0:4) a ačkoliv pak dokázaly
nepříjemné manko maximální bojovností
dvakrát skoro vymazat (ze 4:6 a 5:10 na
10:11), v koncovce již zmrtvýchvstání
nedokonaly. Rozhodující balóny uhrály
sokyně především pomocí es, což hanácké
lvice definitivně srazilo do kolen – 11:15
a 2:3.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Byl to bláznivý zápas. První dva sety jsme odehráli velice špatně, naopak Prostějovu se
dařilo a dovolil nám pouhých sedmnáct, respektive šestnáct získaných bodů. Za stavu
2:0 pro domácí však holky obdivuhodně zabraly, musím před nimi smeknout. Jako
hodně mladý tým jsme byli úplně dole, přesto se dokázali od třetí sady dostat postupně
nahoru a celé utkání skvěle otočit. Jsem šťastný, takové vítězství i postup nám může do
budoucna dát spoustu pozitivního.“

.ULV9$161,&.s$VWHUL[$92%HYHUHQ

„Utkání jsme začali výborně a velmi kvalitní výkon udrželi dva sety. V nich se nám dařilo
soupeře tlačit servisem i dobře bránit, zásadní byla hodně solidní přihrávka s následným
bodováním v útoku. Hosté často chybovali a nešlo jim to, od třetí sady ale výrazně zlepšili podání i všechno ostatní. Naše šance spočívala v tom dorazit zápas k výsledku 3:0,
bohužel vyrovnaný třetí set jsme od stavu 18:18 ztratili v koncovce špatným příjmem.
A totéž rozhodlo v závěru tiebreaku po dotažení na rozdíl jediného bodu. Postoupilo
však kvalitnější družstvo.“

/XERPÉU3(75hs9.3URVWÈMRY
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stějovské vyrovnání (ze 16:18 na 18:18)
hned zvýraznily sérií čtyř získaných výměn za sebou - 18:22. A bitva pokračovala – 19:25 a 2:1.
Beveren se dostal viditelně nahoru, navíc
čtvrtou část odstartoval zvratem z 2:0 na
2:6. Mocně využíval svou největší zbraň,
neboli skvělý servis, kterým totálně rozložil
přihrávku vékáčka. Předchozí sebevědomí
ztrativší „Růžovky“ náhle chybovaly i v jiných činnostech a na palubovce existoval
jediný mančaft. Na jeho razantně zlepšený
výkon neuměly Petrášovy svěřenkyně nijak reagovat, hlavy šly dolů, s nimi též herní
produkce - 5:15. Blížící se tiebreak vypadal
neodvratně, ale pak fantasticky zapodávala
Stümpelová a osm bodů v řadě na 13:15

soupeøky však nedorazily a pak pøišel hostující obrat

BYLI JSME
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Hanaèky vedly nad Beverenem 2:0 a sahaly po postupu,

PROSTĚJOV Na rozdíl od předchozích let pokračuje UNIQA extraliga
žen ČR 2019/20 hodně brzy po začátku nového kalendářního roku.
Volejbalistky VK Prostějov nastoupí
po sváteční pauze doma v hale Sportcentra DDM, a to v sobotu 4. ledna od
15.00 hodin proti TJ Ostrava.
Půjde o velmi náročný a důležitý souboj,
neboť oba nadcházející soupeři usilují
o lepší postavení v horní polovině tabulky.
Úspěšnější jsou momentálně Severomoravanky, které drží třetí místo s 32 nasbíraný-

<CUVCXÊUÆTKKRQT¾åGMDKVXCUGVąGVÊ1UVTCXQW"
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mančaftu přetavené v dominantní vedení 25:17 a 25:16. „Beveren hodně
kazil na servisu i v útoku a my jsme
KADLEC
toho
využívali. Zvládali jsme přihrávku,
tím pádem mohli kombinovat a prosazovali se útokem, též defenziva fungovala. Nejistý Beveren jako by se dlouho
rozkoukával, pod tlakem dost chyboval. Průběh zápasu byl pro nás velice
slibný,“ pustil se do hodnocení hlavní
trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Od třetího dějství se vývoj duelu srovnal, prostějovská děvčata ještě zvládala
krotit vzrůstající nápor AVO. A po
zlikvidování malé dvoubodové ztrá-

PROSTĚJOV Na několik míčů se volejbalistky VK Prostějov přiblížily k průniku do osmifinále evropského CEV Cupu žen 2019/2020.
Cenný úspěch proti kvalitnímu Asterixu Beveren byl na dosah díky
dlouho výborně zvládané odvetě šestnáctifinále tohoto poháru,
leč ani vedení 2:0 na sady nestačilo. Favorizovaný celek z Belgie
výsledek otočil na 2:3 a v součtu s prvním vzájemným střetnutím,
které vyhrál stejným poměrem, tak těsně proklouzl dál.

]PtQLOOHJHQGiUQtStVQLÿNiŐ

Po skvělých dvou setech v domácí odvetě potřeboval tým VK vydržet
ještě třetí, místo toho se nakonec radoval belgický Asterix z Beverenu

jak františek nedvěd válel v muzeu…
Z"INIL?JILN´Û
VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

šťastný nový rok
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Uvítalo je nadšení a už za první písničky ho sklidily vrchovatě. Duo spolu
zpívá už dlouhé roky, je sehrané. Navíc
se neomezuje ve zpěvu zdaleka jen na
češtinu. „Jsme tu podruhé, už jsme to
jednou prožili. Máme na tom rádi atmosféru, je tu kvalitní zpěv a taky kvalitní představení,“ vysvětlila například
Michaela Sontáková, jedna z mnoha
posluchaček. V lavicích kostela usedli
zejména lidé středního věku.
Richard Pachman a Dita Hořínková
dokonce společně vydali Vánoční album. Není tedy divu, že jejich koncert

Michal SOBECKÝ

začnu strašit,“ strašil na oko děti. Ty
však měly pro strach uděláno: Čerta–
Michala se nebály, naopak. Chtěly být
součástí programu. Pokaždé, když Michal Nesvadba zval po dvou dětech na
pódium, zvedl se les rukou. A plyšové
jídlo? O to byl taky ohromný zájem.
Michal Nesvadba však pojal své vystoupení i jako letošní derniéru. Jako
by mimochodem navíc zmínil i jednu
vážnější věc: a sice odpočinek, důchod. Ač to tak možná díky jeho energičnosti i vzhledu nevypadá, příští rok
mu už bude 63 let. Jeho fórky však děti
„Kde máte nohy? Máte obě? Ano, pak baví stále a i převleky, třeba ten do obje vezmete na ramena a utečete, až řích kalhot se žehličkou na zádech děti

PROSTĚJOV Vtípky, smích, ale
také originální dárečky pro děti.
To Michal Nesvadba umí. A komik,
miláček dětí a hvězda Kouzelné
školky to ukázal i v rámci dalšího
programu Prostějovské zimy. Už
jen zaplněním Duhy, kde v sobotu
14. prosince vystoupil: řada umělců by se za takový úspěch nemusela
stydět, sál byl beznadějně plný, skoro až přeplněný. A samo představení? Samozřejmě stálo za to.

SRW÷xLO]DSOQ÷QRX'XKX
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ho bubeníka jsem velmi obdivovala,“
podotkla Milada Sokolovíá.
Uprostřed týdne se představily kapely
Levhard a Hard rock, kapely zábavového typu hrající písně, které si každý
mohl zazpívat. Návštěvnost sice nebyla
nejvyšší, ale desítky lidí se ve skupinkách dobře bavily. Čtvrtek patřil kapele
Route to the Other Side a pátek revivalové kapele Dream of Floyd hrající písně legendární skupiny Pink Floyd.
Večerník zajímalo, co bylo určující při
výběru účinkujících kapel nebo souborů. „Základem celého programu Prostějovské kulturní zimy bylo představení
místních kapel či těch z nejbližšího
okolí. Ať se jednalo o skupiny se zaměřením folkovým, či popovým. Pouze
zahájení adventních oslav se odehrálo
za přítomnosti známé zpěvačky Ilony
Csákové, ve Vánocích gospelových se
představil slovenský gospel The Gospel
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Family společně s operním pěvcem
Národního divadla v Praze Zdenkem
Plechem. Lidé stále volali po větším
kulturním vyžití na hlavním prostějovském náměstí v rámci vánočních trhů,
proto jsme dali šanci koledám, které
zněly na náměstí hodinu denně, či kapelám, které volaly po svém představení,“ sdělila Milada Sokolová, podle níž
například Rockovým Vánocím příliš
neuškodilo ani nepříliš vlídné počasí.
„Byla celkem zima, ale lidé si cestu za
svými oblíbenými kapelami vždycky
najdou. Mluvíme navíc o prosincové
Prostějovské zimě, kdy asi nemůžeme
čekat letní počasí,“ podotkla náměstkyně primátora pro kulturní oblast.
Během Rockových Vánoc se však
mezi Prostějovany kromě množství
kladných ohlasů objevily i kritické
názory. Například na kvalitu kapel či
neúměrný hluk na náměstí. „Lidé jsou
různí, stejně jako jejich názory. Setkala
jsem se s vyjádřením kladným, ale i záporným. Osobně jsem se seznámila

=$=1÷/2

doslova dostal.
„Byli jsme už na něm v minulosti, ale
vždy na něčem jiném, ne na pajdulákovi. Bylo to tedy zase něco jiného než
v divadle. Za nás spokojenost,“ svěřila
se po skoro hodinovém vystoupení
Pavlína Konšelová. „Chtěli jsme si
udělat program s dětmi. Už jsme na
Nesvadbovi byli. Bavilo nás asi všechno,“ řekla Pavlína Stejskalová, další
z přítomných maminek.
Obě přitom měly svým způsobem

štěstí. Kromě dětí pozval totiž k závěru na pódium i jednu z maminek.
„Určitě trpělivě čekala na co nejlepší
lístky. A nyní lituje, že sem vůbec šla,“
utahoval si z mladé ženy Michal Nesvadba. Byl ale odměněn příjemným
úsměvem a oba pak na závěr taky potleskem. Navíc mladá maminka získala od baviče kouzelnou hůlku.
Na co? Třeba aby bez starostí a problémů zvládla připravit pro rodinu krásné
Vánoce. A to se počítá.

&÷VK"#PQCNGVCMÆTQFKéGFQX[UVQWRGPÊ/KEJCN0GUXCFDCFQM¾åGCMVKXP÷\CRQLKV
Foto: Michal Sobecký
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PŮVODNÍ
zpravodajství

náměstí T. G. Masaryka kapely
prostějovské či z nejbližšího okolí.
V první den se jednalo hned o kapro Večerník
pely dvě, a sice Sedna a Bullfrog,
byly to ‚nejtvrdší‘ kapely z celé série
Michal
Rockových Vánoc. V úterý vystupoKADLEC
vala kapela Kervežekson, která se
představila prostějovské veřejnosti
Od pondělí 16. do pátku 20. pro- již v rámci minulých ročníků Prostěsince vystoupily před radnicí na jovského kulturního léta. „Výkon její-

PROSTĚJOV Premiérové Rockové Vánoce pořádané v rámci letošního seriálu Prostějovská zima na náměstí T. G. Masaryka se
vydařily. Týdenní představení vesměs domácích amatérských
kapel viděly stovky diváků, které stejně jako nadšené muzikanty neodradila ani zima a studený vítr. Velice kladně hodnotí sérii
plnou rocku a vůbec celou volbu i náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová, přestože i ona zaznamenala kromě
velkého množství kladných ohlasů i některé stížnosti.

]GčUD]QLOD0LODGD6RNRORY¾

právě vánoční atmosféra protknula.
Navíc sám Pachman je člověk věřící,
což dodalo představení i duchovní
stránku. „Letos jsme zvolili koncept
jakéhosi multimediálního koncertně-divadelního představení, ve kterém
jsou písně propojeny citacemi z Bible, myšlenkami mými, Komenského
a Husa. Představení je rámcováno
symbolem vánočního anděla se svítícími křídly, ve kterých já i Dita pořad
otevíráme,“ vysvětlil po koncertu Richard Pachman.
Ten také osvětlil, co vše tentokrát
v Husově sboru zaznělo. Narazil i na
svou dřívější tvorbu, ve které se věnoval středověku, ale také osobnosti
mistra Jana Husa. „V představení při
použití laserových a světelných efektů
prezentujeme duchovní písně, starší
písničky jako Olomouc, některé staré
koledy, devět písni z našeho Vánočního alba, ukázku z DVD s oratoriem s názvem Mistr Jan Hus, novinky
o krásném světě Píseň pro všechny lidi,
z chystaného projektu věnovaného
Janu Amosi Komenskému i modlitbu
Slunce za obzor zapadá,“ dodal. Umělec má navíc k regionu vřelý vztah, pochází z Olomouce. I proto na Prostějovsku a v okolí často a rád vystupuje.
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Kdo se však dovnitř dostal, s nadšením sledoval společná vystoupení sborů
Cantikum při Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou, dále Cantus
Morkovice a také orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou. Uvedeny byly rovněž
pastorely Josefa Hrůzy a Česká mše vánoční i Hej mistře Jakuba Jana Ryby. Vánoční koncert pořádal Klub přátel při ZUŠ Němčice nad Hanou.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Doslova a do písmene přeplněný kostel Povýšení svatého Kříže
v Prostějově byl v sobotu odpoledne svědkem Vánočního koncertu. Těsně před
zahájením v šestnáct hodin byl svatostánek tak přeplněný diváky, že další desítky
zájemců o sledování představení zůstaly bezradně stát před dveřmi kostela...

8¾PQéPÊMQPEGTVUNGFQXCNPCRTQUVQRNPÚMQUVGN2QXÚwGPÊUXCVÆJQ-ąÊåGX2TQUV÷LQX÷
Foto: Michal Kadlec
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Jakuba Jana Ryby

PROSTĚJOV Oddělení pro děti
a mládež prostějovské městské
knihovny připravilo zábavné
Deskohraní. Ve čtvrtek 2. a pátek
3. ledna od 10:00 do 16:00 hodin si
mohou děti přijít zpestřit den hrou.
Setkání u dobré hry se stává čím dál
oblíbenější činností. V mnoha městech vznikají nejrůznější kroužky či
akce, které navrací děti k deskovým
hrám. Tato setkání bývají pořádána
mnohdy i pro dospělé, kteří si tak
mohou odpočinout od stresu z práce,
přijít na jiné myšlenky, navázat nové
kontakty a užít si nějakou tu chvilku

zábavy. A právě takovou akci chystá
i prostějovská knihovna.
„Je vám líto, že vánoční prázdniny
už pomalu končí? Nebuďte smutní, přijďte do knihovny a zahrajte
si s námi deskové hry. Opět pro vás
budeme mít připraveno několik deskovek, které vás rádi naučíme. Přijďte
sami, s kamarády či rodiči. Pro všechny se najde ta pravá hra,“ zvou na akci
pořadatelé.
Pokud vám termín nevyhovuje, akce
se bude opakovat v pátek 31. ledna
ve stejný čas u příležitosti pololetních
prázdnin.
(ans)
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více tolerance. A pokud dopředu vím,
že hodinu denně na náměstí v posledním týdnu budou znít rockové
kapely, dám si punč u kluziště. Prostě
počkám, až hudba dohraje. Když to
shrnu, není možné se zavděčit všem,“
uzavřela Milada Sokolová.

OBRAZEM

s mladou paní, která mi děkovala, že
jsme dali šanci kapelám, a prozradila,
že by jinak se svými přáteli nedorazila,
kdyby se na náměstí nic nedělo. A setkala jsem se s ohlasem i tím, že kapely
byly moc ‚tvrdé‘ a do adventu se nehodily... Osobně bych doporučovala

$÷JGO 4QEMQXÚEJ 8¾PQE PC RTQUV÷LQXUMÆO P¾O÷UVÊ X[UVQWRKNC K FQO¾EÊ MCRGNC
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Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

5RFNRYÆ9¾QRFHYUHåLLPÊVWQÊFKNDSHO

·XQF#FXGPVPÊJQMQPEGTVWRQUNWEJCéGRąGMXCRKN/ÊUVQ4KEJCTFC2CEJOCPCC&KV[
*QąÊPMQXÆRąGFP÷RąGFUVQWRKNKFXCCPF÷NÆ
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Tajuplná, magická,
nevšední. Taková byla v sobotu 14.
prosince atmosféra na koncertu
známého pěveckého dua Richarda
Pachmana a Dity Hořínkové. Jejich
vystoupení je už tradičně součástí
adventního času, a i letos se konalo
v Husově sboru. Tentokrát ovšem
ke zpěvu přibyla také efektní světelná show: umělci se zjevili do namodralé tmy ve svítících oděvech
– představovali anděly.

SXEOLNXP6WDOLVH]QLFKDQGĚOp sledoval Vánoèní koncert
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puji už ale se synem Vojtěchem, který
je ještě lepší zpěvák než já,“ podotkl
s úsměvem Nedvěd.
Návštěvníci odcházeli z koncertu nadšeni. „Vůbec nelituji, že jsem do Čech
pod Kosířem s manželem přijela až
z Vyškova. Nemám moc možností
tohoto zpěváka vidět, tak jsem byla
ráda, že jsem lístky na jeho představení
v Muzeu kočárů získala. Jeho písničky
opravdu zahřejí na srdci a František se
stal ještě za svého života doslova legendou,“ svěřila se Večerníku se svým názorem Ludmila Havlová.
Spokojenost byla prostě na všech stranách.
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PROSTĚJOVANKY BYLY KOUSEK OD EVROPSKÉHO POSTUPU 'XR3DFKPDQ²+RŐtQNRYiXKUDQXOR Pøeplnìný kostel
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Stejně jako minulý týden to ze strany prostějovské
univerzálky nebylo zcela optimální, přesto znovu
platila za nejlepší hráčku týmu. „Kopy“ má přitom
výhodu, že nepřihrává. Výborně si počínala hlavně
ve čtvrtek proti Beverenu, kdy tolik nechybovala a dosáhla 18 bodů při úspěšnosti
útoku 44 procent a s celkovou užitečností +12. O dva dny později ve
Šternberku přidala 19 bodů a nižší
užitečnost +5, neboť šest smečí zkazila a sedmkrát ji soupeřky zablokovaly. Leč teprve jednadvacetiletá
Kopáčová to ve své roli nemá lehké
a aspoň nehraje alibisticky.

GABRIELA KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Závěr roku tradičně náleží oslavám a Samotná proměna se odehrávala v
my jsme k tomu měli hned trojnásob- úterý 17. prosince od 17.00 hodin
ný důvod. Prosincovou vítězku jsme s koncem po třiadvacáté hodině. Běsi totiž tentokrát výjimečně vybírali hem této doby Kateřina nejen omládsami a naším záměrem bylo udělat la, ale doslova zářila a získala neuvěřiradost ženě s nelehkým životním osu- telný šmrnc. Ačkoliv tento díl probíhal
dem. Volba padla na Azylové centrum ve všední den znovu až do dlouhých
pro rodiče s dětmi, kde jsme po pora- nočních hodin, nikdo z týmu na sobě
dě s vedením objevili jednačtyřicetile- nedal znát únavu, všichni pracovali s
tou Kateřinu Peškovou z Prostějova. vervou sobě vlastní a nechyběla ani
Druhak se nám blížily Vánoce se Sil- legrace.
vestrem, a především to bylo popade- Na úvod Kateřina Pešková získala
sáté, co PROMĚNA IMAGE spatřila od Večerníku jakožto jubilejní vísvětlo světa.
tězka krásný dárek, a to wellness
Pojďme si tedy prosincovou vítězku pobyt v Hotelu Sladovna v Černé
představit. Tato dáma má dva syny, Hoře, asi 25 km od Brna v těsné
jeden má pět a druhý čtrnáct roků. Ve blízkosti známého pivovaru, kam jí
svém volném čase ráda chodí do fitka, navíc i s doprovodem doveze luxusjezdí na kole a příležitostně sportuje. ní limuzína. Zkrátka se bude mít
Má ráda sportovní módu, líčí se jen jako v pohádce ještě jednou…
zlehka a dle vlastních
slov si neví
rady
Teď už se pojďme podívat, jak to
Jak hluboko
lze
klesnout?
s vlasy. „Jsem za tuto možnost ráda. všechno dopadlo. Také tentokrát
Už jsem o změně přemýšlela, ale na jsme celý díl pečlivě zmonitorovali,
takové věci mi už prostě nezůstává tudíž co nenajdete zde, stačí navštíčas. Budu ráda za důkladné poraden- vit internetové stránky www.vecerství. A nebojím se ničeho, měla jsem nikpv.cz. Čeká tam na vás obsáhlá
na sobě snad všechny barvy vlasů, co fotogalerie a video z jubilejní PROjsou možné...,“ smála se před startem MĚNY IMAGE pro měsíc prosinec
Kateřina Pešková. A úsměv sympatic- roku 2019, a najdete tam i všech
ké ženě vydržel.
předchozích 49 klání.

ZAUJALO NÁS

Máme před sebou poslední den v roce a s ním přichází i závěrečný
letošní díl seriálu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Na
místě je tak pečlivá rekapitulace.Vše začalo v dubnu 2015. Od té chvíle
provádíme až na výjimky každý měsíc změnu účesu, líčení a stylingu,
zkoušíme vhodné oblečení i další módní doplňky, poskytujeme kompletní poradenství, nechybí pak ani závěrečné zvěčnění na památku.
Tohoto projektu, který nemá v rámci regionu obdoby, se doposud zúčastnilo již dvaapadesát vítězek a vítězů, neboť dvakrát se těšily celé
páry. Proměna se za svoji dobu existence stala natolik oblíbenou, že
zájemkyně neváhaly přijet nejen ze sousední Olomouce či Vyškova,
ale také z Prahy, Ostravy, Havířova, Bouzova a dalších měst, nadto dorazila dokonce dáma až ze Slovenska! Svou novou image získala díky
Večerníku jak pětadvacetiletá slečna, tak mnoho žen středního věku
a nechyběly ani aktivní seniorky ve věku až šestasedmdesáti roků.
Rukama odborníků prošly například úřednice, zdravotní sestry, prodejní asistentky nebo manažerky. Byly to babičky, sestry, maminky či
dcery. Hlásí se nám samy, často jsou k tomu i popostrčené - někdy skrze menší odvahu, leckdy jako překvapení od příbuzných nebo přátel.
Všechna dosavadní klání dopadla navýsost skvěle a u srdce zahřály nejen naše vítězky, ale také celý profesionální tým pod hlavičkou
Večerníku. Každý díl probíhá ve znamení nejen změny vizáže, ale nechybí ani patřičná dávka relaxace, pohody, vřelé přátelské atmosféry,
radosti a nadšení. Naším cílem je ženy i muže hýčkat, a zároveň jim dodat chybějící sebevědomí. Hlavně pak všechny ujistit v tom, že každá
dáma je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti. Chceme vám prostě pomoci vypadat tak, jak si představujete, k tomu pak získat novou
energii a jiskru do života. Sečteno, podtrženo: děláme zkrátka radost
tam, kde je to potřeba. Snažíme se prostě a zkrátka vytvořit pokaždé
zážitek na celý život.
Při prosincové proměně jsme opět prožili spoustu výjimečných chvil.
Nejenže jsme udělali radost a stvořili nezapomenutelný den Kateřině
Peškové, pro níž to byla obzvlášť výjimečná chvíle, ale také jsme
v předvánoční atmosféře a silvestrovským podtextem oslavili jubilejní
50. díl. Pojďme se na něj podívat…
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Napětí z nové vizáže lehce stoupalo, celý tým se těšil na výsledný dojem, a tak už zbýval jen poslední krok, a to odhalení nového vzhledu. Zatímco tým stál v
pozoru a ani nedýchal, protože čekal na reakci Kateřiny Peškové… Ve chvíli, kdy se naše silvestrovská vítězka uviděla, byla dojatá a ukáplo i pár slziček. Pak
už proběhla menší oslava a slavnostní fotografování jubilejní 50. PROMĚNY IMAGE. Více reakcí uvidíte v našem videu...

NURNsRGKDOHQÉDIRWRJUDIRY½QÉ

Vlasy jsou vždy korunou krásy, a platí to i v případě PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. O účes se
vždy báječně postará Andrea Furiaková, majitelka Vlassalonu. Kateřina Pešková se stejně jako minulá vítězka hned na začátku
svěřila s tím, že potřebuje poradit s úpravou vlasů, avšak při bližším prozkoumání bylo vidět, že jsou zdravé a v dobrém stavu,
nebude tak potřeba razantních úprav. „Má přírodní, vlnité a již na první pohled zdravé vlasy. Říkala, že se tři roky nebarvila. Stávající odstín měla tmavý blond, z čehož se dá vycházet do tmavé i světlé, ale paní je světlý typ, takže jsme se uchýlily k světlému
odstínu. Prosvětlila jsem tedy kontury, vzadu bylo prosvětleno několik pramínků. Při odrůstání totiž bude barva působit velice
přirozeně,“ uvedla Andrea Furiaková. „Co se týče střihu, tak hodně jsme stříhaly, pryč šlo téměř patnáct centimetrů! Přední
část jsme sestříhaly do obličeje a styling byl tentokrát do rovna s lehce zatočenými konečky. Paní Peškové to moc slušelo, najednou úplně prokoukla a působila jemněji,“
dodala kadeřnice.
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Dalším krokem silvestrovské proměny byla kosmetická péče a líčení ve Studiu H v ulici Rejskova 30, kde se o naši vítězku
perfektně starala Hana Ondrejová. „Má suchou pleť, o kterou je potřeba se opravdu dobře starat a chránit ji v zimě před povětrnostními podmínkami. Paní Peškové jsem proto poradila, co pro to má udělat. Samotné ošetření jsme začaly povrchovým očištěním s třífázovou pěnou. Pleť jsem očistila ultrazvukem, zároveň se provedla ultrazvuková exfoliace a zapracovala
jsem rovněž ultrazvukem energizující sérum. Následně nanesla vyplňující sérum Longevity a krém stejné značky,“ popsala
kosmetička proceduru, než se pustila do samotného líčení. „Make-up jsem namíchala tak, aby se hodil k barvě pleti, na oči
přišel nejdříve základní světlý stín, pro rozjasnění se vnitřní koutky projasnily ještě světlejším stínem a zbytek víčka jsem vystínovala hnědou s nádechem do temné bordó a nanesla jsem tužkou linku. Obočí jsem vyplnila hnědým stínem na obočí.
Zahušťovací a prodlužovací řasenkou jsem zvýraznila pěkné řasy, které paní Kateřina má. Rtěnku jsem použila v tělové barvě, do které jsem přidala trochu růžové. Jako
vždy se nakonec vše zafixovalo minerálním pudrem,“ shrnula své počínání Hana Ondrejová.

Marek
SONNEVEND

Naše kroky dále směřovaly do RV FASHION v Žeranovské ulici, kde nás s úsměvem přivítal tým Reného Volka. „Na sklonku
roku jsme se v jubilejní proměně zaměřili na šaty. Paní Pešková prozradila, že je spíše orientovaná na sportovní módu, proto elegance byla jasnou volbou,“ objasnil své plány majitel prodejny. Modro-hnědé šaty se žlutým barevným akcentem tuto předzvěst
potvrdily. „Netradiční halenkový volný střih ‚netopýr‘ kombinovaný s úzkou sukní dává vyniknout ženským přednostem a zdůrazní štíhlé boky i nohy. Tento model vítězce velmi slušel a bylo vidět, že se jí líbí. Kombinace žlutého pláště a černé kožešiny byla
pomyslnou třešničkou celé módní a trendové kombinace,“ pokračoval módní stylista. Dalším modelem byly malé společenské,
které jsou v kurzu. Kombinace červeno-černých šatů doplněných o černou krajku působila elegantně a naprosto nenuceně.
„Paní Kateřina má velmi pěknou postavu, proto nebyl problém ani s netradičním střihem pracovních šatů, které v přední části
ozvláštňuje zajímavý střihový prvek dávající vyniknout ženskosti, přitom neztrácí na své eleganci. Barevná kombinace s celkovou novou image paní Peškové byla fantastická,“ vyjádřil po svém díle nadšení René Volek.
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Sedmnáctá hodina odbila, náměstí ozařoval nejen lesk světýlek, ale i úsměvy návštěvníků vánočních trhů. A v tomto
koloritu jsme zahájili letošní poslední díl, který nese přívlastek silvestrovský. Ten jsme netradičně započali v Optice
Wagner sídlící na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). „K jubilejní proměně jsme od těch předešlých zvolili nově nastupující trend. Jak jste si jistě všimli, jedná se o kovové brýle, spíše elegantní, které jsou doplněné jemnými barvami.
Dávným přežitkem je, že za elegantní brýle platí pouze černé,“ poznamenal Radek Wagner. „Ať už rosegold s fialovou, tak i žlutá a zlatá s tyrkysovou geniálně podtrhnou ležérní eleganci a dají vyniknout kráse dané ženy. Náš dvorní
dodavatel brýlí Etnia Barcelona reaguje na nastupující trend a začal vyrábět tyto skvělé kousky, které paní Peškové
neuvěřitelně sluší. A ačkoliv si to vůbec nemyslela, tak je navíc brýlový typ, všechno jí sedlo a zvolené brýle ji úžasně zjemnily,“ popsal majitel prodejny.
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JUBILEJNÍ VÍTĚZKA KATEŘINA PEŠKOVÁ ZÍSKALA LUXUSNÍ POBYT!
yy Jak byste zhodnotil první nadstavbový hrací týden?
„Špatně. Nehrajeme vůbec dobře.
Hrajeme ba přímo hrozně, to každý
vidí. Měli jsme mít minimálně sedm
bodů, jenže my máme jen dva. Vůbec
nevím, co k tomu říci...“
yy Byla reprezentační pauza a teď
najednou tři zápasy, každý s odstupem dvou dní. Může mít i tento fakt
vliv na vaši hru?
„To na to vliv určitě nemá.“
yy V týmu je teď marodka, soupiska
byla úplně jiná. To asi bylo znát?
„Někteří kluci jsou zranění, k tomu
měl ještě Ráča (Marek Račuk – pozn.
red.) trest. Určitě nám chybí. I když
ale budou chybět, tak nemůžeme
předvádět to, co v utkání proti Kadani.
Na naši hru není žádná omluva. Dále
v takových výkonech pokračovat nemůžeme.“
yy V čem jste viděl největší problém?
„Soupeři výborně zachytal Kuba Neužil. To ale není úplně náš problém.
Ten je někde u nás v mančaftu. Když
k nám přijede kdokoliv a my budeme
hrát takto, tak nemůžeme vůbec brát
body. Naše aktuální hra je prostě tragédie.“

Foto: empefoto.cz

yy Co do dalších utkání vylepšit
nebo změnit?
„Všechno. Vždyť ta hra je hrozná!“
yy V čem se lišil tento zápas oproti
tomu čtvrtečnímu v Jihlavě?
„To byl úplně jiný duel. Nebyli
jsme lepší, ale bojovali jsme. To,
co jsme předváděli tentokrát, bylo
na blití…“

2:3
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arbitři rozpažili, tudíž se hrálo dál.
Po nejbližším přerušení následovaly
dlouhé marné diskuse, naštvaní Hanáci navíc vypadli z tempa. A vzápětí
schytali dvě rány do vazu. Nejprve
v 10. minutě křížné přihrávky Kafky
s Mikulíkem přesilovkově rozebraly
obranu LHK, načež volný Kofroň
z metru dával pohodlně do prázdné –
0:1. Ve 13. pak Klimša zaskočil Hufa
švihem z pravého kruhu mezi betony
– 0:2. Opětovně zvýšená agilita ve
zbytku zahajovací třetiny poté nebyla
domácím nic platná, neboť jejich tlak
během dvou početních výhod vyzněl
jalově včetně zahození několika šancí, když největší neproměnili Žálčík,
Krejčík či Chlán.
Nápor Prostějovanů ale pokračoval
rovněž zkraje druhé periody, až se
přece jen povedlo snížit. Ve 25. minutě při přesilové hře Žálčíkovu ránu
z mezikruží vyrazil Daneček před sebe
k nehlídanému Vachutkovi, který pohotově doklepl do odkryté brány –
1:2. Hosté odpověděli také z početní
převahy, nicméně Huf zlikvidoval několik nebezpečných situací a zejména
efektní semafor lapačkou proti Kafkově gólovému příklepu z levého kruhu
měl výstavní parametry. Následně
měli navrch znova borci elhákáčka,
ovšem chybělo jim pořádné zakončení především v dalších dvou přesilov-
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Martin SOBOTKA – SK Horácká Slavia Tøebíè
„Chtěli jsme mít tlak a dát první branku, ale bohužel. My dostali z prvních
dvou střel dva góly. Pak to chtělo aspoň kontaktní gól, ale ani to se nepovedlo.
Po brance na 0:3 se utkání zlomilo a síly na zvrat moc nebyly. Do třetí třetiny
už jsme vstoupili s tím, ať nedostaneme velký debakl. Nechceme hledat výmluvy, že máme smůlu. Naše zakončení je špatné, nedáme sebevětší šance.“
Ivo PEŠTUKA – asistent trenéra LHK Jestøábi Prostìjov
„Vstup do utkání jsme měli šťastný, první gól dali po odraženém kotouči a druhý se štěstím bekhendem. Pak měla Třebíč obrovský tlak, o přestávce jsme tedy
klukům měli co vytknout. Nicméně se nám povedl začátek druhé třetiny. Tam
jsme dali třetí gól, což zápas rozhodlo. Domácí pak hráli a my stříleli další branky.
Důležité bylo, že jsme nepolevili. A celkově myslím, že jsme si body zasloužili.“

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Proti Frýdku jsme nastoupili v kompletnější sestavě a náš výkon se oproti
předchozím domácím propadákům trochu zvedl, ale pořád je to málo. Stále
děláme mnoho zbytečných chyb i zahazujeme spoustu šancí, herní projev má
k ideálu daleko. Přesto jsme mohli otočit nepříznivý průběh zápasu k vítězství za tři body, bohužel máme pouze jeden.“
9ODVWLPLO:2-1$5s+&)UÙGHN0ÉVWHN
„Kluci mi udělali radost jak odvedeným výkonem, tak konečným výsledkem.
Sice jsme dlouho sahali po tříbodové výhře, ale i s vítězstvím v prodloužení
jsme na ledě Prostějova určitě spokojení. Celkově jsme po herní stránce rozhodně nebyli horším týmem a rozhodlo, že po ztrátě dvougólového náskoku
mančaft dál makal až do úplného konce.“

procedil Danečka – 2:2. Soupeře to
vyprovokovalo k mohutné zteči, z níž
vyústilo trestné střílení za faul Mrázka
na Kafku uniknuvšího do sóla. Leč
sám postižený exekuci nezvládl, když
si položil Hufa a z úhlu olízl kotoučem
břevno. Potom se Jestřábi z područí
HC vymanili, aby závěr normální hrací doby nic rozhodujícího nepřinesl.
V úvodu prodloužení se Račuk samostatným průnikem natlačil před Danečka, ale nepřelstil ho. Tudíž platilo otřepané nedáš – dostaneš, protože v čase
61.13 Mikulík projel skoro celým hřištěm až do pravého kruhu, odkud bekhendem obhodil Hufa ke vzdálenější
tyči – 2:3. Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Zkraje prostřední periody mohl snížit
Havránek, sám před Hufem udělal kličku
do bekhendu, ovšem i tentokrát hostující gólman bezvadně zasáhl. A Prostějov
trestal nevyužité příležitosti Horácké Slavie včetně zahozeného úniku Vodného
v oslabení. A tak Tomáš Jandus z levého
kruhu propálil příklepem Svobodu, již
čtvrtou trefu přidal z hranice brankoviště
Hrníčko – 0:4. Hanáci prostě byli v produktivitě jasně lepší a postupem času
i herně zdatnější, zatímco soupeř spadl
do křeče. A tak Divíšek sice nedokončil
blafák, ale mrzet ho to nemuselo, protože
Nouza doklepl kotouč do prázdné klece –
0:5. Načež devatenáct vteřin před druhou
sirénou byl před Svobodou důrazný Mrázek a usměrnil černou gumu do sítě – 0:6.
Rozhodnutý duel se následně spíš jen dohrával, ptačí dravci jej v klidu kontrolovali
a čekali na chyby SK. Té se dočkali v 51.
minutě, kdy T. Jandus zakončil přečíslení
střelou pod lapačku – 0:7. Výsledné skóre
tak bylo pro domácí děsivé, naopak pro
hosty báječné.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším
programem najdete na straně 26
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kách. A v 32. mohli být rádi, že potřetí
neinkasovali po bekhendu Hrachovského z pravé strany do horní tyčky.
Nemalé nebezpečí znamenaly též dravé výpady Przybyly ve třetí části nebo
hrubka v rozehrávce za vlastní klecí,
kterou málem potrestal Klimša (nebýt
zákroku Hufa). V téhle fázi utkání se
hrálo rychle nahoru a dolů, zajímavé
příležitosti promarnili Žálčík s Hrníčkem, na opačné straně dělovku Kafky
zase skvěle lapil Huf. Načež se ptačí
dravci v 50. minutě dočkali kýženého
vyrovnání. Po snad třicet sekund trvajícím boji o puk u pravého mantinelu
Miškář posunul do středu kluziště
T. Jandusovi, který vjel do útočného
pásma a jedovkou zpoza levého kruhu

0:7

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Dost dlouho
už trvalo nepříjemné tápání hokejových Jestřábů v Chance lize. Teprve
uplynulou sobotu po Vánocích konečně naplno zabrali, aby sedmibrankovou kanonádou naprosto ovládli
střetnutí 5. kola nadstavbové skupiny
o postup do předkola play off v Třebíči!
Do zápasu vstoupili domácí s americkou posilou z Brna Gloverem, ale ten
pouze sledoval, jak hned ve 3. minutě
jeho celek prohrával. Po Jandusově střele se šikovně dostal přes beka Ouřada
a kličkou do forhendu nedal šanci Jekelovi – 0:1. Což nebylo vše, neboť po
devadesáti sekundách překonal Divíšek
bekhendem třebíčského gólmana mezi
betony – 0:2. Horáci na to zareagovali
oddechovým časem a výměnou brankářů, když Svoboda vystřídal Jekela. Poté si
Bílé hvězdy vytvořily ve zbytku úvodní
třetiny mnoho velkých šancí, leč vše vychytal skvělý Huf.

HS TŘE
LHK PV

Prostějovský Václav Meidl byl ve 2.
minutě první třetiny tvrdě přitlačen
na mantinel Foltýnem, na ledě zůstala i trocha krve, a tak přišla na řadu

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Ve 3. kole nadstavbové části Chance ligy přivítali
Jestřábi na domácím ledě poslední
celek tabulky Kadaň. Závěrečný zápas před vánočními svátky jim ale
pěkně zhořkl, když totální outsider
druhé nejvyšší soutěže nadělil ambiciózním hokejistům Prostějova
hned šest branek. Vůbec poprvé
v letošní sezóně tak Kadaň vyhrála
na ledě soupeře.

3:6

úprava ledové plochy. Té oba mančafty využily tak, že to na ledě připomínalo v jednu chvíli veřejné bruslení.
Domácím se vstup do zápasu vůbec
nepovedl. Nemohli se dostat do hry
a po nenápadné akci Trhačů inkasovali v čase 4:42 první branku. Müller
naservíroval kotouč k pravé tyči nikým nehlídanému Žolobovovi, který
z první poslal puk přesně do odkryté
části branky – 0:1. V 15. minutě hráli
Jestřábi další přesilovku, té už po ne-

LHK PV
SK KAD

celé minutě využili. Žálčík zpracoval
těžkou přihrávku a z mezikruží nedal
hostujícímu brankáři šanci – 1:1. Pět
sekund před první sirénou ale získali
kadaňští Trhači vedení zpátky. Zdeněk Zabloudil převzal kotouč na modré čáře, vyhnul se dvěma domácím
hráčům a přes vracejícího se Divíška
prostřelil Štůralu - 1:2.
Prostějov měl ve druhé části několik
možností a Kadaňské dusil v jejich
obranném pásmu. V čase 32:21 se
jeho píle vyplatila a opět zápas srovnal.
Na modré čáře se napřáhl Hamrlík,
jehož prudkou ránu Neužil vyrazil na
hokejku Žálčíka, který se už nemýlil –
2:2. Branka navála Jestřábům pořádný
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vítr do plachet. Jejich jízdu ale po chví- využil nahrávku Meidla – 3:5. Tří- né prostějovské brankoviště – 3:6.
Statistiky z utkání najdete
li zastavil Morong, který ve 36. minutě bodový náskok si ale Severočeši vzali
na straně 26
nakonec zpět, když Kůs využil prázdpotřetí získal Kadani náskok – 2:3.
Necelou minutu po startu závěrečné části poslal Chlouba Trhače už
do dvoubrankového vedení – 2:4.
V této chvíli již některým divákům
na prostějovském stadionu došla
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
trpělivost a odebírali se k východu. „Tímto výkonem jsme degradovali práci, kterou jsme odvedli v Jihlavě. Pro mě je
Ti, kteří zůstali, tak se modlili, aby tento zápas obrovským zklamáním. Při absenci tří starších hráčů dostali větší prostor ti, kteří by měli být budoucností prostějovského hokeje. Kluci ale nedokázali
z toho nebyl ještě větší propadák. chytit tuto šanci za pačesy a neodvedli takový výkon, aby s posledním celkem tabV 52. minutě přišel pátý hřebík do ulky získali tři body.“
rakve Hanáků, když Zeman střílel
Tomáš HAMARA – SK Trhaèi Kadaò
v přesilové hře z levého kruhu a pro- „V první třetině jsme se nechali zbytečně vylučovat, ale oslabení jsme dokázali
pálil Štůralu – 2:5. Šest minut před výborně ubránit. Ve druhé části byla hra vyrovnaná i na šance. Ve třetí třetině se
koncem třetí třetiny zažehl plamínek nám podařilo odskočit o dvě branky, náskok jsme dokázali udržet a zaslouženě jsme
naděje pro domácí Krejčiřík, který zvítězili. Klukům moc děkuji za předvedenou hru i výkon.“

OSTUDA! .aGaĄ QaGØlila MeVtĕáEīm ĝeVt EUaQek

Vstup do zápasu přitom měli výborný.
Kromě oslabení mezi 3. až 5. minutou
ovládali dění na ledě, aktivitou se dostávali do slibných střeleckých pozic
(Mrázek, Drtil, dvakrát Žálčík, Chlán,
Nouza). V 8. dokonce dali regulérní
gól, který však sudí neviděli a tím pádem ani neuznali. T. Jandus si krásně
narazil s Divíškem a jeho pohotový
pokus zblízka zaplul pod víko, odrazil
se ven od vnitřní konstrukce Danečkovy klece. Byť nadskočila i flaška s pitím na horní síťce, brankový rozhodčí
nerozsvítil červené světlo a hlavní

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Černá můra, do níž
se transformovalo působení prostějovských hokejistů v aktuálním
ročníku Chance ligy, neodletěla
ani o vánočních svátcích. Jestřábi
přímo na Štěpána absolvovali střetnutí 4. dějství horší skupiny druhé
nejvyšší soutěže s jasným cílem konečně naplno zabodovat i odčinit
předchozí propadáky z vlastního
ledu. Leč ani Frýdek-Místek nedokázali porazit a brali pouhý bodík
za prohru v prodloužení.

LHK PV
HC F-M
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„Problém je někde
uvnitř mančaftu, naše
aktuální hra je prostě
tragédie.“

Výrok:

Až na desátý pokus se muži LHK dočkali tříbodového vítězství (v Třebíči
7:0). Devětkrát předtím totiž v Chance
lize buď podlehli, nebo vyhráli jen za
dva body: venku Ústí 5:4sn, doma Benátky 3:4pp, venku Slavia Praha 1:3,
doma Jihlava 4:3sn, venku České Budějovice 0:6, doma Sokolov 1:4, venku
Jihlava 4:3pp, doma Kadaň 3:6 a doma
Frýdek-Místek 2:3pp.

43
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yy Sledujete nějak tabulku nebo
pořadí zatím neřešíte?
„Tabulku nesleduji vůbec. Zajímá mě
jen to, co se tu teď děje.“
yy
Co říkáte o atmosféře na zimáku?
„Odpovídá tomu, jaký hrajeme hokej.
Hrajeme hovno, tak taková je i atmosféra. Jsem proti házení kelímků na led
a sprostému nadávání, ale rozumím
lidem, že se jim to prostě nelíbí.“

,
e hovno
„Hrajemje i atmosféra.
á
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„Potřebujeme navázat na zlepšený
výkon z Třebíče a konečně vyhrát víc
zápasů za sebou, natáhnout nějakou
vítěznou sérii. Hlavně doma to bylo
poslední dobou z naší strany hrozné
trápení, nic takového už nesmíme
proti Benátkám připustit,“ nabádal
kouč LHK Ladislav Lubina.

.WM¾w-TGLéÊM XGRąGFW CUKUVQXCNRTQVK
,KJNCX÷ W XwGEJ VąÊ IÐNč .*- XéGVP÷
VQJQ RTXPÊJQ ,CTQUNCXC /T¾\MC XRTC
XQ 
Foto: Marek Sonnevend

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Úvodní týden nadstavbové části nebyl pro
Jestřáby vůbec povedený. Ze tří zápasů (Sokolov, Jihlava
a Kadaň) brali hokejisté Prostějova pouhé dva body.
Pořádně ledová sprcha přišla pro Hanáky zejména v sobotu 21. prosince v zápase s Kadaní, který prohráli doslova
ostudně. Po nevydařeném vystoupení kývl na rozhovor
matador Tomáš Divíšek, byť uplynulá vystoupení se mu
pochopitelně nehodnotila snadno.
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Pondělí 30. prosince 2019

/+<¦4++ „To, co jsme předváděli, bylo na blití!“ 10

šťastný nový rok
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Hokej není nuda, dnes přijede Duda. V sobotu
čeká Jestřáby výjezd do Ústí nad Labem

SEZÓNA 2018-2019
VEČERNÍKU
PROMÌNY

JESTŘÁB PODLE

30 servis pro ženy

VEÈERNÍKU

akce

-

Šílené
propadáky doma

Hanáci se dušovali, jak napraví
nevydařenou základní část a skvěle vlétnou do nadstavby. Realita?
Dva hrůzné debakly na vlastním
kluzišti s největšími outsidery,
kdy doslova odevzdali všechny
body nejprve Sokolovu poměrem
1:4 a poté i Kadani výsledkem 3:6.
Dokonalé fiasko!

MNW\KwVÊEJUQWRGąčXčDGEPGDQFQ
XCN[CPCLGFPQWQDCRąGUX÷FéK
X÷ X[RNGPKN[ RTQUV÷LQXUMÚ \KO¾M
0GwNQ UG RCM FKXKV PCwVX¾PÊ HC
PQWwMčGNJ¾M¾éMC\PKEJåOPQ\Ê
UGLGPWVXTFKNKXTQUVQWEÊORąGUX÷F
éGPÊé¾UVKXGąGLPQUVK UV¾NGRQéGV
P÷LwÊ  Q GMQPQOKEMÚEJ VTCDNGEJ
.*- 2TQUVÆ X[UX÷VNGPÊ \P÷NQ XG
FGPÊ MNWDW PGRNCVÊ VCM UK RNGLGąK
XUCFKNKPCUXÆRQT¾åM[CD[UKRąGF
8¾PQEGOKHKPCPéP÷RąKNGRwKNK
#DUQNWVP÷D[EJUGPGQFX¾åKNVXT
FKVåGVQVCMQRTCXFWOQJNQDÚV
#NG EJ¾RW RQFQDPÆ O[wNGPM[
RQFG\ąÊXCX÷LwÊEJ NKFÊ 8G UMWVGé
PQUVKRVCéÊFTCXEKURÊwMNGUNKJGTP÷
VCMPÊ\MQåGXQUNCDGPÆUGUVCX÷
UK XčDGE PGFQM¾\CNK RQTCFKV CPK
UPGLX÷VwÊOKQWVUKFGT[%QåLGRQ
EJQRKVGNP÷VCMÆRTčwXKJCQJTQåW
LGVQEGNÚUQWV÷åPÊTQéPÊM
MVGTÚ éÊO F¾N XÊE JTQ\Ê wQMWLÊEÊO
PGRQUVWRGO CPK FQ RąGFMQNC
RNC[QHHèGTUVXÚVTKWOH\6ąGDÊ
éGFCNPCF÷LKåGUPCFDWFGNÊR
.Gé LGFPC XNCwVQXMC WRTQUVąGF
\KO[LGwV÷LCTQPGF÷N¾&QJGLPC
OWUÊRąKDÚVURQWUVCFCNwÊEJXÊV÷\
PÚEJMWUč
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Jak hluboko lze klesnout?

<CVÊOPCFXCP¾EVÆOÊUVQ%JCP
EG NKI[ EJV÷NQ D[ UG NCRKF¾TP÷
QFRQX÷F÷VXRąÊRCF÷CMVW¾NPÊJQ
UVT¾F¾PÊ ,GUVą¾Dč 6[ UKEG X[PGUNQ
QP÷EQXÚwPCFGU¾VQWRąÊéMWUQ
DQVPÊ UOGVGPÊ 6ąGDÊéG XGPMW 
CNG RąGFVÊO UG RQ UÆTKK RąGX¾åP÷
UVTCwPÚEJXÚUNGFMčQEKVNKRT¾X÷PC
PGFčUVQLP÷PÊ\MÆRQ\KEKXwGUVP¾E
VKéNGPPÆO UVCTVQXPÊO RQNK FTWJÆ
PGLX[wwÊ éGUMÆ UQWV÷åG VGF[ R¾VÊ
QF MQPEG # RQMWF LUGO OKPWNG
XVÆJNGTWDTKEGX¾JCNPCFRQWåKVÊO
UNQXCQUVWFCVCMVGòWåQFMN¾F¾PÊ
UKNP÷LwÊEJXÚTC\čPGPÊPCOÊUV÷
2Q RTCXF÷ JNCXC PGDGTG MCO
CåUGRCRÊTQX÷UKNPÚVÚORCUQXC
PÚ RąGFUG\ÐPPÊOK RTQIPÐ\COK
QFDQTPÊMč PC P÷LCMÚ R¾VÚ RQUV
TG¾NP÷RTQRCFN7åwÊJT¾éUMÚM¾FT
PGFQUVCVGéP÷ MXCNKVPÊ QDTCPPÆ
ąCF[OGPwÊUGJTCPQUVRQXÚTC\PÆ
QDO÷P÷ OWåUVXC CVF t FčXQFč
M\CQUV¾PÊ\CXwGQDGEPÚOQéGM¾
X¾PÊOD[UGFCNCPCLÊVEGN¾ąCFC
#D[XwCMOWåUVXQXFCPÆOUNQåGPÊ
RąGFUVKJNK PGLGP HCXQTKVÆ CNG VCMÆ
5NCXKC2TCJC*CXÊąQXCFQMQPEG
K(TÚFGM/ÊUVGMU6ąGDÊéÊVQUX÷FéÊ
QUMWVGéP÷JNWDwÊEJRTQDNÆOGEJ
-TK\G X[XTEJQNKNC FGJQPGUVWLÊEÊOK
XÚRTCUM[ PC FQO¾EÊO NGF÷ 
QF 5QMQNQXC C  QF -CFCP÷
6GF[QFEGNMčLGåFQVÆFQD[PC

Probuzení
v Tøebíèi

Strašně dlouho trvalo, než klopýtající mužstvo LHK prvoligově
vyhrálo v normální hrací době.
Od 23. listopadu (Kadaň 6:3) to
bylo pět týdnů, když ptačí dravci
nechali rostoucí zmar konečně za
sebou a na ledě Horácké Slavie
kralovali vysoko 7:0.

Mezi hokejovými mantinely

Jestřáby poslední dobou nejvíc drží
útočná formace dvou zkušených
bardů doplněná mladším dravcem. V Třebíči tahle lajna společně
zkonstruovala klíčový třetí gól, když
Dominik Hrníčko zatáhl puk levým
křídlem do rychlého brejku, přihrál
na střed najíždějícímu Tomáši Divíškovi a byť tomu kotouč při bekhendovém blafáku trochu utekl, Tomáš
Nouza nachystaný u pravé tyčky
černou pryž zachytil, aby nadvakrát
doklepl do odkryté brány.

Nejkrásnější

-
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HOKEJOVÉ

Divácké návštěvy na domácí střetnutí hokejistů Prostějova spadly do řádu několika stovek, jak jsme předem odhadovali. Pozitivní
však je, že prořídlý fanouškovský kotel FOP se od utrápených
Jestřábů ani v době největší krize neodvrátil. Na Štěpána proti
Frýdku-Místku skalní příznivci vytrvale povzbuzovali (kromě začátku) celý zápas a navzdory porážce 2:3 v prodloužení svůj tým
vyprovodili potleskem i skandováním: „Hoši, bojovat!“
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ZAUJALO NÁS

Od návratu na led po dlouhodobém zranění je na čtyřicetiletém
matadorovi vidět, jak hrozně moc chce prostějovský tým zvednout z herní i výsledkové bídy. A jak strašně ho štve, když
se to nedaří. Ostřílený útočník v pěti duelech během
uplynulých dvou týdnů posbíral sedm kanadských
bodů za tři vstřelené góly a čtyři asistence, navzdory zdravotnímu omezení dělá v rámci možností
své osobní maximum. Tedy přesně to, co „Divoch“
před opuštěním marodky sliboval.

TOMÁŠ DIVÍŠEK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Hokej není nuda, dnes přijede Duda. V sobotu
čeká Jestřáby výjezd do Ústí nad Labem

klikni na

Dnes od 18.00 hodin borci LHK přivítají na vlastním ledě HC Benátky
nad Jizerou, což je právě jeden z potenciálních konkurentů v boji o průnik do vyřazovací fáze. Severočeši
v nadstavbě absolvovali dosud jen dvě
utkání, zvítězili v Kadani 4:2 a porazili
Ústí nad Labem 5:4 v prodloužení.

www.vecernikpv.cz

V sobotu 4. ledna od 16.00 hodin pak
ptačí dravci venku vyzvou ústecký
Slovan, půjde o mač celkově 37. kola
soutěže uzavírající úvodní čtvrtinu
nadstavbové části. Tenhle severočeský
soubor naposledy potvrdil svůj vzestup zdoláním Sokolova 5:2, leč předtím utrpěl debakl 4:9 v Kadani.
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NURNOÉÄHQÉ

(2), 10. Prostějov 48 (0), 11. Frýdek-Místek 47 (2), 12. Třebíč 44 (1), 13.
Benátky 39 (3), 14. Ústí 36 (0), 15.
Sokolov 20 (1), 16. Kadaň 20 (1).
Z průběžné tabulky je tedy patrné, že
Jestřábi se sice vrátili na postupové desáté místo do předkola play-off, ale jejich pronásledovatelé mají jeden až tři
duely k dobru. Proto je nutné si vybudovat dostatečný bodový náskok, aby
se po únorových dohrávkách celý nerozplynul. Jestli vůbec nějaký bude…

NURNsYROEDREOHÄHQÉ
FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

1:4

ustláno. Z prakticky první větší šance ky. Ve 44. minutě nahrál velmi aktivní najel do pásma, dostal příliš mnoho
se totiž hosté dostali do vedení: Beč- Zadražil zpoza brány k tyčce Švecovi prostoru, a tak nezaváhal a trefil přesvář si s pukem najel do kruhu a ne- a ten nezaváhal – 1:3. Tlak domácích ně – 1:4. Branka Jestřáby zlomila, do
konce utkání už neměli síly na zvrat.
čekal okamžité zapnutí Jestřábů na Místo toho Jestřábi váhali s rozehrávStatistiky z utkání najdete
vyšší obrátky, byl zklamán. Hosté zlo- kou a byl z toho čtvrtý gól: Vrána si
na straně 26
bili dál a jen díky Štůralovi v brance
se skóre neměnilo. Za zmínku nicméně stojí gesto fair play od exprostějovského útočnmíka Švece v barvách
Sokolova, který odvolal faul na sebe
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
a vysloužil si potlesk.
„Podali jsme katastrofální výkon! Pro mě je to obrovské zklamání, že jsme
Prostředí část oproti tomu začali Jes- takto odehráli hned první zápas po přestávce doma, šli jsme do něj s takovým
třábi nadějně. Račuk se opakovaně nasazením. Ostuda, nedivím se lidem, že byli nespokojení, že to dávali najevo.
dostal k puku, nejprve trefil bránu A asi tak jako byli roztrpčení lidi, tak jsem nasraný i já. Určitě z toho vyvodíme
z boku, poté už byl ale úspěšný – 1:1. nějaké závěry. Takhle nemůžeme pokračovat!“
Tohle skóre ale nevydrželo dlouho.
Karel MLEJNEK – HC Baník Sokolov
V polovině utkání totiž střelou bek- „Pro nás jsou to po půlce sezóny první body na ledě soupeře, takže celkové
hendem přidal druhý gól hostů Beč- hodnocení vyznívá velmi pozitivně. V zápase naši kluci proti favorizovanému soupeři odvedli velmi dobrý výkon. Hráli jsme kvalitně směrem dozadu,
vář – 1:2.
Třetí třetinu začínali Jestřábi oslabe- nemyslím si, že bychom domácím nabídli nějakou větší šanci. Dobře jsme
ním. To sice přečkali, nicméně hned odehráli také oslabení. A to vše byla cesta k tomu, abychom získali tři body.
poté lovil Štůrala potřetí puk z bran- Před našimi hráči velký respekt.“
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kompromisně zavěsil – 0:1. Kdo ale po inkasování se ale opět nedostavil.

3:4

PP

JIHLAVA, PROSTĚJOV Ostuda, kterou si prostějovští hokejisté udělali
mizerným vstupem do prvoligové skupiny o 9. až 16. místo, byla aspoň částečně napravena ve 2. kole, které bylo na
programu ve čtvrtek 19. prosince. Na
jihlavském ledě Jestřábi zabrali a vyrovnané střetnutí přetavili v dvoubodovou
výhru po prodloužení.
Do první třetiny vstoupila lépe Dukla.
Ve 4. minutě se po přihrávce Čápa dostal ke kotouči na pravé straně Skořepa,
zkusil vystřelit z téměř nulového úhlu
a Hufovi rána propadla kolem přední
tyče až za brankovou čáru – 1:0. Téměř
v polovině úvodní části dostali domácí
možnost dvojnásobné přesilovky, kterou se jim ale nepodařilo využít a tím
dali prostor hostům. Po odpykání své-

DU JIH
LHK PV

ho trestu se Divíšek dostal až před Brože, Krejčí tam poslal prudkou přihrávku zleva a pro ostříleného matadora už
nebyl žádný problém zamést kotouč do
sítě – 1:1.
Druhá perioda na góly chudá rozhodně nebyla. Ve 29. Hrníčko zavezl puk
levým křídlem do útočného pásma,
posunul na Divíška a ten svou druhou
trefou v utkání poslal ptačí dravce do
vedení – 1:2. Horáci však zareagovali
velice rychle a po 78 vteřinách srovnali.
Zeman dostal přesnou přihrávku od
Matýse zpoza klece na mezikruží a trefil
přesně mezi Hufovy betony – 2:2. Necelé dvě minuty nato se ovšem znovu
radovali hosté, když ve vlastním oslabení
pláchnul bekům Žálčík a efektně zavěsil
pod víko – 2:3. Leč za dalších 32 sekund
v přesilové hře se na vrcholku pravého
kruhu dostal k puku Anděl a dělovku
poslal k pravé tyči – 3:3.
Třetí část provázely značné nepřesnosti
od obou celků. Ani jeden tým nechtěl

Kolář za nesportovní chování, což duel
rozhodlo. Muž utkání Divíšek totiž
nabil na pravý kruh parťáku Nouzovi,
jenž ze své parkety nezadržitelně skóroval k levé tyčce – 3:4. Prostějovští borci
tudíž odvezli dva cenné body, soupeři
zbyl jeden.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

Viktor UJÈÍK – HC Dukla Jihlava
„Bylo to vyrovnané utkání, které jsme mohli rozhodnout ve svůj prospěch
jak na konci normální hrací doby, tak v úvodu prodloužení. Bohužel jsme neproměnili několik vyložených šancí a doplatili na to. Poslední dobou se nám
pořád opakuje, že nedokážeme soupeři odskočit na větší gólový rozdíl, čímž
zbytečně ztrácíme body.“
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Tentokrát můžeme být spokojení. Sice jsme vinou pokračující marodky nastoupili v trochu okleštěné sestavě, ale kluci zápas konečně odmakali. Což je
kromě vítězství za dva získané body nejpozitivnější, vydřené výhry si tím víc
ceníme. Osobně jsem rád, že mančaft zareagoval na úterní hrůzu proti Sokolovu mnohem lepším výkonem.“
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zápas ztratit a na hře se to výrazně projevilo. Až v závěru normální hrací doby
měla Jihlava obrovský tlak při vyloučení Mrázka, ale z náporu nic nevytěžila.
Do prodloužení šli plejeři HC v pokračující početní výhodě, ale tu se jim
nepodařilo přes spoustu šancí proměnit. Naopak v 64. minutě byl vyloučen

V Jihlavì Jestøábi uspìli za dva body

Už začátek zápasu nasvědčoval, že
Jestřábi v něm nebudou mít na růžích

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Papírové předpoklady vždy neplatí. Přesvědčit se
o tom mohli hokejoví fanoušci,
kteří dorazili v úterý 17. prosince na zimní stadion v Prostějově.
Jestřábi v úvodním dějství skupiny
o postup do předkola přivítali Sokolov - tým, který skončil v základní části Chance ligy předposlední,
Prostějov ho pravidelně porážel
a navíc mužstvo, které venku neboduje. Jenže právě bodový účet
si zlepšilo právě na Hané, na úkor
matně hrajících Jestřábů.

LHK PV
BAN SOK

Bezzubý výkon na body nestaèil
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

Nejprve se však pojďme podívat, jak
vypadá momentální situace v prvoligové skupině o 9. až 16. místo. V závorce je u jednotlivých týmů počet
odložených střetnutí: 9. Jihlava 51

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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PROSTĚJOV Na přelomu letopočtu čekají prostějovské hokejisty další dva zápasy probíhající sezóny Chance ligy mužů ČR.
Prvním zakončí právě dnes, tj. v pondělí 30. prosince, kalendářní
rok 2019, druhým otevřou ten nový, nesoucí magická čísla
2020. Souboje proti středočeskému, resp. severočeskému týmu
napoví, jestli mohou Jestřábi reálně pomýšlet na boj o postup
do předkola play off, nebo jsou opravdu totálně z formy. Sobotní
debakl, který v Třebíči uštědřili Horácké Slávii, by mohl být slibným příslibem k lepší variantě.

nový rok

špatné!‘ Mladší syn řekl, že maminka je
krásná, tak to mě zahřálo. Vesměs se mi
dostalo samých pozitivních reakcí, prý
je to příjemné oživení. Akorát je potřeba to udržovat, což se budu snažit.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Nebojte se jít do toho a nechte si poradit od odborníků. Všichni vědí, co
dělají, budete nadšené.“

„Když se při psaní tohoto závěrečného komentáře ohlédnu, vybavím si za
padesát uskutečněných proměn spoustu nadšených očí, mnohokrát došlo
na dojetí, znovu vnímám spoustu vřelosti a vděčnosti od našich vítězů, ale
také příjemnou atmosféru. Nadto všechno jsme si užili i spoustu legrace. Je
to také i díky našim partnerům, kteří dotváří velkou část nálady v průběhu
dění. Všem bych chtěla za jejich úsilí ještě jednou moc poděkovat. Klobouk
dolů také před všemi, co proměnou od Večerníku prošli, protože ne každý
ustojí hodiny focení a natáčení, ale vše je vykompenzováno vždy jedinečným
zážitkem. Proměny jsou mojí srdeční záležitostí, snažím se do každé vložit
vždy kus sebe. A tak doufám, že i na nás si vítězové občas vzpomenou.
Přeji všem do nového roku hlavně mnoho zdraví, štěstí, lásky, také hodně radosti a co nejméně starostí.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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ƔƔ Kateřino, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
Splnili jsme vaše přání?
„Cítím se velmi dobře a taky
odpočatě. Nepoznávám se,
bez legrace, vážně. Nikdy bych
si nepomyslela, že i blond
barva mi může slušet. Děkuji
týmu profesionálů za zajímavé nápady a rady. Je to pro mě
velká inspirace!“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Hodně mě překvapilo to,
jak je možné nakombinovat
různé barvy a také délky šatů.
Sama bych si takový model
nikdy nezvolila. Velmi se mi
líbí brýle. Jelikož mám čtvrt
dioptrie na každém oku,
jsem ráda, že mi odborníci
poradili a doporučili, které
mi sluší. Vůbec mě překvapil
i celý průběh. Byl to zážitek,
opravdu něco nového.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Rodina byla nejdříve trošku
zaskočená, všichni mi řekli:
‚Ty a blondýna? Ale není to

velká inspirace!“

„Byla to jedna

4

otázky pro ženu,
co se změnila...
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šťastný

Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komp l e x n í o š e t ře n í
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové
uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně hýčkána.
Poskytujeme Mesobotox, což je účinná
redukce vrásek pro ženy starší čtyřiceti
let, dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický peeling, ultrazvukové hloubkové čištění,
prodlužování řas, líčení, kosmetické
čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo i duši. Těšíme
se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
Optiky Wagner je naprostá spokojenost
našich zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner a jeho
tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
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RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou
materiálů a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV
se nachází v Plumlovské ulici 28, kde se
můžete setkat s velkým výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Jiří Slečka Productions
zajišťuje kompletní
tvorbu reklamních
videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou videoprodukci, ale i služby s ní spojené včetně
zvukové postprodukce nebo zhotovení
audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.jirislecka.cz.
Z vaší myšlenky stvoříme skutečnost.
Těšíme se na vás.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
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Kateřina
Pešková
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Pondělí 30. prosince 2019
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šťastný nový rok

naše soutěže

Pondělí 30. prosince 2019
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PROSTĚJOV Pár dní poté, co Večerník splnil hned půltuctu prostějovských dětí jejich vánoční přání
zaslané na adresu nejčtenějšího regionálního periodika, navštívili členové redakce ve čtvrtek 19. prosince
Dětský domov v Prostějově. S sebou vezli plné krabice dárků, které za asistence zástupkyně ředitele Ireny
Adámkové rozdali více než čtyřem desítkám dětí. Těsně předtím navíc šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku Petr Kozák předal do domova finanční dar ve výši pěti tisíc korun. Bylo to odpoledne plné
příjemných pocitů, úsměvů a nejen dětské radosti, ale také dojemných chvilek či situací na zamyšlení...
vyrazila do Lidické ulice, aby se na
vlastní oči přesvědčila, jak žijí děti,
kterým nebylo tolik přáno. Hlavním
cílem mise pak bylo udělat radost.
Do domova jsme přispěchali nejen
s finančním darem, ale také kopou
dárků. V krabicích od večerníkovského Ježíšku byly nejrůznější hry,
kopací míč, oblíbená puzzle, ale také
třeba i ploutve. „Letos poprvé jsme
byli u moře v Chorvatsku, tak to jste
se trefili,“ smála se Irena Adámková,
zástupkyně ředitele Dětského domova a Školní jídelny Prostějov.
Večerník byl přijat velice mile, v nepřítomnosti ředitele se role průvodce

Splnili jsme
další vánoèní sny,
zaslechli plno
GRMHPQÙFK
pøíbìhù...

chopila právě Irena Adámková, která
nejprve všechny členy redakce pozvala na kávu s cukrovím a chlebíčky. Následně byla zavalena sprškou dotazů.
Z více jak půlhodinového povídání
jsme se dozvěděli spoustu zajímavosMichal
tí nejen o chodu dětského domova
KADLEC
a jeho každodenních potřebách, ale
V redakci Večerníku jsme se před
slyšeli jsme i zajímavé příběhy svěřenvánočními svátky rozhodli navázat
ců či svěřenek. Některé z nich měly
na někdejší tradici a podpořit Dětbohužel hodně smutný začátek, o to
ský domov. Tentokrát jsme přitom
příjemnější bývá ten konec. „Dovez- 2QXGNOKOKNÆORąKLGVÊCRQUG\GPÊWEWMTQXÊRąGFCNwÆHTGFCMVQT8GéGTPÊMW2GVT-Q
plumlovský vyměnili za prostějovský.
li nám holky, kterým řekly, že jedou \¾M\¾UVWRM[PKąGFKVGNG&÷VUMÆJQFQOQXCX2TQUV÷LQX÷+TGP÷#F¾OMQXÆHKPCPéPÊ
Foto: Michal Kadlec
A tak předminulý čtvrtek patnáctk policejnímu výslechu skrz domá- FCTTGFCMEGXGXÚwKR÷VKVKUÊEMQTWP
ka zaměstnanců společnosti Haná
cí problémy, a místo něj už zůstaly srovnaly, ale dnes jsou dospělé a mají va vyšly,“ děkuje všem na dálku zástupPress, která váš oblíbený titul vydává,
natrvalo tady. Trvalo dlouho než se standardní život, jedna dokonce už kyně ředitele. „Snažíme se pro děti
dvě vlastní potomky. Další děti sem vždy v jejich volnu vymyslet program,
přijely, protože doma byly týrané. To který by je zaujal. To bývá velice těžké,
FOTOGALERIE
je pokaždé nesmírně složité, dostat obzvláště teď během vánočních svátklikni na
z nich ten strach. A úplně nejhorší je, ků. Proto jsme velice rádi za nezištnou
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
když jim rodiče slíbí návštěvu, dítě pomoc, které se nám nyní dostává i od
čeká ve dveřích a nikdo nepřijede. vás,“ dodala Adámková.
To jsou pak dva dny, než se otřepe,“ Následně šéfredaktor PROSTĚzasáhla přítomné zástupkyně ředitele. JOVSKÉHO Večerníku Petr KoNa níc si ovšem nestěžovala. „Musí- zák předal vedení Dětského domome být připraveni na všechno... Ře- va finanční dar ve výši 5 000 korun.
šíme běžné starosti s dětmi, jako jsou Peníze mají být použity pro účely
v každé jiné rodině. Některé zlobí víc, potřeb dětí nebo ke společnému
některé méně, s jinými je problém ve výletu. Vzápětí zástupkyně ředitele
škole. Momentálně se nám do okolí provedla výpravu Večerníku po dodomova stahují spolužáci našich dětí, mově, kde se všichni mohli potkat
máme tu pak stížnosti od občanů na s dětmi a obdarovat je desítkami zakouření, tomu jde jen těžko zabránit,“ koupených dárků. Jak jsme už zmínili,
řekla Irena Adámková.
rozdávaly se míče na kopanou, lega,
Čeho si v domově obzvlášť cení a co skládačky, potápěčská výzbroj a další
vítají, jsou dobrá srdce. „Navštěvuje hodnotné dárky. K tomu všemu sa&÷VK\FQOQXCUGJPGFRQVÆFCN[FQTQ\GDÊT¾PÊF¾TMčMVGTÆLKOTGFCMVQąK8GéGTPÊ
a pomáhá nám řada subjektů i osob- mozřejmě nemohly chybět bonbóny
MWRąKXG\NK
Foto: Michal Kadlec
ností. Jezdí sem i děti, které už z domo- a mnohé další sladkosti. Dojemné

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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Za posledních devatenáct let existence našly pouze tři děti z prostějovského domova umístění v pěstounské péči! Tristní bilance...
bylo, když někteří ze svěřenců přispěchali s vlastnoručně vyrobenými
dárky, které od předminulého čtvrtku
zkrášlují redakci Večerníku. „Chtěli
jsme před vánočními svátky udělat
dětem radost a být trochu užiteční
i v tom, s čím takové ústavy nejvíce
bojují, tedy s penězi. Jsem rád, že se
do akce zapojil celý kolektiv, někteří
dokonce přispěchali s vlastními dary,
za což klobouk dolů,“ konstatoval při
odchodu ze srdceryvné návštěvy Petr
Kozák. „Jsme rádi, že jsme malým dětem, které z různých důvodů zůstaly
bez rodiny, mohli udělat tolik radosti,“
dodal.

s Vecerníkem
do kina

9H VSROXSUiFL V SURVWČMRYVNêP NL
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SRVOHGQtYêKHUFHRYVWXSHQN\QDILOP\DVQRYRXVRXWČåt
VHRSČWSĜLKOiVtPHYSUĤEČKXOHGQD
Správná odpověď z minulého čísla na soutěžní otázku „Která herečka hraje studentku Reily?“ je a) Imogen Poots. Dvě vstupenky
získává Helena Žváčková, Prostějov.
Správná odpověď z minulého čísla na soutěžní otázku „Kdo pohádku Zakleté pírko režíroval?“ je a) Zdeněk Troška. Dvě vstupenky
získává Milan Palička, Prostějov.

5XÆF¾TM[UKX[DTCNCKFGXÊVKNGV¾.CWTKPMCèWTGLQX¾MVGTQWR¾TFPÊRąGFVÊOQEGPKN
KRTQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT\C&÷VUMÚéKPTQMW
Foto: Michal Kadlec
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RQOCNWCPKWPÆUV
Foto: Michal Kadlec

TS Free Dance předvedlo,
jaký je život (nejen) na Instagramu
PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově již třetím rokem sloužilo tanečnímu studiu Free Dance.
Dvaašedesát mladých tanečníků
z Prostějova pod vedením Jany Jančík Bálešové v neděli 15. prosince
názorně předvedlo, jaký je rozdíl
mezi skutečným životem a životem
na Instagramu. Show plná krásných
kostýmů, jednoduchých a přesto výmluvných rekvizit a s jasným poselstvím rozhodně stála za zhlédnutí.
Večerník si tuto příležitost nenechal
ujít.

Aneta STRAŠKRABOVÁ
Sociální sítě hýbou světem. Zejména
světem mladých. Nejprve tu bylo ICQ,
jednoduchá komunikační platforma,
na kterou postupně navázal Facebook
a v neposlední řadě Instagram. To je

volně dostupná aplikace, kde uživatelé sdílejí fotky, upravují si je, vylepšují,
mění, ořezávají a následně si je vzájemně komentují, „lajkují“ a sdílejí. Uživatel,
který se přihlásí na takovouto sociální
síť, postupně zjišťuje, že nežije životem
svým, ale druhých. Ve většině případů
začne závidět, že se tamten koupal na
Bahamách, onen byl na projížďce na
slonovi a další má zase perfektní partnerku, se kterou zrovna večeří v luxusní
restauraci. Realita často bývá jiná. Než
vznikne finální fotka, musí se jich nafotit přinejmenším dalších 20, použijí se
nejrůznější filtry, které dodají fotce tu
správnou „atmosféru“ a nemluvě o investovaném času do vlastního výtvoru.
Ano, takové jsou sociální sítě, takový je
Instagram...
A přesně tyto rozdíly předvedly výrazovým tancem tanečníci ze studia Free

Dance. Od těch nejmenších až po ty
nejstarší. Návštěvníci, složení zejména
z rodičů vystupujících, si užili propracovanou show, která byla propracována do nejmenších detailů. Kostýmy,
rekvizity i výrazy tanečníků vzbuzovaly v divákovi škálu emocí a nutily jej
k zamyšlení nad vlastním životem. „Při
předvádění akrobatických kousků jsem
úplně tajila dech, v některých momentech jsem nevěděla, kam se dříve dívat,
když jich najednou bylo na pódiu tolik.
Jde vidět, že si děti dávají na vystoupení
záležet a poctivě trénují,“ sdělila Večerníku jedna z přítomných maminek, jež
nechtěla být jmenována.
Pavel Kovář, který celé představení moderoval, závěrem vyslovil přání směrem
k divákům: „Přejeme vám, aby váš život
byl krásný, probarvený tak, jak jsme
tady všichni, protože to je ten smysl ži-

6CPGéPÊEKRąK\¾X÷TGéPÆF÷MQXCéEGJÚąKNKRGUVTÚOKDCTXCOK

vota, ne černobílá, ne šeď.“ Narážel tak
na barevné oblečení a masky tanečníků při finálním poděkování. Užívejme
skutečného života, kde jsou opravdoví

přátelé, skutečné momenty a chvilky
štěstí. Nepromrhejme ho sledováním
ostatních a jejich „instagramového
štěstí“. Toto sdělení je nutné směřovat

(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

zejména na dorůstající děti, i proto se
představení opakovalo ještě jednou, tj.
v pondělí 16. prosince přímo pro zdejší
školy.
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zjistili jsme

PRAHA, PROSTĚJOV Raftaři Tomi-Remont Prostějov už na cestách za hromadou svých úspěchů sjezdili za posledních více než dvacet let řeky téměř všech kontinentů planety Země. Na jednu z vrcholných akcí příštího roku však nebudou muset vůbec daleko, neboť Mistrovství Evropy v raftingu 2020 proběhne v České republice.
International Rafting Federation totiž schválila kandidaturu ČR na pořádání kontinentálního šampionátu v příští sezóně pro kategorie R4 (čtyřmístné čluny) i R6 (šestimístné lodě). Téměř týdenní klání se uskuteční od 8. do 13. června na dvou různých místech.
Řeka Vltava pod Lipenskou přehradou bude hostit úvodní sjezd, poté se mistrovství Evropy na celý svůj zbytek přesune do
nedávno zrekonstruovaného umělého kanálu v Roudnici nad Labem. Tam účastníci včetně prostějovských vodáků všech kategorií (muži, ženy, veteráni, junioři, juniorky) absolvují sprint, head to head i závěrečný slalom.
„My se vždy rádi podíváme do cizích krajů, zvlášť těch exotických. Na druhou stranu je pro nás významná mezinárodní akce
doma v Česku hodně pozitivní zprávou, neboť nemusíme nic složitě zařizovat ohledně dlouhého cestování, ušetříme peníze
i energii a navíc můžeme využít výhody dobře známých domácích tratí. Pochopitelně zkusíme opět zaútočit na co nejvíc získaných medailí,“ řekl Večerníku kapitán Raft teamu Tomi-Remont Prostějov Zbyněk Netopil.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Opora Kostelce zranìna
Kostelec na Hané (sob) – Jedna
dobrá zpráva a jedna špatná přišly
z fotbalového Kostelce na Hané v období Vánoc. Fanoušci týmu se mohou
těšit na příjemnější, hlavně pak o něco
méně bahnité prostředí. Díky nově
vydlážděnému okolí kiosku klub udělal
přítrž při deštivých zápasech zaneřáděným botám. Horší zpráva naopak
přišla z hráčského kádru. Už koncem
podzimní části sezóny se spekulovalo
o přesunu dvou záložníků Lukáše Grulicha a Dominika Hrubana do Lutína,
případně jiných týmů hrajících o úroveň výše. Plány druhého jmenovaného
se však musely změnit: nestihne totiž
kvůli zranění začátek zimní přípravy.
„Mám natažený přední křížový sval.
Začátkem ledna jdu k ortopedovi,“
prozradil Večerníku sám hráč.

Plumlov zná pøípravu
Plumlov (sob) - Přes zimní pauzu ve
fotbalovém Plumlově nelení. Účastník
I.A třídy Olomouckého KFS se potýkal
s bídnými výkony a výsledky, a tak se
nyní poohlíží po nových tvářích, které
by výkonnost mužstva pozvedly. „Zatím jen hledáme. Podepsaný není nikdo, takže tým zůstává stejný. Odchody
zatím žádné nemáme,“ prozradil nový
trenér týmu Petr Matoušek, který v této
pozici vystřídal během sezóny Petra Kišku. Plumlov pak stihl vypracovat i plán
zimní přípravy. Dril se chystá zahájit 2.
února a v plánu má několik přípravných
utkání. „Utkáme se s prostějovskou
U19, dále nás čeká ještě několik duelů,
ani jeden z nich nebude se soupeři z naší
skupiny,“ prozradil Matoušek.
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Zastupitelé schválili částky pro dotace roku 2020
PROSTĚJOV Zastupitelé statutárního města Prostějov v úterý 17.
prosince na svém jednání rozhodli
o několika dotačních titulech mířících do sportu. Někteří komunální
politici sice namítali, že více peněz
z městské pokladny by mělo mířit
na podporu sportovní mládeže
a nikoliv na financování chodu
profesionálních klubů, nicméně
nakonec se většina zastupitelů přiklonila k předloženým návrhům
rady města.
V příštím roce tak bude pokračovat
podpora sportu městem Prostějovem
a zastupitelé tak budou rozhodovat

o konkrétních financích pro dotační
tituly Podpora přípravy dětí a mládeže
na vrcholový sport a Podpora činnosti
sportovních klubů na profesionální
úrovni. „V rámci návrhu rozpočtu na
příští rok byly schváleny finančních
prostředky pro Program na podporu
sportovní činnosti v roce 2020 z rozpočtu města ve výši 23 milionů korun.
Sport považujeme za velice důležitou
oblast, kterou budeme dále dotačně
podporovat,“ uvedl František Jura, primátor statutárního města Prostějov.
Magistrát ale nezapomíná dlouhodobě ani na finanční podporu mládežnických oddílů. „Pro dotační titul

Podpora přípravy dětí a mládeže na
vrcholový sport byla alokována celková částka ve výši 9,5 milionu korun.
Termín podávání žádostí byl stanoven od 21. října do 31. října 2019.
V termínu bylo přijato celkem pět
žádostí,“ seznámil zastupitele před
hlasováním náměstek primátora Jan
Krchňavý.
Zastupitelé dále rozhodli většinou
svých hlasů o dotačním titulu Podpora činnosti sportovních klubů
na profesionální úrovni. „Alokována byla celková částka ve výši
7,5 milionu korun se stejným, již
zmíněným, termínem pro podává-

rubriky
Večerníku
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MAJSTR
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Dnes již bývalý profesionální tenista
Tomáš Berdych ovládl i při své hodně
zúžené sezóně plné zdravotních trablů
mužskou kategorii ankety Zlatý kanár.
Člen TK Agrofert Prostějov, dvojnásobný daviscupový vítěz a wimblení žádostí. Zde bylo přijato celkem donský finalista se tak stylově rozloučil
sedm žádostí,“ uvedl náměstek. s kariérou, kterou zakončil jako host
Právě posledně jmenovanou částku na Turnaji mistrů v Londýně.
si na svoji činnost rozdělí takzvaně
prioritní sportovní kluby v ProstěDEBAKL:
jově.
(mik)
Nešťastný předvánoční čas prožily prostějovské volejbalistky. Nejprve vypadly
s Asterix Beverenem v šestnáctifinále
CEV Cupu, když vedly již 2:0 na sety
a postup měly nadosah. Následně nečekaně padly i v extraligové soutěži na
palubovce Šternberku a již pět mistrovských zápasů tak čekají na výhru.

Veselé Vánoce! předčasný dárek
Kluby dostaly od kraje

PROSTĚJOV Hned několik desítek sportovních klubů z Prostějovska si koncem roku nemálo
polepšilo. Krajští zastupitelé totiž
na svém jednání v pondělí 16. prosince schvalovali dotace na celoroční sportovní činnost. A to jak pro
profesionální kluby, tak pro ty amatérské. Peníze putovaly do všech regionů kraje. Ten prostějovský získal
celkem téměř 14 milionů korun.
Jen zanedbatelný počet klubů se ale
dostal ve výši podpory nad pět set tisíc.
Nejvíce, 1,25 milionu korun, obdrží
fotbalový klub 1.SK Prostějov. Těsně
následovaný je hokejovými Jestřáby
a prostějovským volejbalem. Nad půl
milionu se dostal ještě SK Prostějov

1913, oddíl starající se o mládež získá
850 tisíc korun.
Zcela naprázdno ale nevyšla ani celá
řada menších klubů. Například orientační běžci, korfbalisté nebo střelci
z kuše a luku. „Jsme rádi za jakoukoliv podporu, každá koruna se počítá.
Pravda ale je, že i přes nárůst mládežnických členů jsme dostali tentokrát
o deset tisíc korun méně,“ nechala se
slyšet Magdalena Majarová, předsedkyně prostějovské lukostřelby. Klub
obdržel 50 tisíc korun, přičemž disponuje mládeží, má pravidelně úspěchy
na celostátní úrovni i reprezentanty.
Lépe dopadli fotbalisté v Kostelci na
Hané, kterým krajští radní a následně
zastupitelé přiřkli 75 tisíc korun. Jak

poznamenal sekretář klubu FC Kostelec na Hané Lubomír Baláš, peníze
půjdou hlavně na údržbu. „Nedostali
jsme ani málo, ani hodně. Náš klub má
rozpočet zhruba milion korun. Peníze
z kraje použijeme na údržbu areálu,
která nás ročně vyjde na zhruba sto
padesát tisíc korun.“
Právě na údržbu areálů či nákup sportovního vybavení a pronájmy sportovišť jsou peníze z kraje určené. O peníze mohly kluby žádat do 8. listopadu.
„V rámci bodového hodnocení může
žadatel získat maximálně 600 bodů. Při
dosažení bodového hodnocení v rozpětí od 1 do 200 je návrh administrátora
nevyhovět žádosti. Při bodovém rozpětí 201 až 550 bodů je návrh vyhovět,

ale může být i kráceno. A při bodovém
rozpětí nad 550 je navrhováno vyhovět
žádosti zcela,“ uvedla mluvčí krajského
úřadu Eva Knajblová.
Na hejtmanství dorazilo celkem 369
žádostí o finanční podporu, nevyhověl 34. „Jednalo se o storno ze strany
žadatele, nevyhovění z důvodu nízkého počtu získaných bodů a vyřazení
z důvodu porušení pravidel,“ objasnila
mluvčí.
Kraj dotační programy vyhlašuje pravidelně, další se vztahují na sportující
mládež a podporu reprezentací. (sob)
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Tenisová extraliga smíšených družstev ČR má
za sebou více než dvacetileté období poměrně
výrazné sledovanosti. Zejména v devadesátých
letech minulého století po mohutném vzestupu
TK Prostějov zažívala tato soutěž velký boom,
startovalo v ní mnoho slavných hráčů i hráček.
Ještě před několika roky – po oživení předchozího útlumu – se extraligové boje o český týmový titul z bílého sportu vrátily pod drobnohled
veřejnosti. Pomohl přechod na nový hrací formát v hale před Vánocemi, který každoročně
nalákal k účasti řadu špičkových plejerek či plejerů z tuzemska i zahraničí.
Už loni byl však patrný úbytek absolutních top
hvězd, jenž letos pokračoval. Ne že by extraligové startovní pole neoplývalo zajímavou kvalitou, nicméně záře dřív exkluzivních bitev přesto
postupně vyhasíná.
Nepřekvapí, že takový trend je spojený s mnohem skromnějším přístupem dřívějšího oddílového hegemona z Prostějova. Vedení TK
Agrofert už spíš šetří peníze, omlazuje sestavu,
a proto není divu, že podruhé za sebou TK nezískal zlato. V minulosti často automatické.

Také prostějovský volejbal v rámci ekonomických úspor i sázky na mládí ustoupil v posledních sezónách z dlouho neohroženého piedestalu. Přesto ženy VK loni získaly hodnotné
stříbro a letos se zpočátku nečekaně držely v čele
UNIQA extraligy, vzdor citelnému oslabení
hráčského kádru.
Až během listopadu a zejména v prosincových týdnech nastal pokles jak herní, tak výsledkový. Sice to
nebyla a ani není žádná hrůza, přesto Hanačky těsně
vypadly z evropského CEV Cupu s postupem už téměř v kapse. A v průběžném pořadí nejvyšší národní
soutěže klesly několika porážkami za sebou z medailové třetí pozice na páté místo těsně před šestou
příčkou.
Nejen mezi fanoušky vékáčka teď bují dohady,
na co současný kolektiv Prostějovanek vlastně
má. Jestli byla jeho standardem dřívější vítězná
jízda s atakováním cenného kovu a nyní se jen
přechodně zhoršil. Nebo zpočátku hrál nad své
opravdové možnosti a aktuálně spadl na úroveň
odpovídající jeho reálné síle. Skutečnost odhalí
zbytek ročníku 2019/2020, hned leden přitom
bude klíčový.

Tak nám to zase uběhlo jako voda a máme tady
přelom dalších dvou roků. A již od pozítřka budeme používat numericky magický letopočet
2020 se dvěma dvojkami i nulami pěkně na
střídačku.
Veškerým sportovcům prostějovského regionu –
a zdaleka nejen jim – bych rád i na tomto místě
popřál vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. A nechť
se jim na zápasových, turnajových či závodních
kolbištích maximálně daří s pokud možno co
největším přiblížením zamýšlenému ideálu.
Zároveň však chci vyslovit i jedno neskromné,
možná příliš odvážné přání mimo sportovní
mantinely. Jaké? Aby v rámci možností všichni
zůstávali především dobrými lidmi, kteří nikdy
neupřednostní své výkonnostní a výsledkové
plány před „člověčinou“.
Na mysli mám lidsky morální přístup, jenž se bohužel s postupujícím časem postmoderní doby
čím dál víc vytrácí nejen ze sportu, ale komplet
z celého dění naší civilizace. Osobně se totiž bojím,
že pokud tuhle cestu do pekel včas nezastavíme,
tak se příští generace nemusejí dočkat smysluplné
(nebo vůbec nějaké) existence na planetě Zemi.
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Tohle byla hodně velká bída! Jestřábi měli být ve skupině bojující
o účast v předkole play off jedním
z favoritů. Ze tří utkání na domácím ledě ve svátečním období měli
vytěžit devět bodů za tři výhry,
místo toho ale nedosáhli ani jediného vítězství! Duely se Sokolovem
a Kadaní dokonce skončily ostudou…
9ă52.
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Opora korfbalového týmu SK RG
Prostějov ALEXANDR VYROUBAL
o emocích v domácím střetnutí proti
Brnu.
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GABRIELA HRUBANOVÁ
Historicky první
zastoupení v reprezentaci získal
mládežnický hokejový oddíl SK
Prostějov 1913.
(QVQKPVGTPGV
Šestnáctiletá útočnice právě v těchto dnech hájí barvy
ženského národního týmu do 18 let
mistrovství světa v Bratislavě. To se koná do 2. ledna příštího roku.

34

šťastný nový rok

sport

Pondělí 30. prosince 2019

6H]ÑQDVWROQËFKWHQLVWĎMHYSĎOFH-DNVLYHGRXUHJLRQ¿OQËWÛP\"

Čechovice na bedně, v Ondraticích zůstávají obavy
PROSTĚJOV Podzim je minulostí, a to nejen kalendářní.
Také ve sportovních soutěžích už mohou po konci první
půli bilancovat. Týká se to i divize ve stolním tenisu, kde
se nachází hned dva zástupci Prostějovska: Čechovice
a Ondratice. Zatímco jeden z týmů se v tabulce drží na
skvělém třetím místě, druhý naopak trochu zaostává.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Úspěšnějším ze dvou týmů Prostějovska jsou zatím Čechovice, které
se nachází na třetím místě tabulky.
„Jsme spokojení. Postupovat spíše
nechceme, takže je pro nás třetí místo
ideální,“ poznamenal vedoucí týmu
Zdeněk Šťastný. Šťastný přitom,
aspoň po sportovní stránce, skutečně
může být: z jedenácti kol osm Čechovice vyhrály. A nebýt toho, že se

příliš nevydařil přelom října a listopadu, mohlo by být umístění ještě lepší.
Tehdy totiž Čechovice prohrály hned
třikrát za sebou, navíc s Mohelnicí
výrazným rozdílem – 2:10.
Celkově ale tedy vládne spokojenost. Podle Zdeňka Šťastného také
je důvod vyzdvihnout jednoho
z hráčů Čechovic. „Oldřich Stužka,
tomu se letos opravdu hodně daří,“
poznamenal. V úspěšnosti obsadil
dokonce 6. místo v celé soutěži,
když jako jediný z plejerů Prostějova a pouhých sedmi napříč divizí
se dostal přes 80% úspěšnost. I Čechovice ale sužují trable, s nimiž se
potkává většina sportovních klubů.
„Bojujeme se zraněními a nedostat-

kem hráčů,“ sdělil Zdeněk Šťastný.
Hůře jsou na tom tabulkově Ondratice. Další z tradičních mekk stolního tenisu na Hané se nachází na
šestém místě. Na závěr podzimu se
ale obci na jihu Prostějovska vůbec
nedařilo: ze čtyř kol prohrála třikrát,
chuť si spravila až v tom posledním,
a sice s Lutínem. „Máme trochu
problémy s kádrem a bude to ještě
těžké. Nejspíš spadne ze soutěže
více týmů, deváté místo tedy klidně
může být sestupové. Je před námi
tak hodně práce,“ uvědomuje si Jan
Beneš mladší z ondratického oddílu
stolního tenisu.
Obavy jsou přitom namístě. Tým totiž třeba právě od devátého místa dělí
pouhé tři body. I tak ale je zatím Jan
Beneš mladší spokojený a při hodnocení hráčů je spíše pozitivní. „Třeba
Michal Janík se hodně na podzim
zlepšil, je z něj plnohodnotný hráč.
Michal Vlach pak nehraje pravidelně, stojí na něm ale důležité zápasy.

&TWåUVXQ1PFTCVKEUGEJ[UV¾PCWVM¾PÊU/QJGNPKEÊ1DUC\GPÊ\NGXC,CPÊM/KEJCNON,CPÊM/KEJCNUV$GPGw,CPON
C*GPåGN/KEJCN
Foto: archiv J. Beneše ml.

Michal Janík starší a já hrajeme tak
standard,“ poznamenal k podzimu.
Hráče obou mužstev z Prostějovska
ale nyní čeká pauza. Ta skončí 11.

ledna, kdy Čechovice míří do Lutína a na jih Prostějovska naopak
zajede „béčko“ Chropyně. V obou
případech by týmy z Prostějov-

ska měly být papírovými favority.
Výsledky regionálních týmů
a podzimní tabulku divizní grupy najdete na straně 26

µVSõFK\VWăHOFċ *CNQXMCRąKPGUNCXÚUNGFMQXQWUOTwċ*CP¾Mč družstev vede „déčko“ Prostějova

Regionální přebor šachových

jeho členové zejména v mužích
a seniorech. „Nakonec jsme měli
na závodě pětasedmdesát střelců,
viděli jsme kvalitní výkony. Organizačně vše proběhlo hladce,“
liboval si předseda kosteleckých
lukostřelců Jiří František. Ten
následně okomentoval také některé výkony. „Nejkvalitnější vyNa place se předvedl také pořá- stoupení od nás předvedl Ladidající Kostelec na Hané, i když slav Černohorský. Nastřílel 528
ne s tolika závodníky. Vidět byli bodů, je to borec na vzestupu.

KOSTELEC NA HANÉ Velmi dobrá nálada a zároveň zcela
zaplněná hala. Takové byly halové závody v lukostřelbě, které se konaly v sobotu 14. prosince v Kostelci na Hané. Tamní
sportoviště zaplnili střelci od Brna přes Opavu. A samozřejmě
s bohatým zastoupením lukostřelců z Prostějova a domácího
Kostelce na Hané. Sportoviště zažilo také velmi pestrou skladbu věkovou. Stříleli jak šedovlasí veteráni, tak benjamínci, kteří k tomuto odvětví sportu přišli teprve letos.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

Solidně zastříleli i Jiří František
a Zdeněk Smolka, celkově to
nebylo špatné,“ uvedl dále předseda klubu. Připomněl navíc, že
Kostelec na Hané čekají další důležité a prestižní akce. „Prvního
a druhého února organizujeme
MČR dorostu, náš sokolský pohár má pak do roka čtyři závody.
A sedmého března se v Prostějově koná halová republika,“ připomněl František.

pro Večerník

získat bod za nerozhodný výsledek
s Rošádou Prostějov C, tentokrát na
její půdě. Na dílčí vítězství domácího
Pavla Ociepky odpověděl hostující
benjamínek Petr Novotný, když na
druhé šachovnici porazil zkušeného
Davida Krejsu. Ostatní partie skončily remízově.
V příštím 5. kole (5. ledna) se soutěž
dostane do své poloviny a také do
nového kalendářního roku 2020.
(kv, son)

5HJLRQ½OQÉSÔHERUGUXzVWHY
YvDFKXsYÙVOHGN\NROD

Michal
SOBECKÝ
Nejvíce se dařilo lukostřelcům
z Prostějova v mužích–seniorech
a v kadetech. Obě věkové kategorie
ovládli, muži prostějovské lukostřelby obsadili první tři místa, u kadetek
vyhrála prostějovská Tereza Moudrá, u kadetů Václav Vybíral, zde ale
Prostějov doslova neměl konkurenci, z jiných týmů totiž nikdo nebojoval. „Senioři i mládežníci měli pěkné
výsledky. Nahoru jde například David Šmíd, Michael Roba zase skončil těsně za Jiřím Herákem, který je
v reprezentaci. Pěkně střílela také
Madlen Maková či Tereza Svobodová, která si stanovila osobní maximum,“ ocenila střelce a střelkyně
předsedkyně prostějovské lukostřelby Magdalena Majarová. Pochválila
rovněž seniory a nejmladší střelce.
„Ti začali teprve na jaře,“ dodala.

PROSTĚJOV Čtvrté kolo uzavřelo podzimní část Regionálního
přeboru družstev okresu Prostějov v šachu 2019/20.
V tomto dějství byl opět nejúspěšnější celek SK Prostějov D, když
v derby proti kolegům z SK Prostějov F se mu podařilo získat v jednotlivých partiích vedle tří remíz i dvě
výhry a zvítězil rozdílem dvou bodů.
Ve druhém utkání se mladým hráčům SK Prostějov E povedlo znovu

5-2TQUV÷LQX(t5-2TQUV÷LQX& (TCPVKwt*TCFUMÚ5VTGL
éGMt-T¾N/CTéÊMt7TDCP/÷EJWTCt$NWOC/G\N
t/QWFTÚ 4Qw¾FC2TQUV÷LQX%t5-2TQUV÷LQX' 0CXT¾VKNt
5MN¾FCN-TGLUCt0QXQVPÚ1EKGRMCtiWUVT#DTCJ¾OGM
t%JCRé¾M%\QRPKMQX¾t1DTWéC 

5HJLRQ½OQÉSÔHERUGUXzVWHY
YvDFKXsSRÔDGÉSRNROH
5-2TQUV÷LQX&DQFč UMÐTG 5-2TQUV÷LQX'  5-2TQU
V÷LQX(  4Qw¾FC2TQUV÷LQX%  

0GLX÷VwÊ\CUVQWRGPÊ\¾XQFPÊMčO÷NRQFNGQéGM¾X¾PÊ2TQUV÷LQX$NGF÷OQFT¾UGVCMXMQUVGNGEMÆJCNGQDLGXQXCNCXGNOK
éCUVQ
Foto: Michal Sobecký

éHFKRYLFHKRVWLO\URêQËN]¿SDVQLFNÇKRWXUQDMH

Hanácké curling číslo dva vyhrál tým

O pohár Františka Nesvadbíka, domácím se daøilo Pobřeží kocoviny FCD

PROSTĚJOV Poslední listopadová
sobota je už mnoho let termínem,
kdy zápasnický oddíl TJ Sokol Čechovice pořádá v tamní sokolovně
mezinárodní turnaj O pohár Františka Nesvadbíka. Letos se konal
jeho už patnáctý ročník.
Osobně dorazil i patron akce František Nesvadbík, který sledoval boje
87 mladých zápasníků z deseti českých a tří slovenských oddílů. Bojovalo se řecko-římským stylem ve
věkových kategoriích přípravek A +
B i mladších žáků a výborně se dařilo domácím zástupcům.
Třináct čechovických borců vybojovalo dvanáct medailí: pět zlatých, pět
stříbrných a dvě bronzové! Na prvenství dosáhli Damián Zeidler, Lukáš Vávra, Filip Kouřil, Adam Lajčík a Šimon
Polena, druhé místo obsadili Lukáš
Slezáček, Jakub Vrba, Elena Poleno-

Konečné pořadí určí třetí díl série tuto neděli večer

/NCFÊ\¾RCUPÊEK6,5QMQNèGEJQXKEGWUR÷NKPCFQO¾EÊOVWTPCLK1RQJ¾T(TCP
VKwMC0GUXCFDÊMC
Foto: archiv

vá, Lukáš Sekanina a Martin Zatloukal, třetí pozici přidali Šimon Florián
a Ondřej Kouřil. Těsně pod bednou
čtvrtý pak skončil Alex Chammas.
Lukáš Vávra se navíc stal nejtechnič-

tějším zápasníkem kategorie přípravka
B. A Čechovičtí pod vedením trenérů
Vojtěcha Szilvy a Jiřího Vrby vyhráli soutěž družstev před Hodonínem
i Olympem Praha!
(szi, son)

PROSTĚJOV Rekordní počet třiadvaceti družstev absolvoval druhý turnaj třídílného seriálu Hanácké curling 2019/2020. A na
ledě mobilního veřejného kluziště pod širým nebem u prostějovského muzea to ve čtvrtek 19.
prosince dopadlo úplně jinak než
zkraje měsíce při úvodním klání
originální akce pořádané městem
Prostějov a místním Sportcentrem DDM.
Tentokrát zvítězil kolektiv s alkoholově poetickým názvem Pobřeží kocoviny – FCD, který ve finále porazil tým
TJ Sokol Přemyslovice. Bronz vybojoval vítěz základní části Ro-ža zdoláním
výběru Papefraja v utkání o třetí místo.

Premianti prvního turnaje Hanácká
trefa se tentokrát museli spokojit
s osmou pozicí, stříbrná Něhňata na
pláži skončila až jedenáctá a Modří
ptáci si ze třetí příčky pohoršili na
devátou.
Výsledky všech tří částí Hanáckého
curlingu se přitom sčítají do konečného pořadí, kam se započtou dvě
nejlepší umístění každého celku.
Tím pádem jsou finální vítěz série
i další medailisté stále otevřenou záležitostí a definitivně o nich rozhodne až poslední třetí díl Hanáckého
curlingu v neděli 5. ledna od 16.00
hodin, který uzavře program venkovního kluziště v Prostějově pro
tuto zimu.
(son)

+DQ½FNÅFXUOLQJ
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.KéMQXEK   0÷JÿCVC PC RN¾åK 
 <MWUOG VQ   4G¾NMC  
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Novým asistentem kouče Šustra bude Matěj Vybíhal
zjistili jsme
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Chystání zimní přípravy v 1.SK Prostějov vrcholí.
Jaké novinky fotbalový klub připravuje? Jednu očekávanou prozradil Večerníku předseda Františka Jura krátce před Silvestrem:
„A“-tým má nového asistenta trenéra. Dosud tříčlenný realizační
tým ve složení hlavní kouč Pavel
Šustr, jeho první asistent Tomáš
Hunal a trenér brankářů Petar
Aleksijevič doplňuje další jméno.

Předseda Jura: „Chceme si vychovat našeho trenéra“
„Asistentem trenéra bude Matej
Vybíhal, který u nás dosud trénoval
mládež,“ prozradil František Jura.
Zároveň nastínil také roli, jakou
bude mít kouč, jeden z 80 svazových
Grassroots trenérů mládeže. „S týmem bude od pondělí do pátku.
Bude se od svých kolegů a ze zkušeností učit, abychom si dokázali
vychovat do budoucna
vlastního trenéra,“ objasnil záměry Jura.
Předseda fotbalistů
zároveň shrnul do2TXPÊPQX¾VX¾ąXąCF¾EJRTQUV÷LQXUMÚEJHQVDCNKUVčUGLOGPWLG savadní příchody
,KąÊ$CVGNMC
Foto: internet a odchody hrá-

čů. „Ze zdravotních důvodů zatím
skončil Tomáš Janíček, dále nebude pokračovat Jan Kotouč. Určitý
otazník visí nad Markem Střeštíkem,
který si může hledat nové angažmá.
Je to tedy teď hlavně na něm. Pokud
ho nesežene nebo si ho hledat nebude, zapojí se do přípravy,“ informoval
František Jura. Také přírůstky jsou
tři. „Do přípravy počítáme s Pavlem
Hlochem a Michalem Sečkářem,
kteří v Prostějově již působili a vrací
se z hostování. Novou tváří je Jiří Batelka, který hrál jakožto kmenový hráč
brněnské Zbrojovky naposledy v Jihlavě,“ prozradil šéf eskáčka.

Vzhledem k nepříliš podařeným výkonům týmu během podzimní části soutěže se však dá očekávat, že výčet příchodů a odchodů ještě není konečný.

=SO¿QXY\SDGO
MHGHQVRXSHĆ
S menší nepříjemností se musí při plánování letní přípravy vyrovnat hráči
a realizační tým 1.SK Prostějov. Fotbalisté měli původně před startem jarní
části Fortuna:Národní liogy odehrát
deset přípravných utkání, aktuálně
však z jednoho plánovaného duelu

sešlo. Svěřenci trenéra Pavla Šustra přichází o změření sil se slovenskou Senicí, účastníkem tamní nejvyšší soutěže.
Utkání bylo naplánováno na 8. února.
„Problém nastal s týmem Senice, která nám odřekla zápas. Hledáme nyní
jiného soupeře,“ potvrdil Pavel Šustr
pro Večerník. „Ozval se jim Rapid
Vídeň, dali tedy přednost jim. Podle
mě jde o nestandardní jednání, takhle
by se profesionálové chovat neměli,“
okomentoval krok Senice kouč Prostějova. Jméno týmu ani možné zájemce
o přátelský souboj zatím neoznámil.
Příprava 1.SK Prostějov by naopak
měla začít podle plánu, tedy 6. ledna.

[ C>D=ÑONKJEFJPH@UDOM@I½M@H<CMµàD h
CGµNµIJQÑKJHJ>IÁFFJPà@`PNOM<*<OîE3T=ÁC<G

PROSTĚJOV Novou posilu hlásí realizační tým „Áčka“ 1.SK
Prostějov. Stal se jí Matěj Vybíhal (na snímku), devětadvacetiletý trenér mládeže a fotbalový odchovanec někdejšího prostějovského SK LeRK. Vybíhal je zároveň jedním z osmdesáti svazových GTM čili Grassroots trenérů mládeže. Jeho role by právě tím pádem nespočívala pouze v trénování samém. Klubu
tak může v nové roli nabídnout řadu zkušeností ze všech možných úhlů pohledu s fotbalem: hráčský, trenérský, metodický.
A navrch také mnoho zkušeností s komunikací. Nový asistent
se k týmu připojí hned od začátku přípravy.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Na úvod se čtenářům představte. Kde jste fotbalově vyrůstal, jaké
máte zkušenosti?
„Hrával jsem za prostějovský LeRK,
potom jsem přešel do Kralic na Hané,
kde jsem působil až do mužů. Nyní

jsem hráčem Lipové.“
ƔƔ Kdy vám prostějovský klub nabídl pozici asistenta?
„Nabídku jsem dostal 21. prosince.
Přišli za mnou s tím, jestli bych měl
vůbec zájem. Chtěli někoho, kdo zde
prošel mládeží.“
ƔƔ Takže to byl takový vánoční dárek?
„Tak trochu ano, předčasný dárek.“
(úsměv)
ƔƔ Váhal jste, zda přijmout? Doptával jste se na nějaké podrobnosti?
„Hned jsem to přijal. Koneckonců do-

teď jsem v Prostějově trénoval mládež.
Moc jsem tak nad tím neuvažoval.“
ƔƔ Dosud máte ale trenérské zkušenosti jen s mládeži?
„Hlavně s mládeží, ano. Poslední rok
a půl ale také působím u mužů v Lipové.“
ƔƔ Jaká konkrétně bude vaše role
u „Áčka“ Prostějova?
„Budu druhý asistent za Tomášem
Hunalem. Přesně jsme si to ale ještě neříkali. Na to se chystáme až po silvestru.“
ƔƔ Co hodláte týmu nabídnout?
V čem vidíte svůj hlavní přínos
mužstvu?
„Všechny kluky zde znám, v klubu se
dlouhodoběji pohybuji. Budu tedy takovou spojkou mezi novým trenérem
a spoluhráči.“
ƔƔ Kromě asistenta trenéra jste
také takzvaným GTM, tedy Grassroot trenérem mládeže. Co tato
pozice obnáší? A jak vám můžou
pomoci zkušenosti s ní při práci asistenta?

Lipová zná

soupeøe v pøípravì
PROSTĚJOV Na zajímavá klání
nemusí fanoušci fotbalu v Lipové
čekat až do března, kdy se opět rozběhne program krajského přeboru. Podpořit své hráče totiž mohou
také u přípravných utkání. A bude
se na co dívat. Vedení klubu a tre-

nér Pavel Růžička zjevně nechtějí
nechat nic náhodě a k zápasům si
tak pozvali velmi kvalitní celky.
Příkladem mohou být divizní Všechovice nebo Boskovice, druhý tým
Jihomoravského kraje, který na podzim vyhrál sedm zápasů v řadě – často

rozdílem třídy. Ze „slabších“ soupeřů
by pak mohly být Slatinice, které hrají
I.B třídu. Lipová se střetne také s U19
1.SK Prostějov, což slibuje zajímavou
podívanou a rychlou hru. Čas a místo
jednotlivých utkání však zatím zveřejněny nebyly.
(sob)

„GTM se stará o všechny soutěže
v okrese Prostějov. Pomáhá dále při
školení, řešíme školení a doškolování licencí A a B. Pomáhá klubům,
a to ať už s financemi, nebo třeba se
sháněním tréninkových pomůcek.
Zároveň předvádí ukázkové tréninkové jednotky a dále chodí do
hodin tělocviku, kde má modelové
hodiny. Náplň je tedy celkem pestrá. S prací asistenta trenéra však příliš nesouvisí.“
ƔƔ Blíží se začátek zimní přípravy. Jak se do ní coby nový trenér
zapojíte?
„Budu s hráči na trénincích. Většinou se bude trénovat dopoledne,
což je pro mě dobře, protože se mi
nebudou tréninky křížit s mládeží.“
ƔƔ Co byste vzkázal jako nový
asistent trenéra fanouškům
týmu?
„Choďte ve větším počtu. Můžete se
těšit na hru pod novým trenérem.“
(úsměv)

Foto: Facebook

rychlý
9HĀHUQtN
Známe plán pøípravy,
hlásí z Plumlova
Plumlov (sob) - Přes zimní pauzu ve
fotbalovém Plumlově nelení. Účastník
I.A třídy Olomouckého KFS se potýkal s bídnými výkony a výsledky, a tak
se nyní poohlíží po nových tvářích,
které by výkonnost mužstva pozvedly.
„Zatím jen hledáme. Podepsaný není
nikdo, takže tým zůstává stejný. Odchody zatím žádné nemáme,“ prozradil nový trenér týmu Petr Matoušek,
který v této pozici vystřídal během
sezóny Petra Kišku. Plumlov pak stihl
vypracovat i plán zimní přípravy. Dril
se chystá zahájit 2. února a v plánu má
několik přípravných utkání. „Utkáme
se s prostějovskou U19, dále nás čeká
ještě několik duelů, ani jeden z nich
nebude se soupeři z naší skupiny,“ prozradil Matoušek.

19120511473

Nìmèice se vrací,
Urèice s otazníkem
Němčice nad Hanou (sob) – Pro
sportovní tým je málokdy příjemné,
když musí hrát v „azylu“ a na domácí
zápasy zajíždět. V minulé sezóně tento
osud potkal Vícov, v této hned několik
týmů. Třeba Určice a Němčice nad
Hanou. Obě mužstva mají kromě
toho, že se jim podzimní část příliš nepovedla, společné právě výjezdy na domácí zápasy: Určice odehrály půlku sezóny v Kralicích na Hané, respektive ve
Výšovicích, Němčice nad Hanou zase
musely do sousedních Měrovic. Tam
už ale není na jaře třeba jezdit, jak potvrdil sekretář Němčic Ivo Kopřiva, jaro
už budou fotbalisté trávit na domácím
trávníku. Naopak u Určic visí stále ještě
otazník. Podaří se včas upravit hřiště?

Jan FRÉHAR

Tomáš KALÁB

Michal SOBECKÝ

Petr KOZÁK

Eva REITEROVÁ

Ladislav VALNÝ

Marek SONNEVEND

Milan FOJT
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Za sportovní redakci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Máme za sebou další rok plný sportovních úspěchů,
zklamání, překvapení i potvrzených předpokladů.
Zkrátka dvanáct měsíců každodenních událostí, které
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bedlivě sledoval a chystal pro
vás jak pro tištěné vydání, tak internetovou odnož www.
vecernikpv.cz. Více jak padesátka tisíc čtenářů je důkazem, že naše snaha stojí za to.
Rozhodně se při pohledu zpět nedá označit rok 2019 jako nudný. Posuďte sami: fotbalisté 1.SK Prostějov se udrželi ve druhé lize, klub navíc oslavil 115 let od svého založení i s českými fotbalovými ikonami typu Jana Kollera
či Patrika Bergera. Přijeli také legendy jako Ivo Viktor,
Rostislav Václavíček a Karel Brückner. Hokejoví Jestřábi
naopak po slibném play-off z minulé sezóny balancují
nad propastí neúspěchu. Daří se tenistům ve světě, další
medaili přidal omlazený extraligový výběr, bronzovou
medailí potěšili basketbalisté hrající v Prostějově pod
hlavičkou BK Olomoucko a oproti očekáváním také
omlazenému kádru volejbalistek, který v tomto roce naplnil očekávání stříbrnou medailí z extraligy. Celou řadu
úspěchů pak v roce 2019 vybojovali cyklisté, lukostřelci, kušisté, ale také raftaři a parašutisté. Čím dál silněji se
hlásí o slovo nohejbalisté a korfbalový tým v jediném
smíšeném kolektivním odvětví. Prostějov zkrátka opět
ukázal, jak aktivní je v něm sportovní život.
S koncem kalendářního roku nastal čas oddechu a bilancování. A s ním pak chjvíle, kdy sportovci děkují svým fanouškům i sponzorům za trvající podporu a zároveň přejí všem podporovatelům jen to nejlepší do nového roku.
K poděkování se pak přidává také sportovní redakce
Večerníku. A to všem sportovcům, kteří město a region reprezentovali. Ať už se jim pak dařilo, nebo ne,
zaslouží naši podporu a přání pevného zdraví do roku
2020. Vždyť zdraví, to je to nejdůležitější. A pro sportovce to platí dvojnásobně!

2020...

VŠE NEJ DO ROKU

19122711649

19122711644

19122711641

19122711641
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19122711646
19122711652
19122711645
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19122711647
19122711643

19122711651
19122711638

RG a ZŠ mìsta Prostìjova, Statutárnímu mìstu Prostìjov
a Olomouckému kraji za pøízeò a podporu v roce 2019.
A tìšíme se na úspìšnou spolupráci v roce 2020.
.RUIEDORYÙNOXE6.5*3URVWÈMRY

DÌKUJEME

Dìkujeme zároveò
našim hráèùm,
rodinám a také
sponzorùm
za podporu.

pøejí vše nejlepší
do nového roku,
hodnì úspìchù
a hlavnì pevné zdraví!

FLORBALISTÉ
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FBC Playmakers
Prostìjov
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19122711653
19122711642
19122711638
19122711654

19122711655

18060110610
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Berdych po ukončení kariéry
získal Zlatého kanára

PROSTĚJOV Na turnajích světového okruhu se už v letošním roce
Tomáš Berdych příliš pravidelně
neobjevoval, přesto tenista prostějovského TK Agrofert vyhrál kategorii Nejlepší hráč roku v anketě
Zlatý kanár, kterou pořádá časopis
Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem. Absolutní vítězkou
se stala wimbledonská semifinalistka ve dvouhře a deblová světová
jednička Barbora Strýcová, ještě
loni taktéž hráčka zdejšího klubu.
Berdych ovládl anketu po čtrnácté, Strýcová se radovala poprvé.
„Téhle trofeje si moc vážím, jsem
z toho překvapená. Chci poděkovat všem, co mi pomáhali a podporovali mě, protože to se mnou
někdy není jednoduché,“ řekla
Strýcová na pódiu v Přerově.
Od 176 osobností, funkcionářů,

trenérů, novinářů a sponzorů získala Strýcová 84 hlasů, světová
dvojka ve dvouhře Karolína Plíšková jich dostala 53. Hlasy obdrželo ještě dalších pět hráčů a tým
dívek do 14 let. Strýcová je první
dámskou vítězkou ankety úspěšně
kombinující dvouhru a čtyřhru po
Janě Novotné. Někdejší světová
dvojka dvouhry a jednička čtyřhry
naposledy obdržela Zlatého kanára
v roce 1998. Berdychovi k ceně pro
nejlepšího hráče stačilo stejně jako
loni odehrát jen malou část sezony
– přesně 20 zápasů. V lednu postoupil v Dauhá do finále, na Australian
Open hrál osmifinále a v Montpellier byl v semifinále. Ve zbytku roku
už kvůli zdravotním problémům
moc nehrál a na Turnaji mistrů se
jako host s kariérou rozloučil.
Kategorii žen ovládla jasně Ka-

rolína Plíšková. Vítězka čtyř turnajů (Brisbane, Řím, Eastbourne
a Čeng-čou) a semifinalistka Australian Open i Turnaje mistryň
uspěla před Petrou Kvitovou, 33.
hráčka singlového žebříčku Strýcová skončila za nimi. Strýcová se
stala také nejlepší deblistkou, zatímco post nejlepšího deblového
páru obhájily Kateřina Siniaková
a Barbora Krejčíková. Cenu za
postup na žebříčku ATP dostali
21. hráčka světa Karolína Muchová a osmnáctiletý Jonáš Forejtek.
Talenty roku jsou Vojtěch Petr
a Linda Fruhvirtová, která slavila
i cenu za Tým roku s mistryněmi
světa do 14 let – sestrou Brendou,
Nikolou Bartůňkovou a kapitánem Tomášem Josefusem. Nejlepším tenistou na vozíčku je Michal Stefanu.
(lv)
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6QO¾w$GTF[EJ 6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
0GLNGRwÊéGUM¾JT¾éMC
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Poslední turnaj roku závod je pro všechny
Park zaplní běžci, silvestrovský

vyhráli Dadák a Smékal

PROSTĚJOV Už potřetí se v prostějovské hale NTC MORAVA v areálu
Za Kosteleckou ulicí v Prostějově
setkali na konci roku rekreační tenisté a bojovali o vítězství na Předsilvestrovském turnaji mužů ve
čtyřhře.
Letos si to v základních skupinách rozdalo o postup do čtvrtfinále šestnáct
párů, horší osmička pak hrála v soutěži
útěchy. Ve spodní části pavouka uspěla
dvojice Cetkovský - Zedníček, která
v utkání o celkové deváté místo porazila
pár Dostál - Jeřábek 5:4. Stejným poměrem skončilo také finále. V něm Dadák
se Smékalem udolali Kopečného s Kadlecem a stali se celkovými vítězi posledního letošního tenisového turnaje
v areálu TK Agrofert Prostějov. (lv)
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PROSTĚJOV Že mají sportovci
přes svátky klid? Ne tak docela. Minimálně o běžcích to neplatí. Sportovní klub Prostějov pořádá v úterý
31. prosince od 10.00 hodin již 21.
ročník tradiční akce s všeříkajícím
názvem Silvestrovský běh 2019.
Oblíbený závod v parkovém krosu
se uskuteční jako obvykle v prostějovských Kolářových sadech
se startem i cílem nedaleko tamní
hvězdárny.
„Letošní Silvestrovský běh organizujeme opět s podporou České unie sportu v rámci programu Sportuj s námi,
podporuje nás i statutární město Pros-

tějov. A záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Jan Krchňavý. Zváni jsou
úplně všichni, kdo si chtějí ve výjimečný den soutěžně zaběhat,“ uvedl ředitel
závodu Dušan Vystavěl.
Velkou výhodou klání je, že si v rámci
něj mohou zasportovat veškeré věkové kategorie od nejmenších dětí
(včetně těch v kočárku) přes mládež
až po dospělé i veterány. Pravidelně se
akce účastní na sto běžců. A to jakéhokoli věku. „Zatímco na jiných místech
v republice běží často jen dospělí, u nás
se účastní také děti. I maminky s kočárkem si můžou přijít zasportovat,“
přidal Jiří Otrusina z oddílu orientač-

3URJUDP6LOYHVWURYVNÅKREÈKX
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JQFKPONCFwÊå¾M[P÷CONCFwÊå¾EKtTQéPÊM[C OG
VTč UVCTwÊå¾M[P÷tTQéPÊM[C OGVTč JQFKPX[JN¾
wGPÊXÚUNGFMčRTXPÊJQDNQMWMCVGIQTKÊJQFKPUVCTwÊå¾EKtTQéPÊM[
C OGVTč FQTQUVGPM[tTQéPÊM[Cå OGVTč åGP[
OGVTč JQFKPFQTQUVGPEKtTQéPÊM[Cå OGVTč 
XGVGT¾PKtTQéPÊMCUVCTwÊ OGVTč JQFKPOWåK OGV
Tč JQFKPX[JN¾wGPÊXÚUNGFMčFTWJÆJQDNQMWMCVGIQTKÊ

ního běhu. Startovní pole je tak velmi
různorodé nejen co do věku. „Největší
účast očekáváme tradičně v mužské
kategorii,“ uvedl Otrusina. Loni v hlavním závodě běželo 25 lidí.
Pokud nejste předem přihlášeni, nevadí. Organizátoři ale zkoušeli lidi
namotivovat k tomu, aby se včas přihlásili. „Přihláška předem stojí pro
dospělého dvacet korun a pro děti do
čtrnácti let je účast zdarma. Na místě
už to je sto korun dospělého a dvacet
korun dítě,“ upozornil Jiří Otrusina.
Silvestrovský běh odstartuje v deset
hodin, program vyvrcholí těsně před
polednem.
(son, sob)

Tenisový Marry Cup vyvrcholil SUPERFINÁLEM
Závěrečný turnaj vyhráli Hošpes a Brusenbauch, hráčem roku Janíček, Pomocná ruka dostala 54 tisíc korun
PROSTĚJOV Celoroční tenisová série neregistrovaných hráčů
ve čtyřhře Marry Cup 2019 vygradovala závěrečným turnajem
v halách Hotelu Tennis Club Prostějov i TK Natali Mostkovice.
Finálové kolo mělo excelentní úroveň po všech stránkách a kromě výborné zábavy pro vlastní aktéry i jejich příznivce se navíc
mohlo pyšnit jak hromadou hodnotných cen pro nejlepší páry,
tak výtěžkem z tomboly věnovaným na dobrou věc.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

XÚwKMQTWP
8ÚV÷åGM\VQODQN[XG PUMÆJQUFTWåGPÊ
RWVQXCN PC MQPVQQDéC Foto: internet
2QOQEP¾TWMC

8T¾OEKHKP¾NQXÆJQVWTPCLG/CTT[
%WRWDQLQXCNKDÚXCNÚwRKé
MQXÚVGPKUVCè4,CMWD.WUV[M
Foto: Marek Sonnevend

Sportovní boje zabraly většinu soboty 23. listopadu. Na prostějovských
i mostkovických kurtech se hrály vždy
tři základní skupiny po čtyřech dvojicích a z celkového počtu čtyřiadvaceti
kvalifikovaných deblů jich lepší polovina postoupila do elitního pavouku A,
zatímco ostatní šli do play-off pavouku
B (soutěž útěchy).
Nabitá konkurence skýtala pohled na
špičkový tenis, přičemž do semifinále
se probila čtyři nejlepší dua s aktuální top formou. V soubojích o finále
Šíma, Krejčiřík nečekaně hladce přejeli Stolarika se Sedlářem 6:1, naopak
Hošpes, Brusenbauch museli po velké
bitvě udolat Janíčka s Kopelcem 7:5.
Titulový duel pak byl jednoznačný,
když Josef Hošpes Alan Brusenbauch
triumfovali 6:1.
Co regionální zástupci? Milan Kubeš
a Martin Šlambor z Mostkovic vypadli ve čtvrtfinále těsně 6:7 s Šímou a Krejčiříkem, rodinný tým Jiří +
Adam Kadlecovi z Prostějova skončili
o kolo dříve, tedy v osmifinále. Pavouk

B ovládli Jiří Crha, Ondřej Novák po
finálovém přemožení Rojka s Dubou
7:5.
V rámci slavnostního galavečera
byli vyhlášeni nejen premianti závěrečného klání, ale také tři nejlepší
hráči Marry Cupu 2019 za celý rok.
Jedničkou se stal Radim Janíček,
dvojkou Vlastimil Crha a trojkou
Milan Javanský.
Co se týká právě galavečera, u něj stojí
za pozornost několik zajímavých faktů.
1. Nejlepší dvojice dostaly parádní ceny
v hodnotě mnoha tisíc korun. 2. V tombole se losovalo o více než padesát fantastických cen včetně například moderního LED televizoru či obrazu malíře
Milana Kubeše, jednoho z účastníků. 3.
Výtěžek z tomboly v nádherné výši 54
100 korun byl věnován občanskému
sdružení Pomocná ruka! 4. Báječné
rozlučkové posezení ozdobili působivými pěveckými výkony aktéři Tomáš
Rybka i Jakub Lustyk.
„Kvalita tenisu v rámci turnajů našeho
seriálu se dlouhodobě blíží challengerům, o finálovém kole to platilo dvojnásob. Velice hrdí jsme s parťákem

8ÊV÷\QXÆ/CTT[%WRW,QUGH*QwRGUC#NCP$TWUGPDCWEJUQTICPK\¾VQT[
EGNQTQéPÊUÆTKG
Foto: internet

Martinem Krupičkou též na rodinnou
atmosféru, která při všech našich akcích vládne. Jsme jedna velká tenisová
rodina: na kurt jdeme jako protihráči
bojovat naplno o vítězství, z kurtu odcházíme už jako velcí přátelé a kamarádi. Což je krásné, něco neskutečného.
Moc děkujeme všem za super zážitky
během celé letošní sezóny a již teď se
těšíme na příští ročník, který odstartuje 25. ledna,“ shrnul ředitel Marry
Cupu Marek Florián.

Poděkování partnerům a sponzorům: statutární město Prostějov, Olomoucký kraj, TK PLUS,
Hotel Tennis Club, Palírna u Zeleného stromu, Nápoje Kostelec,
Smeraldino, rodina Šilhánků,
rodina Stolariků, Milan Kubeš,
Honza Pugzík, turnaje Prostějov
Cup, Martin Štěpánek, Breton Pavel Rojek, Tomáš Rybka, Marek Florián a Martin Krupička
s rodinami.

šťastný nový rok

Pondělí 30. prosince 2019

tenis

39

7(1,629É(;75$/,*$60Ìð(1ă&+'58þ67(935267ħ-29%(=),1É/(

RčXQFPÊTGRQTV¾åCGZMNW\KXPÊTQ\JQXQTRTQ8GéGTPÊM.CFKUNCX8#.0º

DOQPNC<Iµ>FÑHMDQ<G@HMJUCJ?GKJNG@?IÁ?@=G

1(BMJA@MO=@M@=MJIU
PROSTĚJOV Po dlouhých letech ve finále extraligy smíšených družstev České repoubliky chyběli tenisté TK Agrofert
Prostějov. V rozhodujícím utkání semifinálové skupiny prohráli s Přerovem 4:5 a díky tomu se do boje o titul dostal soupeř,
který si přitom účast v semifinálové fázi musel zajistit v předkole. Omlazený výběr nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila
bere stejně jako pražská Sparta bronzové medaile. Mistrem je
I.ČLTK Praha, který tam obhájil triumf z loňského roku.
„Extraliga svým termínem nahrává
překvapivým výsledkům. Tenisté
mají za sebou náročnou přípravu, nejsou v zápasovém rytmu a toho někdy
papírově slabší soupeř využije. Tentokrát to bylo na náš úkor. Navíc se nám
zranila mužská týmová jednička, do
utkání vůbec nešla ani jednička ženské sestavy. Na to se nedá reagovat. Je
to sport, porážky k němu patří,“ hodnotil prostějovské vystoupení prostějovský kapitán Jaroslav Navrátil.

Domácí v hanáckém derby, které
se hrálo 16. prosince, rychle ztráceli
0:2 po porážkách Maji Chwalinské
a Dalibora Svrčiny: Krok na 2:2 pak
srovnala Viktória Kužmová s Vítem
Kopřivou. „Z mého pohledu to bylo
docela náročné utkání, především
psychicky. Uvědomovala jsem si, že
tým potřebuje bodovat. Nechtěla
jsem odcházet z kurtu za stavu 0:3
na zápasy a to se povedlo,“ oddechla si po vítězném utkání slovenská

tenistka v prostějovských službách.
Náskok dvou bodů pak Přerovu vrátil
Kamil Majchrzak a Sirgej Stachovskij.
Mrzela především ztráta Jiřího Veselého, který svůj boj s Majchrzakem
musel vzdát. „V pátek jsem si poranil
krk, zablokoval jsem si trapéz. Bohužel nedošlo ke zlepšení a nebylo
v mých silách předvést důstojný výkon,“ popsal své potíže Veselý, který
věří, je zranění neovlivní začátek nové
sezóny. „Jedná se o svalový problém,
ještě pár dnů a budu v pořádku,“ doufá nejlepší český tenista.
I na tento úder prostějovský tým v následujících dvou čtyřhrách odpověděl, padl až po posledním deblu, který
vyhrál Přerov. „Bylo to hodně těsné.
Rozhodoval super tie-break. Vyrovnanější to už být snad ani nemohlo,“
posteskl si Navrátil.

K postupu chybělo několik míčků

a kousek štěstí

19120641484

PROSTĚJOV O dramatické mo- ky. V zápase od začátku dominovala
menty v utkání Prostějova s Pře- a kontrolovaným výkonem si došla
rovem rozhodně nebyla nouze. pohodlně pro vítězství.
Finalitu extraligy smíšených
družstev určilo až poslední možné
-QRąKXC
utkání, tentokrát se k zástupcům,
\CLKUVKNX[TQXP¾PÊ
TK Agrofert štěstí otočilo zády.
Vít Kopřiva (350.) přehrál v ryze
českém souboji Dominika Kellov2CVP¾EVKNGVÆ
ského (1318.), proti němuž vyRąGMXCRGPÊ\2ąGTQXC
užil hned osm z celkových devíti
Celý duel regionálních rivalů od- brejkbolů. Po relativně vyrovnané
startoval hodně překvapivý výsle- první sadě dokonce soupeři nadělil
dek, když teprve patnáctiletá Linda kanára.
Nosková (1085.) porazila o tři roky
starší Polku Maju Chwalinskou
8GUGNÚRQVąGEJ
(218.). Nosková uspěla, když hned
ICOGEJUMTGéQXCN
v pěti případech získala servis souObrat mohla dokonat česká mužpeřky.
ská jednička Jiří Veselý (105.),
ale odehrál s Polákem Kamilem
0CF÷LPÆJQ5XTéKPW
Majchrzakem (101.) jen tři gemy
\TCFKNUGTXKU
a za nepříznivého stavu 0:3 zápas
Němec Tim Puetz, jenž momentál- kvůli zdravotním problémům skreně nefiguruje v žebříčku ATP, pora- čoval.
zil talentovaného Dalibora Svrčinu
(979.), kterému se nedařilo na po&TWJÚ
dání. Domácí tenista vyrobil během
RąGTQXUMÚVTJ¾M
utkání hned devět dvojchyb.
Zdeněk Kolář v souboji s ukrajinským tenistou Sergijem Stachov-WåOQX¾RTQDNÆO[
skim dřel a snažil se přivést do
PGRąKRWUVKNC
kabiny důležitý bod. V klíčových
Slovenka Viktória Kužmová (56.) okamžicích obou setů ale ukrajinský
potvrdila v souboji s Nikolou Toma- veterán prodal své zkušenosti a mohl
novou (706.) obrovskou roli favorit- se radovat z výhry.

0CF÷LKPCRQUVWR
X[DQLQXCNRTXPÊFGDN

V úvodním deblovém klání zvítězil slovensko-polský pár Kužmová, Chwalinská nad Tomanovou
s Kubáňovou. Dramatické střetnutí
rozhodovala zkrácená hra druhé
sady, kterou domácí hráčky vyhrály
13:11.

2QQUOÆO\¾RCUG
QR÷VX[TQXP¾PQ
Dobrou extraligovou formu ukázal
Vít Kopřiva také ve čtyřhře. Společně s Davidem Poljakem přejel
Stachovského s Kellovským. Prostějovští tenisté tak poslali celé
utkání do velkého finále.

5WRGTVKGDTGCM
PC\¾X÷T
Sázka na zahraniční posily se Přerovu nakonec vyplatila. Rozhodující
bod vybojoval polsko-německý pár
Majchrzak s Puetzem, který v závěrečném super tie-breaku dovolil
dvojici Kolář, Svrčina pouze dva
body.
Statistiky z utkání
a ostatní výsledky
najdete na straně 26

Titul obhájil 1. ČLTK Praha
ŘÍČANY, PROSTĚJOV Tenisté I. ČLTK Praha obhájili titul v extralize smíšených družstev. Ve finále
v Říčanech zdolal výběr ze Štvanice i za pomoci Karolíny Muchové Prechezu Přerov suverénně 5:2 na
zápasy.
Obhájci titulu ovládli první tři dvouhry. Za Přerov pak
sice bodoval Němec Tim Pütz, který zdolal Jonáše Forejtka, ale na dohled titulu přiblížil I. ČLTK Václav Šafránek. V třísetové bitvě podobně jako v kvalifikaci US
Open v roce 2017 porazil Ukrajince Sergeje Stachovského. “Byl to důležitý bod a jsem rád, že jsem to zvládl,”
řekl Šafránek po výhře 7:6, 5:7 a 6:4. Rozhodující pátý
bod mohl přidat Slovák Martin Kližan, ale rychlejší byly
Lucie Hradecká s Martincovou. Ve čtyřhře deklasovaly
Noskovou s Karolínou Kubáňovou celkovým výsledkem 12:1 bylo rozhodnuto.
Kromě finalistů si přímou účast v semifinálové skupině
pro příští extraligový ročník vybojovaly celky Prostějova
a pražské Sparty, kvalifikaci budou hrát Říčany, Jihlava
a tým Severočeská tenisová, který v utkání od udržení
porazil Pardubice.

KONEÈNÉ POØADÍ 2019
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PROSTĚJOV V omlazené sestavě se
v letošním ročníku tenisové extraligy
smíšených družstev představili tenisté
Prostějova. K postupu do finále chyběl
krůček, seniorská sezóna tak skončila
bez medaile. Přesto nebyl po posledním soutěžním vystoupením v roce kapitán TK
Agrofert Jaroslav Navrátil
příliš zklamaný. „Už před
začátkem soutěže jsme
věděli, že nás čekají těžké zápasy a to se potvrdilo. Každý chce vyhrávat, my jsme vsadili na budoucnost
a budeme vyhrávat
třeba už za rok,“
míní zkušený tenisový odborník.
yy Prostějov odehrál dva vyrovnané zápasy a v semifinálové skupině obsadil druhé místo, čímž
získal bronzové medaile. Jak hodnotíte výkony týmu v extralize?
„Šli jsme do toho s tím, že hrát budou mladí kluci. A mysleli i na to, že
konečné umístnění bude jiné než
v minulých letech. Ukázalo se, že
to bylo dobré rozhodnutí. Někteří
talentovaní tenisté předvedli hodně
zajímavé výkony a jsou příslibem do
dalších let. Byli jsme bod od finále,
přestože v mužské části sestavy ne-

=T=TG

I@KüÁE@HIÑ

OJENH@

si

I@KüµGDh

byl cizinec.
To není špatné.“
yy Nebál jste
se pádu do kvalifikačního utkání
v příštím ročníku soutěže?
„Při velké vyrovnanosti soupeřů se
to nedalo vyloučit. Všechny tři zápasy skončily nejtěsnějším možným
výsledkem. Pád do kvalifikace by byl
nepříjemný, to jsme si nepřáli. Postihlo to Říčany, které přitom především ženskou část sestavy hodně posílily a toužily po postupu do finále.“
yy Jak se vám líbily výkony prostějovských mladíků?
„Škoda že kvůli zdravotním problémům nemohl nastoupit Jirka

Lehečka. Ale šanci dostali i další
a nevedli si špatně. Výborně hrál Vít
Kopřiva. Vyhrál obě své dvouhry,
porazil silného Itala Vanniho, s Davidem Pojlakem získal rozhodující
bod v prvním zápase a společně vyhráli i druhou čtyřhru. Hrál opravdu
skvěle.“
yy Co Dalibor Svrčina nebo Zdeněk Kolář?
„Oba měli vyrovnanou bilanci, získali jedno vítězství a zaujali. Ukázali,
že si důvěru zaslouží. Odvedli svoje
a věřím, že i zkušenost z extraligy jim
v následující sezóně pomůže a na
konci příštího roku už budou oporami týmu, který zase bude bojovat
o titul.
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Půvabná opora SK RG Prostějov studuje, špičkově hraje korfbal a ještě trénuje děti
PROSTĚJOV Jednu z nejlepších
českých hráček korfbalu má ve
svém středu tým SK RG Prostějov.
Renata Havlová (na snímku) je reprezentantkou České republiky,
ve svých dvaadvaceti letech táhne
extraligový výběr mateřského oddílu a při jeho současném mládí
plní roli největší ženské opory. Do
nového ročníku elitní tuzemské
soutěže vtrhla ve velkém stylu,
když Znojmu nasázela devět košů
a Náchodu dokonce jedenáct! Po
skolení nováčka 32:14 jsme krásnou lídryni střelecké tabulky extraligy dospělých 2019/20 trochu
vyzpovídali.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Jak se zrodila vaše osobní kanonáda?
„Úvod zápasu jsem měla takový
rozjezdový, ale od půlky prvního
poločasu mi to tam začalo padat
a vydrželo až do konce. Samozřejmě
mám radost, dvojciferný počet košů
se nedává každý den.“
yy Po třech utkáních máte na
kontě tři vítězství. Vyjde konečně
vytoužený postup do finále?
„Moc tam chceme! Letos je po rozšíření extraligy na pět družstev nový
systém soutěže, kdy první čtyři po

základní části projdou do semifinále a jeho vítězové si zahrají finále.
Proto bychom rádi vybojovali co
nejlepší výchozí pozici pro play-off,
protože bude rozdíl vstupovat do
něj z prvního místa nebo třeba ze
třetího. Vyhrát základní část a narazit v semifinále na čtvrtého by byla
pecka, půjdeme za tím si tuhle výhodu vybojovat. Ještě ale zbývá spousta
utkání.“
yy Výkonnostně zatím vypadáte
na boj o mistrovský titul, ne?
„První tři zápasy nám vyšly, to je
pravda. Musíme však udržet formu
dál a hlavně zvládnout konec sezóny.
Myslím, že jsme na tom díky kvalitní přípravě dobře fyzicky, poslední
roky čím dál víc cvičíme a děláme na
kondici. Po korfbalové stránce jsme
dost sehraní, i takticky se chystáme
na soupeře. A co nám trenér řekne,
abychom na ně hráli, to většinou
funguje. Rozjeté je všechno slibně,
tak uvidíme.“
yy Dlouhodobě máte komplex
na České Budějovice, které jste už
několik let neporazili. Bude klíčové zlomit tohle prokletí?
„Jasně, potřebujeme je konečně
porazit. Nějak se nám na ´Budějky
´delší dobu nedaří, s každou další
vzájemnou prohrou si na ně míň
a míň věříme. Zatímco oni nás většinou předčili takticky i sebevědomím: věděli, co na náš tým platí.
Teď přes léto však oslabili a odešly
jim některé opory, i když jedna
nebo dvě holky se jim brzo vrátí
z mateřské. My se ale každopádně
každým rokem zlepšujeme a proto

by vítězství nad Českými Budějovicemi už mělo během téhle sezóny
přijít. Podle mě stačí je porazit jednou, pak už bychom toho
snad měli být schopní
opakovaně. Věřím, že
na ně máme a zvládneme to.“
yy V létě jste
absolvovala mistrovství světa v Jižní
Africe. Byl to váš dosud
největší turnaj v životě?
„Šlo o výjimečnou akci tím, že to
byl světový šampionát seniorské
kategorie a navíc v Jihoafrické republice, což je pro nás Středoevropany hodně atraktivní. Já mám
krásné vzpomínky na mistrovství
Evropy do jednadvaceti let i mistrovství světa do třiadvaceti let
v nedaleké Olomouci, kde se nám
povedlo získat bronz a byly to pro
mě do letoška největší turnaje s nároďákem.“
yy Jak vzpomínáte na Durban?
„Po herní stránce to nebylo špatné,
ale nevyšel nám klíčový zápas proti
Surinamu, za který nastupují vlastně Holanďané s předky v té zemi.
Vinou porážky ve vzájemném utkání jsme neskončili do pátého místa,
což byl náš cíl, ale sedmí po těsném
zdolání Portugalska na závěr. Tím se
aspoň podařilo postoupit na Světové hry neolympijských sportů 2020
v USA, to jsme taky chtěli. Mně
osobně se na mistrovství světa nejvíc povedl ten poslední zápas s Portugalci, celkově jsem odlétala domů
spíš s dobrými pocity. Na papírově

Korfbalem aspoň částečně žijeme všichni
v klubu i dost lidí okolo, někteří víc a jiní
trochu míň. Jsme taková jedna velká rodina...

19122011589

4GPCVC*CXNQX¾LGwRKéMQXQWéGUMQWMQTHDCNKUVMQW
XDCTX¾EJ5-4)2TQUV÷LQX
Foto: archiv

nejsilnější Nizozemsko v základní
skupině ani Belgii ve čtvrtfinále jsme
sice nestačili, ale Nizozemce jsme
dokázali ubránit na nějakých dvacet
košů, zatímco jinak jich dávali minimálně třicet a někdy i přes čtyřicet.
Navíc papírově slabší soupeře jsme
přehrávali jasně a v pohodě.“
yy Co mimosportovní zážitky
z JAR?
„Strávili jsme tam dva týdny a z toho
měli tři volné dny. Samozřejmě nemohl chybět celodenní výlet na safari do tamního Národního parku, kde
byla k vidění typická africká zvířata
i domorodí obyvatelé. Taková klasika. (smích) Ještě jsme pak navštívili
Vodní svět se spoustou mořských
živočichů včetně delfínů a kluci se
ještě zajeli podívat na fotbalový stadión, kde se hrálo mistrovství světa
2010. Jinak zbyl čas pouze na koupání v oceánu nebo procházky jak
na pláž, tak po městě, ale jen v okolí
dějiště MS. Nikam dál jsme se radši
neměli sami pouštět, organizátoři
i s pomocí ochranky nás pořád hlída-

li a varovali před
vysokou kriminalitou, která Jihoafrickou republiku včetně Durbanu
dlouhodobě trápí. Však tři Australany dokonce přepadli, ale naštěstí jim
pomohli místní a nic vážného se jim
tak nestalo. My jsme nic podobného
nezažili, většinu času strávili v hale
nebo zavření ve střeženém hotelu.“
yy Vedle aktivního hraní korfbalu se věnujete rovněž trenérské
práci s mládeží. Dál vedete prostějovské mladší žáky?
„Ano, pokračujeme u nich společně s Peťou Šnajdrem. Na
jaře se děckám podařilo získat ligový bronz, v tomto
ročníku jsme zatím
vyhráli všech šest zápasů. Děti za poslední
dobu hodně vyrostly
vzrůstem i herně,
postupně se zlepšují.
Určitě tak znovu budeme mít na medaili. A tentokrát si
myslím, že se Znojmem a Brnem si
to klidně můžeme rozdat o titul. Což
však není úplně nejdůležitější. Spíš
jde o to, aby korfbal mladé bavil,
hráli jej s radostí i maximální chutí. Mě trénování baví hodně, vedle
mladších žáků SK RG vedu ještě
školní kroužek na ZŠ Majakovského
ve Vrahovicích. Taky o mně platí, co
nedávno říkal právě Peťa: že korfbal
je můj život. V podstatě.“ (směje se)
yy Vy korfbalisté jste velmi soudržná komunita, že?
„Je to tak. Korfbalem aspoň částečně žijeme všichni v našem klubu
i dost lidí okolo, někteří víc a jiní
trochu míň. Jsme taková jedna velká
rodina.“ (s úsměvem)

vizitka
RENATA HAVLOVÁ
✓ narodila se 4. prosince 1997 ve Vyškově,
ale je celý život Prostějovanka
✓ hráčka a trenérka mládeže v korfbalovém
oddílu SK RG Prostějov
✓ korfbal začala hrát v deseti letech, předtím zkoušela fotbal či plavání
✓ postupně prošla všemi mládežnickými týmy SK RG až mezi dospělé
✓ v žákovských a dorosteneckých kategoriích se podílela na zisku
mnoha republikových medailí včetně několika mistrovských titulů
✓ v extralize dospělých přispěla ke dvěma bronzům a stejný
kov pomohla vybojovat v evropském poháru Europa Shield
✓ nastupovala také za všechny mládežnické reprezentace ČR,
dosavadními vrcholy byly starty na evropském šampionátu
U21 roku 2014 v Olomouci a na mistrovství světa U23 v roce 2016
tamtéž (3. místo)
✓ mezi dospělými má za sebou MS 2019 v JAR (7. příčka)
✓ vedle hráčské kariéry začala předloni trénovat mladší žáky SK RG,
jež společně s Petrem Šnajdrem letos dovedli k ligovému bronzu
✓ odmaturovala na RG a ZŠ města Prostějova, momentálně studuje
učitelství tělesné výchovy a biologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ je svobodná
zajímavost: patří k nejpohlednějším korfbalistkám nejen v rámci
České republiky a momentálně je nejlepší střelkyní korfbaové extraligy ČR 2019/2020
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lední hokej
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PROSTĚJOV Dva týdny okolo vánočních svátků vnesly do tábora hokejistů LHK Prostějov spoustu silných emocí, převážně
negativních vinou dvou šílených výpadků na vlastním ledě.
Až poslední působivý triumf venku překlopil náladu aspoň
zčásti do pozitivna a vrátil Jestřáby na klíčové desáté místo,
postupové do předkola play-off.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Nabitý pětikolový program ve skupině o 9. až 16. příčku Chance ligy
mužů ČR 2019/2020 však Hanáci
otevřeli katastrofálně, když 17. prosince doma ostudně podlehli předposlednímu Sokolovu. Ten v aktuální
sezóně do té doby nepřivezl z kluzišť
soupeřů ani bodík, leč na prostějovském zimáku nečekaně bral všechny
tři po šokujícím výsledku 1:4…
„Podali jsme katastrofální výkon. Pro mě je to velké zklamání, že jsme po reprezentační
přestávce v prvním zápase doma
předvedli takové nasazení. Byla
to ostuda a nedivím se lidem,
že byli nespokojení, což dávali
najevo,“ hodnotil rozčarovaný
kouč elhákáčka Ladislav Lubina
s pochopením pro zlostné reakce
naštvaných fanoušků.
Dílčí odpustek přišel o dva dny později v Jihlavě, kde jako vyměnění
ptačí dravci vyválčili vítězství 4:3
v prodloužení. „Podstatné bylo, že
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kluci v nekompletní sestavě
a ještě navíc po vyloučení
Máry Račuka do konce
utkání zabojovali. Výborně zachytal Hufíno v bráně,
měli jsme i štěstí a dva body
vydřeli,“ objektivně konstatoval asistent trenéra Ivo Peštuka
s odkazem na pomoc zlínského gólmana na střídavé starty Daniela Hufa.
Další drsnou ťafku však jestřábí hejno dostalo nedlouho před Štědrým
večerem. To na jeho led zavítal největší outsider soutěže z Kadaně, který
rovněž marně čekal na prvoligovou
výhru u jakéhokoliv protivníka. A dočkal se, neboť ostudně pojatý mač se
zvrhnul v zasloužené vraždění hanáckých „viňátek“ poměrem 3:6!
„Degradovali jsme předchozí vítězství a dobrý výkon z Jihlavy.
Těžko se mi utkání hodnotí. Byť
chybělo několik hráčů základní sestavy, tak jsme věřili, že kluci, kteří
zatím neměli v sezóně tolik prostoru, si řeknou o místo. Ale nestalo
se. Je to pro mě obrovské zklamání,“ pronášel Lubina pohřebním
hlasem.
Svátky klidu a pohody tedy byly pro
celé LHK poněkud smuteční, navíc
krizi ještě prohloubila další domá-
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cí porážka na Štěpána s Frýdkem-Místkem 2:3 v prodloužení. Po níž
rozklížený soubor zplihlých opeřenců spadl na těžko představitelnou
i naprosto nestravitelnou dvanáctou
pozici průběžné tabulky. „Tentokrát
jsme měli dobrý začátek, ale bohužel neproměnili vypracované šance
malým důrazem v zakončení a navíc
nám rozhodčí neuznali regulérní gól.
Vzápětí přišel výpadek se dvěma inkasovanými brankami, načež jsme ve
zbytku zápasu museli dohánět tuhle
ztrátu,“ pustil se Lubina do rekapitulace poněkud smolného duelu.
„Celkově jsme střídali slušné momenty a pasáže s chybami, které by
vyspělé mužstvo dělat nemělo. Tím
jsme se místy dostávali zbytečně pod
tlak, hosté na tom byli většinu času
bruslařsky líp. Ale nevzdali jsme to,

bojovali a dokázali vyrovnat na 2:2.
Škoda prodloužení, kde se při hře tři
na tři čeká, kdo zaváhá. A my jsme
zachybovali jako první,“ popisoval lodivod hokejového Prostějova.
Viděl alespoň částečný posun k lepšímu v porovnání s předchozí hrůzou
proti Kadani? „Náš výkon se o něco
zlepšil, ale pořád je to málo. Herní
projev není zdaleka optimální, máme
hodně co zlepšovat. A teprve až
zvládneme svou hru zlepšit, přijdou
i příznivější výsledky. Nezbývá než
dobře pracovat.“
Na čem konkrétně? „Největší problémy stále máme s rozehrávkou

a založením útoku, ačkoliv se tomu
v přípravě věnujeme téměř denně.
Přesto platí, že když na nás soupeř
zatlačí aktivním vysunutým forčekingem, míváme s tím většinou velké potíže. Potřebujeme rychlejší i přesnější
přihrávky při zakládání ofenzivních
akcí. A taky si lépe rozebírat hráče ve
vlastním obranném pásmu, což je náš
druhý zásadní nedostatek týkající se
defenzivní činnosti,“ vypíchl Lubina.
Jeho mančaftu rovněž nepřidalo, že
se musel obejít bez dvou klíčových
zadáků. „Martin Jandus momentálně
dostává příležitost v sestavě Sparty
Praha, Franta Hrdinka teď nastupuje

jako sedmý bek za Mladou Boleslav,“
vysvětlil kormidelník Jestřábů absence v jinak už kompletnějším souboru
LHK.
Ten naplno zabral v sobotu 28. prosince na Horácké Slavii Třebíč, kde
náhle koncertoval překvapivě dominantním rozdílem 7:0! „Konečně
přišel zápas, kdy jsme dobře začali
a dokázali kvalitně pokračovat bez
výpadků až do konce. Věřím, že se od
tohoto povedeného výkonu můžeme
odrazit dál a pokračovat ve svém zlepšování. Jen si to nesmíme zbytečně
kazit, dostávat sami sebe pod tlak,“
zdůraznil Ladislav Lubina.

Do kádru elhákáčka přibyl Brankový sudí zaspal

Dominik Knap

PROSTĚJOV Ani v období kolem Vánoc nezůstala hráčská soupiska prostějovských hokejistů beze
změny. Rozšířil ji jednadvacetiletý útočník Dominik
Knap (na snímku) ze Žďáru nad Sázavou, který u Jestřábů uspěl na zkoušce a hanácký klub jej angažoval na
střídavé starty.
Knap se narodil 30. března 1998, měří 189 centimetrů
a váží 90 kilogramů. Mládežnické extraligy hrával převážně za Kometu Brno, v dorosteneckých letech nakoukl
i do Hodonína a Vsetína. Od roku 2016 strávil tři sezóny
za mořem v amerických juniorských soutěžích (Atlanta
Knights, Valencia Flyers), než se letos vrátil zpět do mateřského oddílu SKLH Žďár nad Sázavou.
Tam odehrál 19 utkání ve 2. lize mužů 2019/2020, kde
nastřílel tři góly. Pro LHK se stal spíš výpomocí ve zdravotní nouzi, neboť během prosince na marodku ptačích
dravců přibylo mnoho zraněných či nemocných plejerů
a Dominik tudíž naskočil do tří zápasů Chance ligy. Proti
Sokolovu, v Jihlavě ani s Kadaní nebodoval, do hodnocení
účasti na ledě zapsal -2.

Po uzdravení kmenových hráčů se dá očekávat, že Knap
nastoupí v dalším průběhu aktuálního ročníku případně
jen na doplnění čtvrté útočné formace.
Podobný případ je i jiný forvard Adam Kalaj z Ústí nad Labem, který se v sestavě Prostějova objevil už 7. prosince v Českých Budějovicích, poté v Jihlavě na Dukle a proti Kadani.
Rovněž bez jediného kanadského bodu s bilancí -3. (son)

a Jestřábům upřel důležitý gól
➢ ze strany 25

PROSTĚJOV „Štěpánský“ zápas
byl pro oba týmy nesmírně důležitý: mužstva bojují o desátou
příčku a v tu chvíli je dělil od sebe
bod. Našlápnout k přeskočení
Frýdku-Místku přitom prostějovští Jestřábi výrazně mohli situací
ze začátku zápasu. Incidentu dala
vzniknout už 8. minuta utkání.
Co se vlastně stalo? Ve zmíněném
čase čtvrtečního duelu vstřelil domácí útočník Tomáš Jandus regulérní gól, který však jakoby neexistoval.
Ačkoliv se puk po jeho zakončení
pod horní tyč viditelně odrazil od
vnitřní konstrukce brány a nádoba
s pitím strážce svatyně Lukáše Danečka dokonce nadskočila vzhůru
podobna jasnému důkazu, hrálo se
bez přerušení dál.

Brankový rozhodčí totiž dokonale
zaspal, nerozsvítil červené světlo.
A tak hlavní arbitři svorně rozpažili,
načež zápasové dění pokračovalo.
Až zhruba po minutě jej zastavila
jiná situace, kdy z následné protiakce dokonce málem dal hostující
Stuchlík gól. V; tu chvíli odstartovaly dlouhé diskuse. Prostějované
marně protestovali, nepomohlo ani
několikeré opakování klíčové akce
zpomaleným záznamem na velkoplošné obrazovce.
Každý mohl vidět, že šlo o jednoznačnou trefu, což logicky vzbudilo vášně
v hledišti. Na sudí se snášel pískot
společně s nadávkami a sportovní
manažer hanáckého klubu Jiří Vykoukal seběhl dolů k ledu nepozornému brankovému arbitrovi pořádně
vyčinit. O první přestávce mu pěkně
zblízka od plic řekl své taky vedoucí

mužstva Jestřábů Josef Ovečka. A to
ještě nebylo zdaleka vše.
Po skončení mače „viníka“ ve hnědé
bundě nejprve slovně, poté i fyzicky napadlo několik naštvaných fanoušků elhákáčka těžce kousajících
porážku 2:3 v prodloužení. Nebýt
zásahu členů ochranky, dopadl by
nebožák přehlédnuvší důležitý moment střetnutí asi ještě mnohem
hůř…
Nespokojenost trenérů Prostějova
tak byla nasnadě. „Tam není co řešit,
byl to jasný gól. Pro brankového to
možná bylo těžké, ale hlavní rozhodčí stál na boku a měl to vidět. Vysvětlen, že puk šel do boční sítě a od
toho nadskočila flaška brankáře, je
nesmyslné,“ okomentoval pro Večerník situaci už s chladnou hlavou
trenér Jestřábů Ladislav Lubina.
(son, sob)

7RP¿x-DQGXVSRXWN¿QËV)UÛGNHP0ËVWNHP
PROSTĚJOV Nejprve mu neuznali regulérní trefu,
později přece jen vyrovnal na 2:2. Což však neodvrátilo konečnou porážku v prodloužení. Dvaadvacetiletý
útočník Jestřábů Tomáš Jandus (na snímku)
se po dalším domácím klopýtnutí s Frýdkem-Místkem za
nic neschovával a trefně pojmenoval to, co prostějovské
hokejisty nejvíc sráží dolů.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Jak byste okomentoval čtvrteční duel?
„Prvních osm minut jsme začali výborně
a hráli to, co jsme chtěli, atraktivní hokej.
V té osmé minutě jsme dokonce dali gól,
ale rozhodčí ho bohužel neuznali, když
brankový sudí zaspal. Což nás zpomalilo, přestali jsme hrát a rychle dostali
dva góly. Po první třetině jsme si řekli,
že musíme jinak, zvednout se. To se
povedlo, jenže se nám vůbec nedařily
přesilovky, kterými jsme v podstatě
ztratili zápas. Měli jsme jich spoustu
a nepomohli si jimi.“
ƔƔ Přesto jste z 0:2 srovnali skóre.
Jak vaše branka padla?
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW „U mantinelu blízko útočné mod-

„Doplatili jsme hlavně

na přesilovky“

ré čáry se snad půl minuty doloval puk. Já jsem čekal
ve středním pásmu, Mišky (Patrik Miškář – pozn. red.)
mi to hodil bekhendem, soupeřův bek udělal špatný
pohyb a byl jsem tak za modrou sám. Řekl jsem si proto, že zkusím golfáka, a gólmanovi střela propadla do
brány.“
ƔƔ Věřil jste v tu chvíli, že dokážete nepříznivý
vývoj otočit?
„Samozřejmě jsme věřili! Zbývalo nějakých deset minut do konce utkání a já si myslel, že nás vyrovnání
nakopne k obratu. Že ještě dáme vítězný gól a urveme
tři body. Bohužel to dopadlo jinak.“
ƔƔ Došlo k částečnému zlepšení po předchozích propadácích na vlastním ledě se Sokolovem i Kadaní?
„Myslím, že o něco lepší to z naší strany bylo. Podívali jsme se na nějaká videa, potrénovali, přes Vánoce si
trochu odpočinuli a dnes nastoupili v mnohem pl-

nější sestavě než minule. Někteří kluci se uzdravili, jiným vypršely tresty, ze Zlína dorazil do brány Hufíno
(gólman Daniel Huf) a z Hradce přijel Mišky, se kterým
se mi skvěle hraje. Hokejově jsme se tak určitě zvedli,
proto velká škoda dalších dvou ztracených bodů.“
ƔƔ Výsledek hodně mrzí, že?
„Jasně. Bohužel si to vždycky nějak pokazíme, buď
svými individuálními chybami vzadu anebo zahozenými šancemi vepředu. A tentokrát jsme doplatili na
řadu neproměněných přesilovek.“
ƔƔ Kudy vidíte cestu ze současné krize?
„Prostě se musíme celkově zlepšit. Nedělat tolik chyb
ve vlastním obranném pásmu, zkvalitnit zakončení, víc
využívat příležitosti, makat na přesilovkách i hře pět na
pět. Jediná cesta je pracovat na všem v přípravě a potom
tu dřinu hlavně přenést do zápasů, aby to k něčemu vedlo i výsledkově.“

46

HRÁČ

VEČERNÍKU

NA ZAČÁTKU ROKU NA DVOU FRONTÁCH

PROSTĚJOV Žádné velké
oslavy příchodu nového roku si nedopřejí basketbalisté
BK Olomoucko. Nejlepší klub
regionu čeká ostrý začátek
ledna, kdy bude o úspěch
bojovat hned ve dvou soutěžích. V Kooperativa NBL
přivítá Kolín a na půdě opavské rezervy si tým sídlící
v Prostějově chce uhrát postup do čtvrtfinále Českého
poháru.

MALIK MORGAN

K výborným výkonům se v posledních týdnech rozehrál pětadvacetiletý Američan
a v posledních dvou utkáních zaznamenal celkově 55 bodů. Proti
Pardubicím táhl tým za vítězstvím v pozici nejlepšího
střelce a ve stejné pozici se
představil také v duelu
proti Svitavám, kde mu
pouze jeden doskok chyběl k double – double.
Navíc měl tři asistence
a při průnicích pod koš
získal pět faulů.

Původní zpravodajství

RADOVAN
KOUŘIL

8

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Pøes dvacet tisíc
od fanouškù
Prostějov (lv) - Velkým úspěchem
skončila charitativní akce v průběhu
utkání proti Pardubicím. Výtěžek ze
vstupného a finanční sbírka fanoušků byla určená na podporu Jany Fojtíkové, která trpí cystickou fibrózou.
Je to nemoc, která se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest,
které postupně způsobují poškození
plic. Po třetí čtvrtině maminka nemocné holčičky od zástupců klubu
převzala 20 804 koruny, což byl výtěžek celé akce. „Společně se nám
podařilo vybrat zajímavou částku.
Všem fandům děkujeme. Jako klub
se do podobných projektů zapojujeme pravidelně a budeme v tom zcela
určitě pokračovat,“ uvedl sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.

Hanácká stopa
na Sportovci roku
Praha, Prostějov (lv) - Tečku za
kalendářním rokem udělalo vyhlášení nejlepších sportovců České
republiky a v kategorii týmů měl
díky Lukáši Palyzovi svého zástupce
na nejvyšším stupni také BK Olomoucko. Basketbalová reprezentace ovládla kategorii družstev, když
hlasující ocenili šesté místo týmu na
mistrovství světa. „Je to pro nás velký
úspěch a zasloužená odměna za to,
co basketbalisté letos dokázali. První
místo mezi kolektivy jen podtrhuje
výsledek, jehož svěřenci trenéra Ginzburga v obrovské světové konkurenci dosáhli,“ uvedl předseda ČBF
Miroslav Jansta.

Pondělí 30. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

štastný
nový rok
á

basketbal

„Leden je vždy hodně důležitý měsíc. Vrcholí základní část Kooperativa NBL a současně se bojuje o postup do finálového turnaje pohárové

soutěže. Na obou frontách chceme
uspět. V minulé sezóně se nám podařilo v lize i poháru obsadit pozici
na stupních vítězů, máme na co navazovat,“ uvědomuje si trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček.
V Kooperativa NBL je prvním cílem postup do nadstavbové skupiny A1. Olomoucko zatím drží
postupové šesté místo a v závěrečné
fázi základní části potřebuje především v domácím prostředí bodovat.
„Kolín musíme porazit, jinou variantu si nepřipouštím. Už jsme s tímto
soupeřem v sezóně jednou zaváhali
a něco takového nesmíme opakovat,“ klade na srdce svým hráčům
kouč Olomoucka Predrag Benáček.
Utkání se hraje 4. ledna od 18.00
hodin v hale prostějovského Sportcentra DDM.
Do pohárové soutěže vstoupí Hanáci na půdě opavské rezervy příští
středu 8. ledna a netají se ambicí pro-

$-1NQOQWEMQO[UNÊKPCEJCTKVCVKX
PÊ éKPPQUV <C XGFGPÊ MNWDW RąGFCN
URQTVQXPÊ OCPCåGT /KEJCN 2GM¾TGM
wGM U F¾TMGO OCOKPEG ,CP[ (QL
VÊMQXÆ MVGT¾ VTRÊ E[UVKEMQW HKDTÐ\QW
éV÷VGX4[EJNÆO8GéGTPÊMW 
Foto: www.bkolomoucko.cz

jít mezi nejlepší osmičku. Do střetnutí ostatně půjdou v roli velkého
favorita, protože Slezané hrají druhou nejvyšší soutěž. „Pokud přistoupíme k zápasu zodpovědně, musí se

projevit větší kvalita našeho výběru.
V tomto utkání nepůjde o výkon
soupeře, ale naše soustředění. Žádné
překvapení nechceme připustit,“ plánuje Benáček.

VIKTOR
PŮLPÁN
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PROSTĚJOV Dlouho hodně vyrovnanou podívanou podle předpokladů nabídlo ligové utkání 15. kola Kooperativy NBL mezi BK Olomoucko
a Pardubicemi. Oba soupeři se na
prostějovské palubovce Sportcentra
DDM několikrát vystřídali ve vedení,
v závěru cenný úspěch po výsledku
82:69 pro sebe získali v sobotu 21.
prosince domácí.

Ladislav Valný
Zpočátku duelu proměnili domácí dva
útoky a soupeři se naopak nedařilo.
Ztratil dva míče a rychle prohrával 0:5,
Hanáci ale jeho chyby více nepotrestali a na konci 5. minuty vedli pouze 9:6.
Pak ovšem trefil první trojku střetnutí

BK OL
BK PAR

82:69

Palyza a po koši s faulem Josipoviče to
bylo už 15:8. Po krátkém výpadku Pardubice v osmé minutě snížily na rozdíl
koše, poslední okamžiky přesto patřily
Olomoucku, a to vedlo 21:15 po první
čtvrtině.
O dvě minuty později odskočili žlutí
svému soupeři na rozdíl osmi bodů
a měli míč. Místo dvouciferného náskoku přišla ztráta a Východočeši se začali
postupně přibližovat. Podařilo se jim to
v patnácté minutě a o chvíli později překlopil Půlpán na 23:24. Okamžitě přišla

trojková odpověď Morgana, nicméně
hosté si náskok vzali zpět a měli k dobru až šest bodů. V závěru Hanáci přidali
a první půli ovládli v poměru 37:34.
Hosté, kteří postavili do zápasu pouze
devět hráčů, po pauze nabrali dvoucifernou ztrátu (47:37), rozhodně je však
tato situace nezlomila a po následujícím
náporu po sérii 12:2 srovnali krok na
49:49. Domácí držel nad vodou především Morgan. Střílel, najížděl i přihrával
a s jeho pomocí regionální reprezentant
mohl deset minut před koncem za stavu 58:55 pomýšlet na úspěch.
Na začátku poslední periody zavelel na zteč šesti body v řadě kapitán
Palyza. Nejprve proměnil tři trestné
hody a pak přidal trojku a upravil na
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NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Nezačali jsme vůbec dobře a za první čtvrtinu spáchali osm ztrát. Vůbec netuším,
jak se nám podařilo tento úsek vyhrát. Hráči si zřejmě mysleli, že se soupeř bez tří
důležitých hráčů porazí sám, a to se spletli. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát,
třeba jen o jediný bod, a to se nakonec podařilo. S tím jsem spokojený, jinak bych ale
rád rychle na zápas zapomenul. Věřím, že příště to bude lepší.“

-GPPGVJ5%#.#$410+t$-,+22CTFWDKEG
„Domácí byli lepší, vítězství si zasloužili. Největší problémy nám dělal Malik Morgan,
nepodařilo se nám jej zastavit. Má široký arzenál zbraní. Střelu po odskoku, nájezd
pod koš. To vše ukázal a byl klíčovým hráčem soupeře. Přesto jsme měli své šance
uspět. Někdy jsme ale minuli dobré střely, jindy se nepodařilo ubránit útok domácího
týmu, a to v celkovém účtování rozhodlo.“

68:59. Ani to klid do domácí sestavy bodů, a to už na porážku nebezpečnénepřineslo a necelé tři minuty před ho protivníka stačilo.
Statistiky z utkání najdete
koncem drželi pouze vedeni 70:66.
na straně 27
Dokázali ovšem přidat rychlých pět
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SVITAVY Ani jednou se basketbalisté
BK Olomoucko nedostali ve včerejším ligovém utkání 15. kola Kooperativy NBL na svitavské půdě nedostali
do vedení. Až do konce zápasu sice
dřeli a měli i šanci průběžné skóre
otočit, nakonec ovšem odešli po výsledku 82:85 poraženi.
První minuty naznačily, že hosté budou
mít problémy v obraně. Po 110 sekundách domácí vedli 8:0, a přestože hráči
Olomoucka snížili až na rozdíl tří bodů,
byli neustále vepředu. Hlavním důvo-

dem byla propustná defenziva, která
Turům dovolila pět útočných doskoků
v rychlém sledu. Svitavy toho využily
k vedení 26:14 v 7. minutě. V závěru čtvrtiny ale Hanáci zabrali a dokázali snížit na
19:26.
Další možnost se na soupeře dotáhnout
měli v následujícím úseku, kdy zlepšili
obranu, přestali ovšem současně trefovat
své střelecké pokusy. Po nesportovním
faulu Gogy zase prohrávali dvouciferným rozdílem (21:32). Pak se přiblížili
na 34:29, v závěru poločasu ovšem opět
polevili v obraně a po trojkách Kováře
nabrali další ztrátu. V poločase Tuři vedli
47:38.
V prvních pěti minutách druhého polo-

času se prakticky nic nezměnilo. Domácí
byli agresivnější na útočném doskoku
NA TISKOVCE...
a díky tomu drželi nadějný náskok. Olomoucko přitlačilo v rozmezí 25. a 27.
.WM¾w2+81&# t6WąK5XKVCX[
minuty a stáhlo manko na čtyři body „Vedli jsme téměř celý zápas, proto je vítězství zasloužené. Dlouho jsme byli lep- 56:60. Zlepšený výkon udrželo pouze ším týmem. Dařily se nám kombinace, hráči si půjčili míč a měli otevřené střechvíli a toho Svitavy využily k vylepšení ly. K tomu nám to šlo na útočném doskoku, kde jsme získali řadu opakovaných
svých vyhlídek na úspěch. Deset minut pokusů. V poslední čtvrtině jsme ale o náskok přišli, zkušení hráči ale udrželi
rozvahu a nepřipustili, abychom o vítězství v závěru přišli.“
před koncem vedly 69:60.
Poslední pasáž zahájil neúspěšný trestný
2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
hod domácího Slezáka po technické „Začátek zápasu nebyl z naší strany vůbec dobrý. Dostat šestadvacet bodů za dechybě kouče Olomoucka Predraga set minut a téměř padesát za poločas je vážně hodně. S něčím takovým se proti
Benáčka a pak už se mohlo hrát. Hosté tak silnému soupeři nedá pomýšlet na úspěch. Obrana se po přestávce zlepšila,
přesto náš obranný doskok nebyl na potřebné úrovni. Navíc jsme nedali devět
vrhli všechny své síly do útoku a po sérii trestných hodů a to nás v konečném součtu připravilo o úspěch.“
10:2 se ve 34. minutě přiblížili na rozdíl
jediného bodu, když snížili na 70:71. Tři Morgana dokonce 77:77, do vedení se Statistiky z utkání, výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 27
minuty před koncem to bylo po trojce však hosté ani jednou nedostali.
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PROSTĚJOV Další povedený zápas
odehrál Radovan Kouřil (na snímku) proti Pardubicím, v němž patřil
mezi klíčové osobnosti vítězného
týmu. Současně uznal, že si hráči
Olomoucka sami zbytečně zkomplikovali cestu za úspěchem a museli
o výhru bojovat až do posledních
minut.

ƔƔ Soupeř získal naději vaší lehkovážností?

rážce na půdě USK Praha?

zali využít. První poločas prostě nebyl oboustranně
příliš pohledný. Chyb bylo strašně moc.“
ƔƔ Rozhodnutí tak přinesla až poslední perioda...
„V těch minutách se podařilo výhru urvat. Docela
chytře jsme tam bránili, dařilo se nám hledat spoluhráče v útoku, kde zářil především Malik Morgan.
Hrál opravdu výborně.“
ƔƔ Potřebovali jste zabrat po předchozí po-

jestli to bude o bod, nebo o dvacet.“
ƔƔ Potěšilo, že tým dokázal nahradit
střelecký výpadek obvyklých opor?
„V tom by měla být naše síla. Když to nepadne
jednomu, někdo jiný zvedne prapor. Tentokrát
to tak bylo, i když Lukáš Palyza se už v koncovce
zase přidal. Proměnil tři šestky v řadě, přidal trojku. Pomohl, když to bylo zapotřebí.“

EXKLUZIVNÍ rozhovor
„Pardubice to prostě nevzdaly, přestože se jim neda- „Na Folimance jsme prohospodařili nadějné vedepro Večerník řilo. Naším problémem bylo, že jsme toho nedoká- ní. Chtěli jsme si spravit chuť. Bylo nám jedno,

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Zadělali jste si na problémy už v první čtvrtině?
„Přesně tak. Hned v úvodní desetiminutovce jsme
mohli rozhodnout. Byla šance získat náskok dvaceti bodů. Mohli jsme pak jen hlídat náskok. Sami
jsme si zavařili. Osm ztrát za deset minut je vážně
hodně.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Poslední dvě
'UXK½OLJDzHQVNXSLQD&
EXKLUZIVNÍ
sSRÔDGÉ
dvoukola před vánoční
SRNROH
zpravodajství
a novoroční pauzou měla
1. Opava 46, 2. Nový Jičín 39, 3.
na programu 2. liga žen ČR pro Večerník
Vsetín 34, 4. Ostrava B 34, 5. Bílo2019/2020. Oba týmoví zá- Marek
vec 34, 6. Odry 17, 7. Kylešovice
stupci prostějovského regi- SONNEVEND
17, 8. VK Prostějov B 17, 9. OP
onu v této soutěži bodovali
Prostějov 16, 10. Frýdek-Místek
až na úplný závěr podzimní části a opustili dno tabulky, B 16.
byť zůstávají jen těsně nad ním.
byly lepší. Škoda dvou těsných setů

NULOVÝ NÁVRAT ÈADY
NA LAVIÈKU,POTOM
'Đ/(æ,7e60(7(1Ì2'(5
Volejbalistky VK Prostějov B cestovaly v 8. dějství do Bílovce. A po
zranění hrající trenérky Solange
Soares hledal šéfkouč oddílové
mládeže Aleš Novák, kdo by při termínových kolizích s duely kadetek
i žákyň vedl béčko v tomto venkovním dvojutkání. Nakonec vypomohl

jednorázovým návratem na lavičku
legendární Miroslav Čada! „Aleš mi
zavolal, že Soli po operaci achilovky
nemůže a jestli bych já mohl pomoct. Samozřejmě jsem za takové
situace kývl a z nabízených možností
si vybral ženskou rezervu,“ prozradil
Čada s úsměvem. Do Bílovce s sebou vzal i členky „A“-týmu Kláru
Dvořáčkovou a Veroniku Boudovou, leč domácí celek přesto triumfoval 3:0 (22, 8, 23) a 3:0 (15, 10,
13). „Holky se snažily, ale soupeřky

v prvním zápase, tam byla šance,“
hodnotil trenérský bard.
O týden později doma proti Odrám
už měl „B“-družstvo vékáčka pod palcem Aleš Novák. A nejsilnější možná
sestava, v níž nechyběly výše zmíněné
Dvořáčková s Boudovou, hostující posily z Šelem Brno Michaela Beránková
a Adéla Benediktová či další nedávná
akvizice Lenka Oborná, dominovala
v hodně důležitých mačích 3:0 (20,
21, 20) a 3:0 (9, 12, 20). Šestibodová
injekce tak vynesla prostějovskou zálo-

hu na osmé místo se stejným ziskem,
jako mají dvě družstva před ní.

ÓPÉÈKO VYDØELO
KLÍÈOVOUODVETU
V KYLEŠOVICÍCH
Volejbalistky TJ OP Prostějov po dvou
vítězných derby nad rivalkami – kamarádkami v Národním sportovním centru PV další druholigové duely dlouho
nezvládaly. Na vlastní palubovce letní
haly u velodromu podlehly třetímu
Vsetínu 1:3 (15, -19, -24, -16) a 1:3
(20, -17, -12, -13), když shodně ztratily
jednosetové vedení. Následně je čekaly
stěžejní souboje v Kylešovicích o únik
z nejnižších příček průběžného pořadí.
Napoprvé je protivnice přejely 3:0 (17,
22, 25), naštěstí odvetu maximálního
významu zvládly Hanačky o poznání
lépe. A na konci více než dvouhodinové řežby se zrodil vydřeně příznivý

Korfbalový snajpr Alexandr Vyroubal:

„Věřím, že nás dvě porážky nesrazí.

Spíš jsme dostali impuls,
abychom zase naplno zabrali“
PROSTĚJOV Před dvěma lety se stal nejlepším střelcem extraligy dospělých ČR, proslavil se také vítězným košem za českou reprezentaci v duelu o bronz na mistrovství světa U23 v Olomouci.
Alexandr Vyroubal (na snímku) patří k největším oporám korfbalistů SK RG Prostějov, ve šlágru o extraligové vedení proti
Brnu nasázel šest košů. Přesto Hanáci podlehli 26:29 a v součtu s předchozí porážkou 18:20 ve Znojmě prohráli dvakrát ve
dvou dnech. Po těchto odehraných duelech a před domácím
šlágrem proti Českým Budějovicím (v neděli 4. ledna od 14.30
hodin) jsme kanonýra ergéčka trochu vyzpovídali.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Co se stalo ve městě okurek?
„Už v minulé sezóně jsme to měli na
hřišti Znojma vždycky těžké a zvítězili tam pokaždé těsně o jeden dva
koše. Tentokrát jsme tam nezačali
vůbec dobře, už v poločase ztráceli pět košů a ještě deset minut před
koncem tekli rozdílem šesti. Až potom jsme se zlepšili, začali dotahovat. Ale na obrat výsledku už bylo
pozdě. Hlavní problém určitě spo-

číval ve špatné střelbě, neproměnili
jsme spoustu šancí.“
yy Projevila se i absence kapitána
Petra Galíčka, který chyběl kvůli
trestu za dvě žluté karty?
„Bylo to znát, protože jsme nemohli hrát v obvyklé sestavě a museli složení obou čtyřek pozměnit. Tím pádem se nedalo těžit ze
sehranosti, bez Galise jsme byli
oslabení.“
yy Domácí střetnutí s Brnem se
zvrhlo v hodně tvrdou bitvu. Nebylo to už příliš?
„Chvílemi jo, roli hrály emoce. Třeba
já jsem omylem zasáhl Elišku Jonákovou, což asi naštvalo Jirku Zieglera
a potom se mstil. Tvrdé zákroky se

pak sčítaly, skoro každý si chtěl nějak
vybít frustraci. Proto se ani nedivím,
že padlo několik žlutých karet plus
jedna červená. I rozhodčí to neměli
jednoduché.“
yyDlouho jste prohrávali, během
druhé půle vývoj otočili a následně vedení zase ztratili. Proč?
„V závěru jsme měli problém s obranou. Začali jsme sice dávat víc košů,
ale zároveň skoro z každého útoku
soupeře i dostávali, což rozhodlo.
Celkově se koncovka zápasu hrála ve
vysokém tempu a někdy Brno skó-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend

výsledek 2:3 (-20, 23, 21, -22, -13).
Tím pádem ópéčko není poslední,
drží aspoň devátou pozici o bodík za
trojicí výše postavených kolektivů.
„I z posledních dvou kol podzimní
části jsme určitě měli vytěžit víc, ale
nedá se nic dělat, většinou nezvládá-

me koncovky. Hlavně že holky zabraly v závěrečném zápase, kde už to
s námi vypadalo zase špatně. Obrat
k dvoubodové výhře je do dalšího
pokračování soutěže pro nás moc
důležitý,“ oddechl si lodivod TJ OP
Ladislav Sypko.
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KOSTELEC NA HANÉ,
PROSTĚJOV Už několik let hrají
mladí házenkáři TJ Sokol Centrum Haná 2. ligu mladších dorostenců, tedy druhou nejvyšší
soutěž ČR dané věkové kategorie.
A v aktuálním ročníku 2019/2020
sahají po medailovém umístění,
což by znamenalo historický oddílový úspěch.
Po devíti kolech podzimní části
této sezóny byli Hanáci na dostřel
právě třetí pozici, dokonce i druhé.
Na vlastní palubovce v Kostelci na
Hané totiž slavně zdolali vedoucí
Olomouc 30:28, čímž do té doby
suverénnímu lídrovi uštědřili vůbec
první porážku!
Poslední dva zápasy před zimní přestávkou se však dorostencům Centra
Foto: Marek Sonnevend
Haná už tolik nepovedly, když podrovalo se štěstím, ale na to se zpětně lehli v Telnici 26:33 i doma Uhernikdo neptá.“
skému Hradišti 20:24. Což přineslo
yy Měli jste na kontě tři vítězství, pokles na pátou pozici, ovšem stále
teď k nim přibyly rychle za sebou
dvě porážky. Nemohou vás přibrzdit?
„Já si myslím, že ne, spíš naopak. Po
těch dosavadních výhrách jsme si
mohli myslet, že budeme neporazitelní, a teď aspoň spadneme zpátky
na zem. Poznali jsme, že nesmíme
usínat na vavřínech a je potřeba znovu naplno zabrat. Možná jde o impuls, který jsme potřebovali.“

jen s dvoubodovou ztrátou na bronzový post.
„Většinu podzimu kluci zvládli výborně, pouze ten závěr moc nevyšel.
Přesto věřím, že výkonnostně náš
letošní mančaft patří do horní poloviny tabulky. A pokud se bude dařit,
můžeme na jaře o nějaké to třetí místo
ještě zabojovat,“ řekl Večerníku hlavní
trenér dorostu TJ Sokol CH David
Jurečka, jinak stále aktivní plejer druholigových mužů Prostějova. (son)
OLJDPODGvÉFK
GRURVWHQFÕ-0
sSRÔDGÉ
SRNROH

1. Olomouc 20, 2. Kuřim 18,
3. Brno 16, 4. Telnice 16,
5. Centrum Haná 14,
6. Bohunice 12, 7. Uherské Hradiště 12, 8. Hustopeče 10,
9. Velké Meziříčí 8, 10. Ivančice 4,
11. Chrudim 2, 12. Juliánov 0.

Volejbalový turnaj na reálce O pohár primátora
Františka Jury tentokrát vyhrálo družstvo učitelů
5RQNGéPÚUPÊOGMé¾UVKCMVÆTčRQUMQPéGPÊXQNGLDCNQXÆJQVWTPCLG1RQJ¾TRTKO¾VQTC(TCPVKwMC,WT[PC4)C<iO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Již po dvaadvacáté se v předvánočním čase uskutečnil na
RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici volejbalový turnaj. Podruhé se hrálo O pohár primátora Františka Jury, neboť nejvyšší muž statutárního města Prostějov znovu převzal nad akcí záštitu.
„Turnaj před lety založili Jiří Krem- jiná podobná klání amatérských
la a Božena Sekaninová. Zatímco volejbalistů trvale provází snižo-

vání zájmu o účast, my můžeme
mít radost z opačného trendu: letos jsme měli rekordních osmnáct
zúčastněných družstev,“ spokojeně
konstatoval Martin Šnévajs, společně s Janou Dosedělovou hlavní

(QVQ/CTVKPiPÆXCLU

organizátor přátelského sportovního setkání.
Na třech hracích kurtech poměřovali síly současní studenti „reálky“,
absolventi z uplynulých let, učitelé této školy i rodinní příslušníci

jejích studentů. „Nejstarší tým
absolventů byl ročník 2005 podle
letopočtu zdárně zvládnuté maturity. A například kolektiv rodičů nastoupil po loňské premiéře
podruhé, dokonce se během roku
začal pravidelněji scházet a trénovat,“ prozradil Šnévajs s úsměvem.
Hráčská píle se rodičovskému mančaftu vyplatila, když tentokrát obsadil krásné třetí místo a za sebou
na čtvrté pozici nechal Maturanty
2017. Do finále postoupily celky
Učitelé a Maturanti 2007. „Nakonec
vyhráli učitelé, a to po třech letech,“
informoval Šnévajs o zlatu výborně
šlapající party kantorů i stříbru absolventů RG a ZŠ města PV z doby
před dvanácti lety.

„Myslím si, že turnaj má skvělou
atmosféru a je pravidelným bodem
v kalendáři absolventů naší školy.
Je to výborná příležitost se setkat
s učiteli, zavzpomínat na školu i společně se pobavit. Po zakončení bojů
vždy proběhne raut plný dobrot pro
všechny účastníky, kteří se už během
celého hracího dne mohou posilovat
vánočkou či tlačenkou, samozřejmě
při zajištění bohatého pitného režimu. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na organizaci vydařené akce.
Nejvíc pochopitelně statutárnímu
městu Prostějov v čele s panem primátorem a klubu přátel školy, ale
i spoustě dalších,“ zdůraznil Martin
Šnévajs k Poháru primátora Františka Jury 2019.
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