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„LOKOTKA“
UŽ TO MÁ ZA SEBOU
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Policejní vozidla s majáky vjíždějící do lesoparku Hloučela poblíž čerpací stanice u Mostkovic nevěstila
první listopadovou neděli nic dobrého. Zlé předtuchy se záhy potvrdily. U říčky byla nalezena mrtvola osmatřicetiletého
muže! Okamžitě po tomto činu se na sociálních sítích vyrojily
nejrůznější spekulace a fámy. Co se doopravdy stalo?
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blesk“
Prostějov (mik) - Jako ze známého
českého filmu s Rudolfem Hrušínským! Během jediného dne, právě
dnes v pondělí 20. listopadu, se
policisté z Vrahovic přestěhují do
nových prostor na hlavním nádraží.
„Stihnout se to musí, obvodní oddělení Prostějov 2 si nemůže dovolit nefungovat více jak den. Pondělní práci za něj převezmou kolegové
z jedničky v ulici Újezd. Stěhování
proběhne od sedmé hodiny ranní
do patnácté hodiny odpolední. Po
tuto dobu budou mimo provoz i telefonní linky stěhovaného útvaru,
proto prosíme veřejnost, aby svá
oznámení podávala během pondělí
výhradně na linku 158. V případě
neodkladných dotazů mohou občané volat na číslo 974 781 651,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

Manévry u Lidlu
Prostějov (mik) - Minulé pondělí
13. listopadu o čtvrt na pět ráno zasahovala výjezdová vozidla hasičů
i policie u prodejny Lidl v ulici Újezd
v Prostějově. Tentokrát se tam nezatýkalo, důvod byl mnohem pragmatičtější. „Signál k výjezdu vydal pult
centrální ochrany, který signalizoval
vniknutí do objektu. Jak nakonec na
místě vyšetřili i policisté, šlo o planý
poplach. K podobným případům
vyjíždíme ze zákona často, alarm
mohou spustit i nepředvídatelná
havárie či porucha zařízení,“ uvedla
Vladimíra Hascisková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
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VEÈERNÍKU
Josef POPELKA

rubriky
Večerníku




Brněnská do nového. Vzali to
fofrem, ale co už teď! Krajský úřad
Olomouckého kraje naprosto nečekaně a na poslední chvíli oznámil
prostějovskému magistrátu, že rekonstrukce silnice v Brněnské ulici bude
zahájena už příští týden. Město narychlo zajišťuje objízdné trasy a radní
mají z uzavírky obavy. Půlka ulice se
ale rychle oblékne do nového!
 

Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Ve středečním utkání týmu BK Olomoucko se za postranní čarou rozcvičovala i budoucí
naděje české basketbalové scény. Lídrovi svěřenců Predraga Benačka Michalovi Křemenovi roste očividně nový vůdce další generace tohoto míčového sportu. Malý Matěj musel po zápasu, stejně jako
jeho táta, pogratulovat soupeři z Pardubic, oba si však s míčem v průběhu utkání bravurně rozuměli.
Nějaký čas si budeme muset ještě počkat, jisté ale je, že lásku ke sportu mají již teď společnou...

Agentura  #*+*,,- $ .%/
Jediné štěstí pro kuřáky, že drtivá
většina prostějovských konšelů jsou
rovněž nikotinově závislí lidé! Jak se
aktuálně dozvěděla Agentura Hóser, radním se zželelo lidí, kteří kvůli
zákazu kouření postávají v zimě
a v dešti před hospodami a zimomřivě se oddávají svým požitkům.
Zanedlouho ale bude všechno jinak!
„Je to nedůstojné, aby naši spoluobčané byli vystaveni takovéto ostudě
a ponížení. V radě města jsme se

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

letos slavíme jubileum...

rubriky

     

tt1POEʏMÓtt
Rychleji za pohromou. Jestliže se dívce zapalují lýtka, určitě uvítá, pokud se v jejím okolí vyskytuje nějaký šikovný hasič. Rychleji než dosud budou moci k ohni,
povodním, roztouženým ženám a dalším přírodním katastrofám vyrazit hasiči
z Konice. Na okraji města totiž vyrostla moderní stanice. Přišla na osmačtyřicet
milionů korun a na začátku uplynulého týdne byla slavnostně otevřena.
ttÁUFSâtt
Bij otce svého i matku svou. Tímto zvrhlým „přikázáním“ se v opilosti řídil
dvacetiletý Jiří Smékal z Čech pod Kosířem. Přestože se svými rodiči dlouhodobě nevycházel, nebyl schopen se postavit na vlastní nohy. Po rozsudku prostějovského soudu by se měl z otčímova domu konečně odstěhovat. Nepoučitelný mladík poputuje na dva roky do vězení.
tt4UʭFEBtt
„Zásadní posun“... Velkou zvědavost budila pozvánka na tiskovou konferenci,
kterou redakce obdržely v polovině týdne. Jak se ukázalo už následující den,
spočíval hlavní „posun ve vyšetřování“ ostře sledovaného případu přepadení
Petry Kvitové v tom, že policisté případ odložili. Zároveň konstatovali, že si tenistka nemohla způsobit zranění sama.
ttɇUWSUFLtt
Slza na kolejích. „Já mám holku z Prostějova, ta se ke mně sprostě chová, a že
nejsem hošan z Hané, říká, že su pošahané.“ Tuhle básničku můžete najít na
webových stránkách www.wabi.cz. Český folkový písničkář a trampský bard,
bez jehož písní se neobejdou žádný dobrý zpěvník ani sešlost u ohně, zemřel
ve věku sedmdesáti let.
tt1ÈUFLtt
Jsme hodni svobody a demokracie? „Nejlepším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem,“ konstatoval trefně
Winston Churchill. Umíme bravurně hledat chyby u politiků, málokdo z nás
je však schopný je objevit sám u sebe. Osmadvacet let od sametové revoluce
přitom stále platí, že máme takovou vládu, jakou si coby národ zasloužíme...
tt4PCPUBtt
Tancovali všichni. Trempík se připotácí k dívce sedící u stolu. Prohlídne si ji
lehce zamlženým pohledem a zeptá se: „Hele, nešla bys tancovat?“ Dívka rozpačitě špitne: „Nno... Ano!“ „Tak běž, nemám si kam sednout.“ K podobným
událostem při Country bále v Němčicích nad Hanou nedocházelo, už tradičně
totiž při něm prakticky nikdo neseděl.
tt/FEʏMFtt
První krok k rozvodu. Láska je světlem života, manželství účtem za elektřinu...
Zatímco mnohé filmy svatbou končí, svěží francouzská komedie „Dokud nás
svatba nerozdělí“ touto přelomovou událostí schopnou vyvolat spoustu katastrof
teprve začíná.

celkem jednomyslně shodli na tom,
že na truc zákonu zajistíme důstojné podmínky pro všechny kuřáky,“
prozradil náměstek primátorky pro
sociální záležitosti a kouření na veřejnosti Pavel Šlehačka, a to hned
poté, co típl vajgla o stůl primátorky.
Vyznavače cigaret samozřejmě
zajímalo, jaký luxus kouřícím občanům představitelé města zajistí.
„Před každou hospodou necháme
postavit dřevěný vytápěný domek,
ve kterém bude popelník i odsávač
zahuleného vzduchu. Kuřáci tak
nebudou muset klepat kosu venku
nebo moknout jako slepice,“ uvedl
náměstek Šlehačka. Jelikož je v Prostějově přes sto hospod a restaurací,

KRIMI


Přijít o šest a půl tisíce korun, to
musí logicky naštvat každého.
A dvojnásob se teď chytá za hlavu pětačtyřicetiletý muž z Prostějovska, který si prostřednictvím
internetového portálu objednal
nový mobilní telefon.

6 500
Svůj vysněný Samsung Galaxy
ovšem nedostal, přestože na základě e-mailové korespondence
poslal prodejci na jeho bankovní účet požadovanou sumu
peněz. Prodejce ihned poté přestal s důvěřivým zákazníkem
komunikovat. A co víc, ten stejný telefon nabízel k prodeji přes
internet dál! Naštvaný muž vše
pochopitelně nahlásil policii.
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bude tato investice stát město pořádný balík peněz. „Jeden domeček
bude rozhodně levnější než celej veřejnej hajzl ve Školní ulici! Ale celkově tato výstavba bude stát okolo
sto milionů korun,“ připustil další
z náměstků Jiří Nikamnepospíchal,
který má na starost pořádek ve
městě. Právě jeho trápí neuvěřitelný bordel, který kuřáci dělají před
hospodami. „Je to hrozné, všude
na chodnících se válí spousta vajglů a jednou jsem dokonce uklouzl
po flusanci, který tam zanechal
astmatický kuřák. Tomu musíme
zamezit. Ve vytápěných domečcích
budou mít kuřáci plivátko i velké
popelníky, kam budou odhazovat

vajgly. Domečky se budou každý
den v noci čistit, takže ráno se zde
může znovu hulit v naprosto čistém
prostředí,“ vysvětlil Agentuře Hóser
Jiří Nikamnepospíchal.
Otázkou ovšem zůstává, co se stane,
když poslanci zruší protikuřácký
zákon zakazující kouření v hospodách. „Pak tyto uvedené domečky
použijeme jako ubytovací prostory
pro bezdomovce. I pro ně to bude
naprostý luxus,“ uzavřel toto téma
náměstek Pavel Šlehačka.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
OJLUFSBLQSBWEJWâBڀSFEBLDF
7FʊFSOÓLVTFPEOʏKEJTUBODVKF

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
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.

MARTIN BARTOŠÍK
se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči i vlasy a nosí plnovous.



Organizace skřípala. V úterý odpoledne se začala nakládat historická
lokomotiva, která zkrášlovala prostor
před hlavním nádražím v Prostějově
od roku 1980. Stěhování do muzea
Českých drah se ale nečekaně protáhlo, organizace nakládky totiž absolutně vázla. Musel být povolán druhý
jeřáb a tahač přijel až pozdě večer...
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Přesně tolik dní probíhalo oficiálně pátrání po muži, který 20.
prosince loňského roku přepadl
tenistku Petru Kvitovou v bytě
domu v Jezdecké ulici. Neúspěch
ve vyšetřování prezentovali na
tiskové konferenci krajští kriminalisté. Alespoň že vyvrátili fámy,
podle níž si hráčka prostějovského klubu pořezala ruku sama...
 

ALOIS MLÈOCH

Foto: Martin Zaoral

Starosta SDH Určice předal uplynulou sobotu na akci Uspávání zvířátek
ředitelce místní mateřinky, prostějovské Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Radost a Dětskému domovu v Plumlově finanční šeky
či věcné dary. Všechny peníze hasiči
vybrali na dobrovolném vstupném
z celé řady akcí, které v obci pořádají.
K tomu sbor přidal i finance získané
za druhé místo v celostátní anketě
Dobrovolní hasiči roku 2016.
 



„EMOCE NĚJAKÉ
BYLY, ALE URČITĚ
SE NEHÁDÁME OD
VEČERA DO RÁNA!
Miroslav Pišťák exkluzivně
pro Večerník vysvětlil svoji
rezignaci na post šéfa Klubu
zastupitelů ČSSD v Prostějově
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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se narodila 25. srpna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8.
září 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 40 let a měří mezi 165 až
175 centimetry. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.
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V areálu OP rostou stavebniny OPILEC
123

DEK V KOLEJIŠTI

zjistili jsme

PROSTĚJOV Tak už se staví! Nová
Prodejna pro dům a zahradu vyrůstá
v těchto dnech v bezprostřední blízkosti Průmyslové ulice v Prostějově.
Další pozemky po zkrachovalém
Oděvním podniku ale svého nového
majitele stále hledají...

Martin ZAORAL

Parcelu, na které se v současnosti činí
stavební technika, vlastní společnost
Dekinvest. Jedná se o pozemek, který
OP Prostějov stihlo prodat ještě před
svým krachem. Večerník zajímalo,
kdy bude nová prodejna otevřena,
kolik v ní bude zaměstnáno lidí a co
si zde budou moci zákazníci pořídit.
„Omlouvám se, ale v tuto chvíli nebudeme ke stavbě poskytovat žádné bližší informace. Rádi na cokoli odpovíme
hned, jak budeme mít stavbu zkolaudovanou a budeme otvírat,“ reagovala
na naše dotazy Andrea Bezděková, PR
specialista společnosti DEK, která se
zabývá prodejem všeho potřebného

 

         !"#

pro stavbu a údržbu domu i zahrady.
Aktuálně provozuje dvaasedmdesát
prodejen a sedmapadesát půjčoven po
celé České republice.
Nový objekt vyrůstá pouze na části pozemků po někdejším textilním gigantovi.

Z původně třináctihektarového pozemku, který po zkrachovalé společnosti zůstal, se stále podařilo prodat pouze pozemek o rozloze dva hektary. Na něm stojí
přízemní budova, kde již bezmála dva
roky působí společnost Laser Technolo-

#  $ 

gy. Další hektary na své majitele stále čekají. „Všechno zůstává při starém. Jakmile
bude něco nového, určitě vás budeme
informovat,“ přislíbil Večerníku Ondřej
Batta, jednatel společnosti Astria Group,
která areál po krachu OP odkoupila.

PROSTĚJOV Ostrý zásah zaznamenali předminulou sobotu 11. listopadu strážníci městské policie. Po
šesté hodině ranní přijali telefonické oznámení o agresivním podnapilém muži v hale hlavního nádraží
v Prostějově.
„Jedna z žen strážníkům označila muže
močícího v kolejišti. Dále uvedla, že se
dotyčný ve vestibulu nádraží choval vulgárně, konzumoval zde alkohol a kolem
sebe rozhazoval odpadky,“ popsala důvod výjezdu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Hlídka zjevně opilého muže vyzvala k prokázání totožnosti. „Tu nebyl
schopen hodnověrným způsobem
doložit. Za pomoci Policie ČR, která
se dostavila na místo, byla jeho totožnost zjištěna. Vlivem alkoholového
opojení nedokázal šedesátiletý muž
kontrolovat své chování. Špatně arti-

17040510389

Dnes, 20. listopadu 2017, je to na den
přesně jedenáct měsíců, co byla prostějovská tenistka ve svém bytě napadena
mladíkem, který českou reprezentantku
pod pohrůžkou nožem okradl o peníze.
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Michal KADLEC
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kuloval, měl problémy s motorikou
a tím se sám ohrožoval na zdraví. Vzápětí nadýchal 3,46 promile alkoholu,“
dodala Greplová s tím, že k posouzení
zdravotního stavu byl přivolán lékař.
Ten rozhodl o převozu totálně zpitého
chlápka na záchytku.
(mik)

Když se Petra Kvitová instinktivně bránila noži přitisknutému na krk, pachatel
jí zle pořezal ruku. Večerník v závěru srpna letošního roku otiskl snímek zraněné
ruky, který se Kvitová sama rozhodla
zveřejnit. Násilník ale stále uniká spravedlnosti, přestože krajská kriminálka dostala na základě zveřejnění identikitu na

tři stovky podnětů, kde jej má hledat! Že
dosud dopaden nebyl, vyvolává v Prostějovanech různé spekulace. Ta nejvýraznější koluje městem už několik měsíců.
„„Od počátku jsme pracovali na několika
vyšetřovacích verzích. Postupně jsme na
základě zjištěných skutečností jednu podruhé vylučovali. A mezi ty první vylou-

čené patřila ta, že poškozená přepadení
zinscenovala. Také já jsem pochopitelně
zaregistroval některé mediální šumy
a diskuse občanů o tom, že slečna Kvitová si přepadení vymyslela, že snad chtěla
uskutečnit nějaký pojišťovací podvod
a podobně. Ne, nic takového. Chtěl bych
zdůraznit, že ve věci bylo provedeno

BRODEK U KONICE, PROSTĚJOV
Letošní vánoční strom, který
bude na prostějovském
náměstí slavnostně rozsvícen
již v pátek 1. prosince, pochází
z Brodku u Konice. Večerníku se
podařilo získat jeho fotografii ze
zahrady rodinného domku, kde
bude již příští pondělí pokácen.
Půjde o „dárek sobě“, protože
krasavce darují občanky
Prostějova, které v Brodku
u Konice vlastní zahradu. „Za
tím účelem jsme smluvně
ošetřili bezúplatné nabytí movité věci,“ informoval o naplnění
pravidla hospodaření s majetkem města náměstek
prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil. A čtenářům rovněž
ukazujeme, jak mu bude slušet
světelná výzdoba bratru za
350 000 korun, která bude tentokrát v úplně novém hávu!
Prostějované se mohou těšit
na LED řetězy s FLASH efektem,
vánoční hvězdu, zábleskové
koule, baňky, umělé jehličí a jiné efekty, které ozáří náměstí
před radnicí.
(mik, tok)

značné množství znaleckých zkoumání
a celá situace byla hodnocena experty.
Bylo jednoznačně prokázáno, že zranění, které poškozená utrpěla, si v žádném
případě nemohla způsobit sama,“ ujistil všechny Jan Lisický, vedoucí Oboru
obecné kriminality Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. „Zjistili jsme,
že skutek, pro který byly zahájeny úkony
trestního řízení, se určitě stal. A to tak, jak
jej popsala poškozená. Ovšem ani přes
rozsáhlé šetření a snahu policie se do této
chvíle osobu pachatele ustanovit nepodařilo. A nepodařily se ani zjistit skutečnosti
opravňující nás zahájit trestní stíhání proti
konkrétní osobě. Musím tak bohužel
konstatovat, že ve středu 8. listopadu byla
věc podle trestního řádu odložena. Tako-

vý postup je nám trestním řádem uložen,
během stanovené lhůty jsme povinni
vyšetřování ukončit,“ konstatoval Lisický.
Jedním dechem ale dodal: „To ale neznamená, že se případem nebudeme už zabývat. Šetření po osobě pachatele i nadále
pokračuje, speciální tým bude i nadále
fungovat, a pokud se dozvíme jakoukoliv
informaci vedoucí k dopadení pachatele,
vyšetřování obnovíme!“
Conatosamapřepadenátenistka?„Pro
Petru to není nová informace, věděla o ní
od advokáta a vzala ji na vědomí. Nic pro
ni ale neznamená. Opakovaně prohlásila,
že událost je pro ni minulostí, uzavřenou
věcí.Dívásedopředu,protosektéměřrok
starým záležitostem už nechce a nebude
vracet,“ zveřejnil ve čtvrtek na sociální síti
Twitter zprostředkované vyjádření Petry
Kvitové tiskový mluvčí agentury Česká
sportovní a české fedcupové reprezentace
Karel Tejkal.
Jakkrajštíkriminalistézdůvodnilineúspěchvevyšetřováníacovšechnoještě
padlo na tiskové konferenci? To se dozvíte v rozhovoru s Janem Lisickým,
který najdete na straně 15 dnešního
vydání!

TAKOVÝ BUDE

  

VÍCE SE DOČTETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
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Tomasiano # 47'+7( BOURÁNÍ NADJEZDU
7+ 8#97+' ( +  u Olšan se
stále odkládá
Kariéra finalisty Česko Slovensko
se rozjíždí na plné obrátky

má talent

VRBÁTKY Loni se kouzelník Tomasiano z Vrbátek
dostal jako jediný Čech do finále televizní soutěže
Česko Slovensko má talent. Na celkové vítězství
sice nedosáhl, ale účast ve finále byla pro něj velkým
úspěchem. „Mám spoustu plánů a cílů, takže se příznivci magie mají na co těšit,“ vzkázal tehdy nositel
ceny za mikromagii. Večerník po roce zajímalo, jak
se mu daří svoje plány plnit.
Finále populární talentové soutěže bylo pro Tomasiana očividně sice velkým, nicméně pouze dílčím
úspěchem. V současné době i díky němu jde z jedné
akce na druhou, na Slovensku například vystupoval

" ? @% '     $
   $#
2x foto: Facebook

Napsáno
pred


19. 11. 2007
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pro patnáct tisíc zaměstnanců automobilky Kia. Při
těchto příležitostech se setkává s řadou celebrit, kterým v zákulisí předvádí své kousky. Z toho vznikají
zajímavá videa, která jsou k vidění na jeho facebookovém profilu.
„Naposledy to byla například Simona Stašová, jejíž
reakce byly naprosto neuvěřitelné. Ptala se mě, jestli jsem kouzelník, nebo ďábel,“ zmínil se Tomasiano,
který podstatnou část své energie vrhl do přípravy svého posledního velkého projektu. Tím se stalo natáčení
unikátního videa z experimentu, který provedl v olomouckém Strašidelném domě. „Kamery zachytily vyvolávání duchů s pomocí svědků. Ve videu jsou pouze
skutečné záběry a očitá svědectví! Vše bylo natočeno
bez jakýchkoliv kamerových efektů a střihů s náhodně
vybranými dobrovolníky,“ popsal Tomasiano video,
které na Facebooku zveřejnil poslední říjnový den.
Reakce na něj na sebe nenechaly dlouho čekat. „Luxusní! V kůži těch lidí bych ale být skutečně nechtěla,“
komentovala například Andrea Rozehnalová.
Inu, když se daří, tak se daří. A to je dobře!
(mls)

OLŠANY U PROSTĚJOVA Úsek
silnice D46 u Olšan je dlouhodobě místem s nejvyšším počtem
nehod na Prostějovsku. Už před
čtyřmi lety se zde začalo hodně
nahlas hovořit o demolici stávajícího nadjezdu na silnici vedoucí do Duban. Stále se tu však nic
neděje a realizace projektu, uzavírajícího „hanáckou dálnici“ se
každoročně odkládá. Stín minulosti, který vrhá řadu otázek, se
tak stále vznáší ve vzduchu...
Prostějovský stavební úřad už před
čtyřmi lety zahájil územní řízení
týkající se rekonstrukce tehdejší
R46 poblíž Olšan u Prostějova. Za

tu dobu se již komunikace spojující
Prostějov s Olomoucí přejmenovala
na D46, oprava však stále neproběhla. Její součástí má být mimo jiné demolice nadjezdu nad D46, rozšíření
mostu přes Blatu či nová protihluková stěna, která by lidem z Olšan
měla konečně zajistit klidnější spaní.
V místě však stále panuje pouze ono
pověstné ticho po pěšině...
„Akce je zcela v režii Ředitelství
silnic a dálnic. My ji vítáme, potřebujeme pouze vědět, kdy přesně, jakým způsobem a na jak dlouho nás
stavební práce omezí. Ty měly začít
už před třemi roky, od té doby je to
každý rok stejné. Na podzim je nám



řečeno, že na jaře by se mělo s rekonstrukcí začít, ale po celý následující rok se nic neděje...,“ posteskl
si Večerníku Milan Elfmark, starosta
Olšan u Prostějova. „Stejně je tomu
i letos. Vzhledem k předchozím zkušenostem však beru tyto informace
již s rezervou,“ pokrčil rameny.
Zatímco v některých úsecích D46
už můžeme jezdit 130 kilometrů
v hodině, v blízkosti Olšan je stále
povolena pouze devadesátka. Důvodem je kromě nepříjemné zatáčky zejména absence připojovacího
pruhu. Budoucí zvýšení bezpečnosti i rychlosti by řidiči jednoznačně
uvítali.
(mls)

      33

Zpívala Patrasová našim dětem opilá?
Od sobotního odpoledne, kdy se
ve Společenském domě v Prostějově uskutečnil Vánoční koncert
Dády Patrasové věnovaný dětem,
se v redakci netrhly telefony.
Desítky pořádně namíchnutých
návštěvníků koncertu nás informovaly o svých dojmech z vystoupení zpěvačky, která si podle všeho trhla v Prostějově pořádnou
ostudu.
„Byla opilá jako Dán, na jevišti se tak
tak držela na nohou,“ zněla vesměs
vyjádření naštvaných lidí. Podobně
Večerník informoval i místostarosta
města Vlastimil Uchytil, který se na
slavnou Dádu byl podívat rovněž se
svým dítětem. „Byla úplně namol,
někdo tady volal dokonce televizi

Novu,“ napsal nám textovou zprávu Uchytil. Organizátor koncertu
i manžel Dagmar Patrasové Felix
Slováček, kterého Večerník oslovil,
však celou situaci vidí úplně jinak.
Ne však lidé, kteří se v sobotu odpoledne rozčileně zvedli ze sedadel
a chtěli vrátit vstupné.
„Není to vůbec pravda, paní Patrasová přijela na koncert s hodinovým předstihem a byla úplně
v pohodě. Netáhl z ní vůbec žádný
alkohol,“ uvedl Petr Vašina z Agentury Step. Ale zároveň přiznal,
že pár lidí chtělo skutečně vrátit
vstupné. „Objevili se asi čtyři lidé,
kteří s vystoupením paní Patrasové
nebyli spokojeni a chtěli vrátit peníze. Prý na ni chodí v Prostějově

každý rok a letos to prý bylo hrozné. Je pravda, že zároveň si lidé stěžovali, že je opilá. Když jsem to řekl
paní Patrasové, chtěla s těmito lidmi o přestávce mluvit. Stalo se tak,
zpěvačka se nespokojených hostů
koncertu zeptala, co si to dovolují,
tím bylo vše ukončeno. Vstupné
jsem uvedeným lidem okamžitě
vrátil,“ dodal Petr Vašina.
To, že Dáda Patrasová měla být během koncertu opilá, považuje za
nehoráznou lež její manžel Felix Slováček, kterému Večerník telefonoval. „Je to naprostý nesmysl! Někdo
mohl být nespokojen s jednou nebo
dvěma písničkami, ale návštěvníky
jsme předem upozorňovali, že první polovina koncertu bude taková

 

    

Byla to událost, na kterou si dodnes pamatujeme. Vzpomínáme si, že na
opilost Dagmar Patrasové při koncertu ve Společenském domě upozorňovali Večerník právě i ti lidé, kteří pak celkově s vystoupením pro děti byli
spokojeni. Co už teď, nikdo se tenkrát nedozvěděl, zda před akcí oblíbená
zpěvačka a herečka něco požila. Dýchnout jí nikdo nedal... V souvislosti
s tímto skandálem na malém prostějovském rybníčku nás aktuálně napadá otázka, zda i dnes by se Felix Slováček své manželky zastal. Jak všichni
víme, kvůli mileneckým vztahům mezi nimi srší nejenom oheň. Dnes už
tak kvůli tomu radši Felixovi volat nebudeme...
(mik)
romantičtější a laděná do vánoční
pohody. Teprve až druhá půlka
byla laděna daleko rytmičtěji a děti
si s chutí zatancovaly s Dádou i na
pódiu. Prosím vás, kdyby Dáda byla
pod vlivem alkoholu, copak vy vydržela tak dlouhou dobu tancovat

s dětmi? Na pravdu byste se spíš
měli zeptat všech osmi stovek spokojených a aplaudujících lidí v sále
po skončení koncertu. A nikoliv
jenom pár nespokojenců, kterým
nesedl úvod programu,“ řekl Felix
Slováček.

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Hradební ulice
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Okraden v baru
V ranních hodinách předminulé soboty 11. listopadu oznámil přes linku
156 silně podnapilý muž ztrátu ledvinky v baru. Před provozovnou strážníci kontaktovali osmačtyřicetiletého
chlapíka, který uvedl, že ledvinku měl
pověšenou přes židli, na které seděl.
Kdo ji i s finanční hotovostí, platebními kartami a doklady odcizil, nevěděl.
Pro podezření z trestného činu krádeže byla na místo přivolána hlídka
Policie ČR, která si celou věc převzala
k dalšímu šetření.

 

 



Napral to do sloupu
Minulé pondělí 13. listopadu vpodvečer nahlásil oznamovatel vozidlo,
jehož řidič nacouval v centru města
do sloupu veřejného osvětlení, který
poškodil a následně z místa ujel. Čtyřiatřicetiletý muž si zapamatoval registrační značku i typ auta a vše nahlásil
městské policii. Přes operační středisko byla přivolána na místo hlídka dopravního inspektorátu Policie ČR.
Poznatky k dopravní nehodě byly
předány policistům k dalšímu šetření.

Labuť budila soucit
Během čtyř hodin v úterý 14. listopadu byla na lince 156 přijata tři oznámení o labuti ve špatném zdravotním
stavu na břehu městského rybníka.
Po prvním telefonátu byla vyslána
na místo hlídka. Nemocný pták byl
nalezen, o čemž strážníci informovali
ochránce přírody. Bylo zjištěno, že se
v tomto období jedná o běžnou reakci
přírody. Všem volajícím bylo sděleno,
že jde o přirozenou selekci. Poslednímu oznamovateli se opeřence zželelo
a sám zkontaktoval pracovníka ze
Záchranné stanice v Němčicích na
Hané, se kterým se dohodl na převozu labutě do zařízení.

Radar v Žitné ulici
V první polovině listopadu se strážníci zaměřili na řidiče nedodržující
rychlost. Měřený úsek byl v ulici Žitná v místě, kde je umístěna dopravní
značka s omezenou rychlostí, a to na
třicet kilometrů v hodině. Během
pěti dnů bylo radarem změřeno čtyřicet vozidel, jejichž řidiči nedodrželi
předepsanou rychlost. Za překročení
rychlosti do dvaceti kilometrů v obci
může být udělena pokuta do výše
jednoho tisíce korun. Řidiči, který
překročí v obci rychlost o dvacet kilometrů a více, hrozí pokuta do 2500
korun a při recidivě i zákaz řízení.

5

V SUPERMARKETU KRADLY
PRODAVAČKA A POKLADNÍ!

PROSTĚJOV Plán jim nevyšel! Řeč je o dvou dámách, zaměstnankyních nejmenovaného prostějovského supermarketu, které se domluvily na krádeži zboží za více než třináct stovek. Lup kryla pokladní, která
své kolegyni-prodavačce vybrané zboží naoko markovala. Na podvod
se přišlo i díky bezpečnostním kamerám...

Michal KADLEC
„V úterý čtrnáctého listopadu v dopoledních hodinách se na služebnu
dostavila vedoucí supermarketu
a oznámila drobnou krádež, které se
v obchodě měly dopustit dvě zaměst-

nankyně před pěti dny. Prodavačky se
na odcizení zboží předem společně
domluvily a dvacetiletá žena za kasou
jakoby markovala jednotlivé položky
své čtyřiapadesátileté kolegyni. Starší
pachatelce se tímto způsobem podařilo bez placení odnést si zboží v hodno-

KONICE Strážcům zákona z Konice se podařil husarský kousek.
Večerník minulý týden informoval
o velice neobvyklé krádeži lesa,
přesněji řečeno o pokácení a tajném
odvozu stovky smrků z pozemku
mezi Přemyslovicemi a Štarnovem.
Ani ne po třech týdnech pátrání
byl zlodějský dřevorubec dopaden.
Muž z Náchoda se přitom podobného činu nedopustil poprvé...

„Začátkem měsíce listopadu oznámila čtyřiašedesátiletá žena krádež přibližně stovky smrků v lese
v katastru obce Štarnov. Šetření
této krádeže se ujali policisté z obvodního oddělení v Konici, kteří
provedeným prověřováním během krátké doby jako podezřelého ustanovili čtyřiapadesátiletého
muže z Náchoda. Policisté dále
zjistili, že pro pachatele tento sku-



tě 1 350 korun. Jejich počínání zaznamenal kamerový systém obchodního
centra,“ popsala nepovedený lup prodavaček Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Obě dvě dámy jsou podezřelé z přestupku proti majetku, který dořeší příslušný správní orgán. Ten má možnost
oběma udělit pokutu až do padesáti tisíc
korun,“ dodala Greplová.
Navíc asi není potřeba diskutovat o tom,
že obě ženy dostanou od zaměstnavatele
s největší pravděpodobností padáka...

' +'#+ -#+

tek nebyl prvním, ale v minulosti
byl za své protiprávní jednání již
šestkrát pravomocně odsouzen.
Jedním z jeho posledních skutků
byla krádež již natěžené kulatiny
připravené k odvozu na skládce na
Šumpersku,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov..


Krádež kola ze sklepa
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Vzniklá škoda způsobená v lese mezi
Přemyslovicemi a Štarnovem byla
vyčíslena na 98 560 korun. „Muž je
pro své jednání podezřelý z přečinu krádeže. Za ten mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let,“ sdělil k možnosti trestu pro
zloděje lesa Kořínek.
(mik)

Identita mrtvoly
NEMÁ VINÍKA
je známa

Tragédie u Mostkovic

➢ztitulnístrany
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PROSTĚJOV Na začátku května tohoto roku došlo v blízkosti mostu přes říčku Hloučelu
u Mostkovic k tragédii. Řidič dodávky zde v plné rychlosti srazil
chodce, který přecházel na druhou stranu komunikace. Muž neměl šanci přežít. Policie nyní celý
případ uzavřela s tím, že šofér nenese na smrti chodce vinu.
„Ve středu třetího května před patnáctou hodinou došlo u Mostkovic,
na silnici mezi Prostějovem a Ohrozimí, k tragické dopravní nehodě.

Střetl se zde dodávkový vůz s chodcem. Osmatřicetiletý muž zemřel
na místě. Vyšetřování nehody bylo
nyní ukončeno,“ potvrdil Večerníku
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
„Na základě zjištěných skutečností a znaleckého zkoumání nebylo
shledáno cizí zavinění. Celá věc
proto byla v souladu se zákonem
odložena,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)





MOSTKOVICE Policisté o tragickém případu, který se stal v neděli 5.
listopadu v řece lesoparku Hloučela,
zprvu mlčeli úplně, nyní zveřejňují
jen strohé informace. Spekulace potvrdit či vyvrátit nechtějí vůbec.
„Mohu potvrdit, že policejní orgán
územního odboru Prostějov provádí
prověřování ve věci úmrtí osmatřicetiletého muže, jehož tělo bylo nalezeno
v biokoridoru Hloučela na katastrálním území Mostkovic. V současnosti
nejsou známy žádné okolnosti, které
by nasvědčovaly cizímu zavinění,“ zareagoval na dotaz Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Na další

dotaz, o koho se jedná a za jakých okolností se nešťastná událost stala, přišla
pouze stručná odpověď. „Identita uvedeného muže je policistům známa,“
odtušil mluvčí prostějovské policie
s jasným zřením, že více prozrazovat
nic nehodlá.
Večerník z dalších dostupných
zdrojů zjistil, že mrtvý muž měl prý
u sebe dopis na rozloučenou. Podle
nejrůznějších spekulací a dohadů
v něm údajně bylo přiznání, že zneužíval své dvě neteře! „K těmto zprávám se nebudeme blíže vyjadřovat
s ohledem na probíhající prověřování.
Lze toliko konstatovat, že uváděnými
informacemi policejní orgán nedisponuje. Bližší okolnosti smrti tohoto
muže nebudeme i s ohledem na rodinu zemřelého sdělovat,“ konstatoval
František Kořínek.
(mik)



OPÍJEL SE A VLASTNÍ MATKU MLÁTIL
Na Jiřího Smékala rodiče volali policisty i dvakrát denně
svědčí i to, že se kvůli nevěře partnerky
pokusil o sebevraždu,“ upozornila advokátka, podle které otčím Smékalovu
matku zmanipuloval, aby prodala dům
po svých rodičích. „Peníze pak využil
na rekonstrukci vlastní nemovitosti,“
dodala obhájkyně, která tvrdila, že
navzdory problémům s alkoholem
by její klient mohl nastoupit do zaměstnání jako sanitář. Kromě toho
mu sehnala také ubytování v Azyvodu na něj musela být opět uvalena lovém domě. Jak se však ukázalo,
vazba. Jeho chování nezměnilo ani tohle všechno přišlo pozdě...
policií nařízené vykázání z domu, ani
  
podmíněné odsouzení. Proto nevidím
už jinou cestu než nepodmíněný trest,“
 
apelovala státní zástupkyně Naděžda
Samotný Smékal se k celé záležitosti
Kezniklová ve své závěrečné řeči.
u soudu odmítal vyjadřovat, vyšetřují  
cím policistům však mnohé ze skutků
doznal. „Pokud budu propuštěn, pů 
jdu si domů pro věci a začnu znovu,“
Obhájkyně celou věc viděla poněkud dušoval se obžalovaný. Jeho slibům
jinak. „Chyba v této věci rozhodně však soud tentokrát neuvěřil a za týránení pouze na straně mého klienta. ní, krádeže a maření výkonu úředního
Jeho otčím má rovněž problémy s al- rozhodnutí jej poslal na dva roky do
koholem a například loni v létě vystřelil vězení. Zároveň mu nařídil protialkobrokovnicí do dveří dětského pokoje. holní léčbu. „Za polehčující okolnost
O jeho špatném psychickém stavu lze považovat jeho mládí a částečné

PROSTĚJOV Nedodělal střední školu, nepracuje, chlastá
a v opilosti mlátí svoji matku a bije se s nevlastním otcem. Oba
už také okradl. Tak by se dal charakterizovat životní styl dvacetiletého nezdárného potomka Jiřího Smékala z Čech pod
Kosířem. Přestože se mu dostalo několikeré výstrahy a z domu svého nevlastního otce byl policisty opakovaně vykázán,
on si z toho nic nedělal a navzdory konfliktům se stále vracel.
Zastavit ho tak zřejmě bude muset až nepodmíněný trest, který si vyslechl v úterý u prostějovského soudu. Stání sledoval
Večerník naživo.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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krimi

Martin
ZAORAL
Jiří Smékal v opilosti napadal jak svého nevlastního otce, tak i vlastní maminku, která se jej ale přesto u soudu
snažila hájit a část viny nesmyslně
svalovala na sebe. Vše došlo tak daleko, že kvůli dlouhodobému týrání
svých rodičů byl Smékal vzat do
vazby. Přestože z ní byl následně
propuštěn a jeho otčím jej vzal zpět
do svého domu, on v pití a útocích
pokračoval i nadále... „Z tohoto dů-

 



V době od 7. do 12. listopadu vnikl dosud nezjištěný pachatel do
společné kolárny bytového domu
v Krokově ulici. Z kolárny poté odcizil lankovým zámkem uzamčené
pánské hnědé krosové jízdní kolo
typu Kellys Cliff 90. Devětačtyřicetiletému majiteli kola tak způsobil škodu vyčíslenou na čtrnáct
tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. V případě
dopadení hrozí zloději až dva roky
vězení.

Po slivovici za volant
V neděli 12. listopadu po půl sedmé ráno kontrolovali policisté
padesátiletého řidiče osobního
vozidla Volvo v Kostelecké ulici,
který nepředložil řidičský průkaz. Provedenými dechovými
zkouškami u něj následně změřili
hodnotu 0,69 promile alkoholu.
Výzvu k podrobení se odbornému
lékařskému vyšetření muž odmítl,
ale přiznal požití alkoholu během
předchozího večera. Mělo se jednat o dvě desetistupňová piva a dvě
odlivky slivovice. Dalším šetřením
policisté zjistili, že má rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově od srpna letošního roku na
dobu 36 měsíců vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel.
Nyní je tak podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu
a z důvodu porušení zákazu řízení
motorových vozidel mu za přečin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až dva roky
vězení.

Vykradač aut je znám
Dne 10. července došlo o půlnoci
na parkovišti v Jezdecké ulici ke
vloupání do tří osobních automobilů. Pachatel ve všech případech po
rozbití okna vozidlo prohledal a odcizil vše, co našel. Majitelé vyčíslili
celkovou škodu na 11 925 korun.
Provedeným prověřováním se policistům z obvodního oddělení Prostějov 1 jako podezřelého podařilo
ustanovit dvaadvacetiletého muže.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě odsouzení podezřelému za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta
a samozřejmě také povinnost nahradit způsobenou škodu.

Okradl ho o dva mobily
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doznání. Naopak mu přitěžuje skutečnost, že se rodičům nikdy ani slůvkem
neomluvil a nepřiznal si, že by kdy
udělal chybu. Šanci, kterou mu soud
v minulosti dal, nevyužil. Jeho další
pobyt na svobodě by kvůli užívání
alkoholu mohl být nebezpečný,“ odůvodnila druh a výši trestu soudkyně
Ivona Otrubová.
Rozsudek není v tuto chvíli pravomocný, obžalovaný se proti němu
na místě odvolal. Zároveň si podal
stížnost proti rozhodnutí o svém
setrvání ve vazbě.

Uplynulou středu 15. listopadu se
krátce před jedenáctou hodinou
dopolední vloupal dosud nezjištěný pachatel do dodávkového automobilu značky Renault zaparkovaného v ulici Újezd, když do vozidla
vnikl po rozbití skleněné výplně
okna. Zevnitř poté odcizil volně
odložený mobilní telefon značky
Samsung a mobilní telefon typu
Lenovo Vibeshot. Pětatřicetiletý
řidič vozidla škodu způsobenou
odcizením jeho osobního telefonu vyčíslil na sedm tisíc korun.
Škoda způsobená poškozením automobilu a odcizením firemního
telefonu nebyla dosud vyčíslena.
V případě dopadení pachatele mu
hrozí dva roky vězení.

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Štěpán MRÁČEK
13. 11. 2017 50 cm 3,35 kg
Klenovice na Hané

miminka@vecernikpv.cz.
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„Chobotničky vyrábíme i s mou maminkou asi od června, kdy jsem na tento nápad i podrobný návod narazila na internetu. Od té doby jsme jich vyrobily několik
desítek a jsme moc rády, že takto pomohou dobré věci,“ uvedla jedna z autorek bavlněných chobotniček Petra Konštacká a dodala, že výroba jedné chobotničky trvá
kolem tří hodin.
Bavlněné hračky jsou vyrobeny z nezávadných a hypoalergenních materiálů, které je možné běžně prát v pračce. Chapadla chobotnic novorozencům připomínají
pupeční šňůru, takže jsou klidnější a cítí se bezpečněji. „Některá miminka se v inkubátoru drží gumových hadiček a různě s nimi manipulují. Proto jim dáváme
bavlněné chobotničky, které jsou na pohmat příjemnější,“ vysvětlila vrchní sestra
gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov Věra Tisoňová s tím,
že chobotničky si pak maminky berou z porodnice s sebou domů, jako vzpomínku
na první dny svého děťátka.
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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.

  !

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Jsou hebké, barevné
a pomáhají nedonošeným dětem v inkubátoru. Řeč je o ručně háčkovaných chobotničkách, které pro novorozenecké oddělení
Nemocnice Prostějov vyrobila Lenka Hrůzová a Petra Konštacká. Bavlněné figurky s chapadélky podle nejnovějších zjištění pozitivně
působí na vývoj novorozenců, kteří z vážných
důvodů nemohou být u matky.
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porodnici dostala
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

Nádavkempakvšemrodičůmzašleme jako poděkování dárek - přímo
domů graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na vaši
budoucnost!

"#$%&'()%"&*+

Jiří MORONG
13. 11. 2017 50 cm 3,30 kg
Prostějov

  

Z NEMOCNICE ...

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!

 



Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

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

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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Na čtvrteční tiskové konferenci Rady
statutárního města Prostějova nemohli
konšelé před novináři začít ničím jiným.
„Včera jsme se oficiálně dozvěděli informaci, o které musím nahlas přiznat, že
nám způsobila velké vrásky na čele. A mě
obavy z dopravního kolapsu,“ zahájila setkání s médii trošku tajemně prostějovská
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
„Krajský úřad nám velmi neočekávaně
sdělil, že už nyní přikročí k první etapě
celkové rekonstrukce silniční komunikace z Prostějova do Mořic. Letošní oprava se bude týkat Brněnské ulice, a to části
od rondelu poblíž zdi bývalé „staré“ ne-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Počítalo se s tím až
příští rok, minulou středu ale přišel na
prostějovskou radnici urgentní befel
ze sídla Krajského úřadu Olomouckého kraje: Zahajujeme rekonstrukci
Brněnské ulice! Tato velmi frekventovaná ulice tak bude uzavřena od
pondělí 27. listopadu do neděle 3.
prosince. Jde sice pouze o jeden týden,
ale i přesto se dají očekávat obrovské
dopravní komplikace. Rekonstruovat
se bude úsek v délce 650 metrů, a to od
rondelu u rohu „staré“ nemocnice až
po hlavní bránu Městského hřbitova
Prostějov.

VHUL¾OYHéHUQÊNX

PROSTĚJOV Co se to děje uvnitř
prostějovské sociální demokracie? Už delší dobu ze zákulisí
„oranžových“ zaznívají hlasy o neshodách mezi jednotlivými členy
prostějovského zastupitelstva této
strany. A na klidu mezi nimi nepřidaly
ani výsledky nedávných parlamentních voleb, ve kterých ČSSD utrpěla
drtivou porážku. Dalším znakem
neklidu je rezignace bývalého primátora Prostějova Miroslava Pišťáka
(na snímku) na post předsedy Klubu
zastupitelů ČSSD!
Prostějovský exprimátor abdikoval
na tuto funkci veřejně během
mimořádného jednání zastupitelstva
v pondělí 6. listopadu. Důvody však
zatím nikde neprezentoval, Večerníku
se však minulou středu podařilo získat
jeho vyjádření! „Byl jsem předsedou
Klubu zastupitelů ČSSD neuvěřitelně
dlouho, snad dvacet let. A to je nejvyšší
čas, aby se toho už chopili jiní. Hlavní
důvod mé rezignace ale spočívá v tom,
že předsedou zastupitelského klubu
byla vždy osoba vysoce postavená v hierarchii města. A tou já už nejsem. Je tedy
logické, že klub by měla nyní vést primá-

zjistili jsme



torka Alena Rašková,“ sdělil Večerníku
Miroslav Pišťák s tím, že v nejbližších
dnech budou sociální demokraté volit
nového šéfa Klubu zastupitelů ČSSD.
Podle informací Večerníku ale
rezignaci Miroslava Pišťáka provázely značné emoce mezi členy
prostějovské ČSSD. „Někteří členové
moje rozhodnutí přespříliš dramatizují,
ale ve skutečnosti to tak horké nebylo...
Je faktem, že v poslední době se mezi
námi objevila spousta rozdílných
názorů, ale to je přece v demokratické
společnosti normální. Pro mě je ale
nejdůležitější, abychom se v sociální
demokracii drželi i nadále volebního
programu a programového prohlášení
rady,“ mírnil hrany Pišťák. „I já se občas
projevuji trošku emočně, ale skutečně
to není tak, že bychom se v Klubu
zastupitelů ČSSD hádali od večera do
rána,“ dodal ještě s úsměvem.
Bývalého primátora Prostějova, který
dlouhá léta úspěšně držel stráž nad
městskou pokladnou, se Večerník ještě
zeptal, jak vidí svoji účast v komunálních
volbách, které nás čekají v příštím roce.
„V politice je známé, že se nikdy nemá
říkat nikdy! V tomto okamžiku vám
na tuto otázku nedokáži odpovědět.
Zbývá ještě rok, uvidíme...,“ nechal si
pro konečnou odpověď otevřená vrátka
Miroslav Pišťák.
(mik)
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PROSTĚJOV Další setkávání radních
města Prostějova s občany, a to již pátý
díl aktuální série, se konalo minulé
úterý 14. listopadu v jídelně základní školy Jana Železného na Sídlišti
Svobody. Projednávaly se podněty,
připomínky a stížnosti týkající se
právě této části města, protilehlého
sídliště Hloučela a přilehlých ulic. Díky
některým iniciativním občanům čas
rychle ubíhal a setkání se protáhlo na
téměř dvě hodiny. A konšelé se přitom
dozvěděli i něco nového. Večerník, jak
je již zvykem, byl pochopitelně znovu
u toho.

hnuvší a plánované investiční akce
v této lokalitě. Mezi priority příštího
roku patří navýšení kapacity právě
ZŠ a MŠ Jana Železného, renovace
kotelen, propojení krátkého úseku
cyklostezky mezi ulicemi Anenská a Anglická či revitalizace ulice
Plumlovské. „Ta bude prováděna po
etapách v úzké součinnosti s Olomouckým krajem, v jehož vlastnictví
je silnice. Město má na starost chodníky, zelené pásy a parkoviště kolem
komunikace. Celkový plán investice
do této lokality u připravovaných
projektů je sedmdesát milion korun
příští rok bude proinvestováno asi
Tomáš KALÁB
třicet milionů,“ prozradil Zdeněk
Již tradičně shrnul první náměstek Fišer (ČSSD).
primátorky Zdeněk Fišer probědokončení na straně 16 >>>
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OLOMOUC Bylo na něm vidět, že je
hodně zklamaný. Jako každý policista,
kterému se nepodaří objasnit případ.
A ještě ke všemu natolik mediálně
sledovaný nejen v tuzemsku, ale i po
celém světě, což přepadení tenistky
Petry Kvitové z 20. prosince 2016 bylo
a je bezesporu ještě dnes. Jak Večerník
předesílá na třetí straně, krajská kriminálka vyšetřování odložila. Vedoucí
odboru obecné kriminality Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje plukovník Jan Lisický objasňuje,
co k tomuto rozhodnutí vedlo.

na Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Prostějov. Ještě
téhož dny byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání zločinu
těžkého ublížení na zdraví. Musím říct,
že prostějovští kriminalisté byli v této
věci velmi aktivní a svědomitě provedli
veškeré neodkladné úkony a s velkou
pečlivostí se věnovali prvotnímu šetření. Ohledání místa činu se už zúčastnili
i krajští specialisté a odborníci kriminalistických technik a expertiz. Tím bylo
garantováno přesné a důsledné zajištění
všech stop. Vzhledem ke skutečnostem,
které se prostějovským kolegům podařipůvodní
lo zjistit, bylo letos třetího ledna přistourozhovor
peno k překvalifikování věci, a skutek
pro Večerník
byl dále právně kvalifikován jako zločin
vydírání s vyšší trestní sazbou až do
Michal
dvanácti let odnětí svobody pro pachaKADLEC
tele. Tím přešel případ do kompetence
ƔƔ Jak vůbec probíhalo samotné šet- krajské kriminální služby. Po celou dobu
ření těsně po přepadení Petry Kvitové? jsme ale i nadále velmi úzce spolupraco„Na místo činu byla dvacátého prosince vali s prostějovskými policisty, z vyšetřoloňského roku vyslána výjezdová skupi- vání jsme je nevynechávali.“

PROSTĚJOV Poslední respondentem podzimní rundy seriálu
rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese
název „NA ROVINU“, v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, obstaral vybraný pracovník ze státní správy
policie či justičních orgánů, kterým není nikdo jiný než šéf krajské
kriminálky. Už příště ale jedeme dál a tentokrát se znovu vrátíme
na prostějovskou radnici, následovat bude místní podnikatel, po
němž přijde na řadu osobnost z kulturní či společenské oblasti.

z domu, kde
slečna Kvitová bydlela,
stejně tak
Foto: Michal Kadlec
jsme vytěžili
i občany z vedlejších nemovitostí. Prověřovali jsme recidivisty, kteří v minulosti
spáchali něco podobného i podezřelé
osoby po celé České republice a v okolních
státech. Nic z toho k ustanovení pachatele
nevedlo.“
ƔƔ Můžete prozradit, zda pachatel předem věděl, že jde přepadnout slavnou
tenistku? A jak pomohly odměny od
členů prostějovského tenisového klubu
a neznámého dárce v celkové výši 500
000 korun?
„Dělám to v podobných případech nerad,
ale udělám výjimku. Podle našeho zjištění
pachatel netušil, že si za oběť svého činu vybral Petru Kvitovou, tedy takto celosvětově
společensky exponovanou ženu. Zjednodušeně by se dalo říct, že slečna Kvitová
byla ve špatném čase na špatném místě...
A odměny? Těžko to hodnotit, protože
k pachateli jsme se bohužel ani tak nedopracovali. Každopádně jsme ale vděční za
spolupráci s veřejností. I vámi zmiňované
peníze měly samozřejmě za následek zvýšené množství různých informací, které se
k nám donesly. A to od lidí, kteří se předtím
do celé věci nemínili nijak zaplétat.“
Celý rozhovor si můžete už teď přečíst
na www.vecernikpv.cz

377 $
ƔƔ Co všechno se při pátrání po pachateli prověřovalo?
„Byly hledány osoby, které by odpovídaly
popisu pachatele, byly prověřovány restaurace, ubytovací zařízení, nádraží a proběhly
i rozsáhlé silniční kontroly na všech výpadovkách z Prostějova. Vytěžováni byli řidiči taxislužeb, kteří v době přepadení vykonávali svoji činnost v okolí místa činu. Nic
z toho ke zjištění pachatele nevedlo. Velmi
platnou byla pro nás samozřejmě výpověď
samotné slečny Kvitové, na základě jejího
popisu byl pár dní po činu sestaven a zveřejněn identikit pachatele. Během dalších
týdnů a měsíců se nám ozvalo přes tři sta
občanů Prostějova i dalších osob. Jejich
svědecké výpovědi o možném pachateli
jsme pečlivě prověřovali. Nic z toho ale
také nevedlo k úspěchu.“
ƔƔ Jaké stopy byly na místě činu zajištěny a ze kterých jste vycházeli při vyšetřování?
„Z taktických důvodů nemohu být konkrétní. Co ale prozradit mohu, že jsme při
pátrání po pachateli vycházeli ze všech dostupných kamerových záznamů z blízkého
i širšího okolí místa činu, byly zajišťovány
záznamy z nástupních stanovišť na autobusových i vlakových nádražích. Podařilo se
nám také získat několik záznamů z kamer
umístěných ve vozidlech projíždějících
řidičů. Těch záznamů bylo několik desítek
hodin a všechny jsme pečlivě vyhodnocovali. Byli vyslechnuti všichni obyvatelé
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mocnice až po hlavní vchod na Městský
hřbitov. Tato část bude uzavřena v době
od pondělí sedmadvacátého listopadu do
neděle třetího prosince včetně,“ oznámil
horkou novinku Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu. „Tento termín celkové uzavírky je platný za předpokladu, že nenastanou žádné komplikace,“ doplnil. „Kraj
nám velmi stručně oznámil, že zbyly
nějaké peníze, takže se do rekonstrukce
pustí ještě letos. Což o to, jsme rádi, že
budeme mít spravenou alespoň část
Brněnské, ale musíme být připraveni na
značné dopravní komplikace,“ podotkla
ještě Rašková.
Konkrétně půjde o úsek v délce zhruba
650 metrů. „Nejdříve se vyfrézuje starý
asfaltový povrch vozovky, budou se strhávat krajnice a zapravovat trhliny v podloží.
To se také vyčistí a provede se nástřik
spojovací vrstvy. Hned nato se položí
dvě nové živičné vrstvy komunikace
a dělníci položí i nové krajnice a sloupky.
To vše, včetně nástřiku vodorovného
dopravního značení, hodlá kraj stihnout
během jediného týdne,“ popsal naplánované práce Miroslav Nakládal.
Určitě se během příštího týdne dají
očekávat velké zmatky v prostějovské
dopravě, a nejenom v okolí Brněnské
ulice. Právě v tomto opravovaném úseku

totiž sídlí nejenom několik firem či
prodejen, ale vede tudy i příjezdová cesta
ke 150 garážím občanů z celého města.
„Chtěli bychom požádat tyto občany,
aby během uvedeného týdne od 27. listopadu do 3. prosince parkovali svá vozidla
jinde, ke svým garážím se nedostanou.
Objízdná trasa rekonstruovaného úseku
v Brněnské ulici povede obousměrně přes
Určice, Dětkovice, Vranovice-Kelčice
a Žešov. Po dobu kladení živičných vrstev
neprojedou Brněnskou ulicí ani autobusy.
Ty využijí účelovou komunikaci mezi
ulicí Určickou a Brněnskou, tedy kolem
bývalého Agrostavu, o řízení provozu se
postarají semafory. Motoristé v průběhu
rekonstrukce tohoto úseku musí počítat
se zákazem vjezdu všech vozidel kromě
busů,“ uvedl náměstek primátorky pro
dopravu Pavel Smetana (ČSSD).
Na uzavírku Brněnské ulice budou podle
slov šéfa odboru dopravy Miroslava Nakládala upozorněni i řidiči jedoucí po
dálnici ve směru od Vyškova. „Na dálnici
budou umístěny obrovské cedule, které
každého upozorní na uzavírku. Řidiči
tak budou moci z dálnice odbočit na
Prostějov ve směru na centrum či pak
na sever. Dají se tedy předpokládat určité
dopravní komplikace i v jiných částech
města,“ připustil Miroslav Nakládal.
Na přípravu objízdných tras a informovanost občanů má však magistrát velmi
málo času. „Rozhodnutí kraje nás velmi
překvapilo, ale musíme se s tím nějak poprat. Snad to ten týden vydržíme a vyhneme se dopravnímu kolapsu. Chtěla
bych Prostějovany poprosit o maximální
dávku trpělivost a pochopení,“ vzkázala
primátorka Rašková.

„Je to narychlo,
bojím se kolapsu,
“
nezastírá primát
orka
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Druhý pracovník prováděl vlastní
označení a pořizoval dokumentaci
předmětu,“ vysvětlila Greplová.
V rámci urychlení práce byl pořízen
výkonný tablet s kvalitním fotoaparátem a fotografie byly ihned posílány do lokální databáze městské policie. Po ukončení evidence předmětu
jsou pak údaje bez osobních údajů
vlastníka odesílány do celostátní
evidence. „Setkáváme se v tomto
případě s kompetenčním problémem. Evidenci provádí městská
policie, zatímco šetření konkrétních
případů republiková. Vzhledem
k její vytíženosti je zřejmé, že ne
všechny krádeže mohou být objasněny. Proto občanům zdůrazňujeme
především roli prevence,“ nabádá
Galářová, co od projektu především
očekávat.
Značení kol syntetickou DNA
funguje už v desítkách měst České republiky. „Teprve s odstupem
zhruba jednoho roku budeme moci
přistoupit k prvnímu vyhodnocení
efektivity,“ míní vyslankyně prostějovských strážníků Greplová.
„Myslím, že je to dobrá a užitečná
věc. Kola se kradou pořád a proto
je třeba s tím nešvarem bojovat. Mě
osobně už ukradli tři. To je pak těžké
jezdit s ním do práce nebo jen tak na
nákup,“ svěřil se Večerníku Prostějovan Bohdan Koukal.
I na zaákladě jeho názoru není
divu, že jedno je jisté už teď.
Počet zájemců mnohonásobně
převyšuje stanovenou kvótu pro
první etapu značení. Proto bude
v tomto druhu zabezpečení majetku městská policie pokračovat
i v příštím období.

KOL BRNĚNSKÁ SE ZAVÍRÁ!79F
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netové stránky www.vecernikpv.cz

Krádeže jízdních kol byly nejen v Prostějově vzhledem k frekvenci tohoto
druhu dopravy problémem odjakživa,
jejich objasněnost navíc nebývá příliš
vysoká. Pokud vám odcizí bicykl, můžete se spolehnout, že se v žebříčku
priorit kriminálních deliktů příliš vysoko nezařadíte.
Prostějovský magistrát se rozhodl
s tímto problémem něco udělat. „Rovnou ale zdůrazňuji, že cílem značení
a evidence kol není vymýcení tohoto
nešvaru nebo stoprocentní úspěšnost
při pátrání po odcizených kolech,“
upozorňuje radní Milada Galářová
(ČSSD), která je garantem tohoto projektu.
Projekt „Forenzní značení syntetickou DNA jízdních kol a invalidních
vozíků“ byl letos zahrnut do programů prevence kriminality. Cílem je
zavést značení a evidenci jízdních kol
novým i efektivním prostředkem situační prevence a ochránit tímto novým
prvkem majetek občanů, který je častým objektem zájmu osob páchajících
protiprávní činnost - krádeže. „Projekt
byl v letošním roce podpořen dotací

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

Původní
zpravodajství

(stav k 30. 10. 2017)
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Náklady spojené s užíváním autobusového nádraží bude hradit Koordinátor
Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (KIDSOK). Náměstek primátorky statutárního města Prostějov Pavel Smetana (ČSSD)
očekává roční přínos do městského
rozpočtu ve výši zhruba čtyř milionů

korun, přičemž zpoplatňováni budou
i ti dopravci, jejichž linky nejsou hrazeny ze strany KIDSOK. „I u nich budeme uplatňovat stejný způsob úhrady,“
ujistil Smetana s tím, že zavedením
zpoplatnění užívání autobusové stanice získá město Prostějov roční příjmy
na úrovni asi 4,35 milionu korun. (tok)

dotace ministerstva



Zdroj: Městská policie Prostějova

celkové náklady
na první etapu
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PROSTĚJOV Předminulý pátek
10. listopadu ve 13:45 hodin šetřili
policisté ve Vrahovické ulici dopravní nehodu motocyklu hned se
dvěma osobními automobily. Těžko pochopit chování dosud neznámého motorkáře, který po srážce
odstavil stroj u místa nehody, svlékl
svůj oděv a odešel neznámo kam!
Policie sice zjistila majitele motorky, kdo ale na ní jel a boural, to doposud ne...
„Dosud nezjištěný řidič motocyklu
značky Yamaha při jízdě směrem
k centru města, u křižovatky s ulicí
Tovární, z dosud nezjištěných příčin
nezvládl řízení a upadl na komunikaci.
Motocykl poté setrvačností pokračoval ve směru jízdy a po přejetí do protisměru narazil do přední části stojícího
automobilu značky Škoda. Po nárazu
se od automobilu odrazil a narazil do
přední části osobního vozidla značky

Ford stojícího v ulici Tovární. Po dopravní nehodě motocyklista svůj stroj
postavil na kola a odtlačil z křižovatky,
aby poté z místa odešel. Nedaleko ak
svlékl motorkářský oděv a zanechal ho
na místě,“ popsal nehodu a těžko pochopitelné chování motorkáře František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo, způsobená hmotná škoda na motocyklu
a obou automobilech byla předběž-
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ně vyčíslena na 56 000 korun. Alkohol u řidičů automobilů byl vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
„Motocykl si na místě převzal jeho
majitel. Po prohlídce jeho poškození
policisté na místě zadrželi osvědčení
o jeho registraci. Totožnost řidiče motocyklu i ostatní okolnosti dopravní
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
Proč ale nepodal vysvětlení sám majitel motorky, to policejní zpráva neu(mik)
vádí...
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Po srážce odstavil stroj,
svlékl se
a odešel!

PROSTĚJOV V poslední době se
bohužel nejedná o nic výjimečného.
Další dva případy z minulého týdne
svědčí o tom, že někteří řidiči nejsou
příliš zodpovědní v době, kdy někomu jinému způsobí škodu. Policisté
šetří další dvě bouračky v Prostějově,
po kterých viníci z místa nehody ujeli. A jak strážci zákona zdůrazňují, tito
nepoctiví šoféři mohou v konečném
důsledku tvrdě narazit!
„Přes noc z pondělí třináctého na úterý
čtrnáctého listopadu došlo v Krapkově
ulici k poškození zaparkovaného osobního vozu značky Peugeot, do něhož dosud
nezjištěný řidič narazil v přesně neinkriminované době svým automobilem. Po
nehodě však z místa ujel, aniž by udělal
jakékoli opatření k navázání kontaktu s po-

škozeným. Třiasedmdesátiletému majiteli
poškozeného vozidla vznikla škoda předběžně vyčíslená na pětadvacet tisíc korun,“
informoval o prvním případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
K obdobnému případu došlo také v úterý 14. listopadu, pět minut po sedmnácté
hodině. „Dosud nezjištěný řidič poškodil
svým vozidlem v ulici Bohumíra Šmerala
zaparkovaný automobil značky Honda.
V tomto případě byla způsobená škoda
vyčíslena na patnáct tisíc korun. Průběh
nehody viděla svědkyně, která věc oznámila,“ uvedl policejní tiskový mluvčí.
Oba řidiči či řidičky jsou z důvodu
ujetí od dopravní nehody podezřelí
z přestupku podle zákona o silničním

provozu. Za ten jim v případě dopadení
a prokázání viny hrozí pokuta od 2 500
do 5 000 korun.
„Zranění osob, poškození dalších zúčastněných vozidel ani alkohol u jejich řidičů
nebyl z důvodu jejich ujetí z místa nehody
zjištěn. Totožnost řidičů, přesné příčiny,
okolnosti a míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření policistů dopravního inspektorátu. Ti se proto na veřejnost obrací
se žádostí o pomoc při objasňování okolností obou nehod a pátrání po jejich vinících. Se svými poznatky se občané mohou
v pracovní době obracet buď přímo na
oddělení v Havlíčkově ulici a na čísle 974
781 251, nebo kdykoliv prostřednictvím
linky tísňového volání na linku 158. Za
jakoukoli informaci děkujeme,“ apeluje na
veřejnost František Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Prostějovský magistrát se rozhodl následovat příkladu
ostatních měst v kraji a dopravcům
zpoplatnit vjezd jejich autobusů
na autobusové nádraží. Za každý
jednotlivý vjezd svého vozidla tak
dopravce uhradí městu osmadvacet
korun.
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kolik stojí znaèení kol...

předmět se vylepuje
samolepka, že je
označen tímto způsobem. „Prakticky
vše probíhalo tak, že
jeden pracovník pořizoval údaje o majiteli
předmětu a ověřoval
osobní údaje včetně
čísla předmětu a čísla forenzní značky.
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mentování je totiž kolo zařazeno do
celostátní evidence, kterou najdete
na internetových stránkách www.
refiz.eu. K celé proceduře je samozřejmě třeba předložit doklady nebo
podepsat čestné prohlášení o nabytí
jízdního kola. Dále se vyplňuje formulář pro podrobný popis evidence předmětu včetně fotografování. „Setkali
jsme se i s jednou takovou perličkou,
že jsme během evidování zaznamenali
dvě kola totožného čísla rámu. To by
se samozřejmě stát nemělo,“ zmínila
Greplová.
Po zaschnutí je označení viditelné
pouze pod UV lampou a obsažené mikrotečky pod mikroskopem. V rámci
projektu bylo letos možné označit pro
zájemce pouze dvě stovky jízdních kol
či kompenzačních pomůcek. K dnešnímu datu bylo podle vedoucí skupiny
prevence tímto způsobem označeno
celkem 209 jízdních kol a invalidních
vozíků. Odstranění forenzního značení není možné bez poškození označených předmětů. Na označený

   

Ministerstva vnitra České republiky ve
výši stopětadvacet tisíc korun, celkové
náklady na pořízení a realizaci projektu
dosáhly zhruba částky sto padesát tisíc.
Podíl magistrátu byl uhrazen v rámci
provozního rozpočtu městské policie,“
vyčíslila náklady projektu Galářová.
Jak vlastně značení v praxi probíhalo? „Zájemci se museli pochopitelně objednat, nechávali jsme si půlhodinové intervaly. Samotné nanášení
syntetické DNA s mikrotečkami na
osmi až deseti místech trvá deset minut, je s tím ovšem spojená další administrativa,“ popisuje celý proces
Tereza Greplová, vedoucí oddělení
prevence kriminality Městské policie
Prostějov.
Po samotném označení a zdoku-

PROSTĚJOV Pátek 1. září 2017 byl významným dnem nikoliv
kvůli začátku nového školního roku, který tentokrát připadl až
na následující pondělí, ale kvůli startu označování jízdních kol
syntetickou DNA. Úvodní etapa v těchto dnech končí a je tedy ta
pravá chvíle na prvotní ohlédnutí za celým projektem, který iniciovalo statutární město Prostějov a realizovala jej městská policie.
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Prostějov (tok) – Občané Prostějova, kteří se dožijí sedmdesáti a více let,
jsou při příležitosti kulatých narozenin
zváni na radnici, kde jim popřeje vedení
města. Tato zavedená tradice mnohé
potěší a zveřejnění v Radničních listech
připomene jubilanta i širšímu okruhu
známých. Vzhledem k rostoucím vstupům rozhodla rada města o zvýšení
uvolněné částky z 80 na 100 korun.

Na jubilanty pøidáme

Prostějov (tok) - Líbí se vám vizuální
řešení trafostanice u kruhového objezdu v Plumlovské ulici, které mají „na
svědomí“ studenti Střední školy designu a módy? Pak se na jaře můžete těšit
na originální zpracování kabátu dalších
třech trafostanic, které rekonstruovala
firma E.ON. Jedná se o zařízení v ulicích
Veleslavínská, E. Valenty a Švýcarská.
Jako podklad takzvanému Street artu
poslouží opět pro studenty této střední
školy, realizace by mohla nastat v březnu či dubnu, jak dovolí počasí. Náklady
se vyšplhají dle náročnosti maleb, které
si magistrát vybere, pohybovat se mají
okolo osmi tisíc na jednu stavbu.

Další tøi trafa
v novém hávu

Prostějov (tok) - O hřbitovní vsypovou loučku je neutuchající zájem. Pietní
desky se plní jmény a prostor na nich
už nestačí. Proto město pořídí další dvě,
čímž se jejich počet o třetinu navýší.
Městskou kasu přijde toto opatření něco
přes padesát tisíc korun. Kromě toho je
v přípravě studie, která by měla nově řešit
rekonstrukci celého prostoru.

Na vsypové louèce
pøibydou dvì desky

RYCHLÝ


navštivte stále více oblíbenější inter

OZNAČENA
BYLA PRVNÍ VÁRKA JÍZDNÍCH
Magistrát přispívá k prevenci rozšířených krádeží

zpravodajství

17111611337
17111611340

14

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

7

desát tisíc toho poslaneckého. Když
se pak k tomu připočítají nějaké ty
paušály, vyjde z toho slušná suma.
Proti sezení na dvou židlích se však
nedávno jednoznačně postavilo širší
vedení hnutí ANO 2011 včetně šéfa
Andreje Babiše. Ladislav Okleštěk
tuto výzvu vzal na vědomí, načež
se rozhodl, že... si funkce zatím
ponechá!
Trufaldino sloužící dvěma pánům
byl kvůli „dvěma obědům“ skutečně
na roztrhání, přičemž se dostával do
podivuhodných situací, při kterých
ztropil řadu komických kousků.
Inu, jak je vidět, i po 272 letech od
premiéry Sluhy dvou pánů, má stále
své zdatné nástupce.

ároveň mě ovšem napadá kacířská myšlenka, zda funkci prezidenta v tomto státě nepřeceňujeme.
Prezidentský systém tu prostě nemáme, tudíž by asi bylo dobré dostat se
do fáze sousedních zemí Rakouska
a Německa, kde v podstatě prezident existuje, ale zapamatovat si jeho
jméno je takřka zbytečné, jelikož
jeho úřad je reprezentace navenek,
ale toť vše. Ano, máme tady tradici masarykovské republiky, ovšem
dnes již můžeme na nějakého tatíčka zapomenout. A chce-li si na něj
někdo hrát, pak už je jen směšný.
Osoba prezidenta by tedy asi měla
alespoň kapku vypadat k světu,
aby mohla někam vyjet a někoho
přijmout, zároveň by se neměla
pouštět do samostatných akcí,
které zavánějí průšvihem a porušením ústavy... Tudíž tvrdím,
nenechme se strašit prezidentskými
volbami, s rozumem zvolme někoho
rozumného s alespoň trochu čistým
štítem, najdeme-li ovšem takového
kandidáta.

Z

K

lavina oznámení, že někdo někoho
„oharašil“, dělal mu nemravné návrhy
a jeho kariéru směřoval přes postel.
Je neuvěřitelné kolik především
amerických hereček teď najednou
zjistilo, že na začátku jejich kariéry
je umělečtí manažeři i agenti tahali
do postelí, aby následně nastartovali jejich kariéry. Tito agenti jsou
teď „na tapetě“, herci - muži, kteří do
toho spadli také, jsou přemazáváni ve
filmech, případně jejich kariéra končí
v troskách.
e kampani se přidaly i sportovkyně a tak teď se člověk bojí
otevřít zprávy, aby nezjistil, kdo
do toho zase spadl. Bohužel první
případy se objevují i v Evropě a už
jsem četl pár hlášek i našich pseudocelebritek, že byly obtěžovány také.
Mám pouze jednu jedinou otázku:
„Vážené dámy, co jste udělaly pro
to, aby k obtěžování nedošlo, jak
jste se tehdy zachovaly, padla facka,
trestní oznámení, veřejná zpověď?“
Dle toho, jak jsme mohli sledovat
váš život, neudělaly jste nic a kariéra

byla zřejmě přednější. Připadá mi
ubohé vytahovat po letech toto špinavé prádlo a v některých případech
mám pocit, že jde jen a jen o pokus
být zase v záři reflektorů, protože po
vás již delší dobu ani pes neštěkl...
Věřím v to, že české normální ženy
normální zůstanou a že se vysmějí
těm trubkám celebritám do tváře
a problém s harašením vyřeší beze
strachu hned na místě jednou pořádnou velkou fackou, tak jak to má být.

 ;
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Nemám nic proti tomu, že se stará barabizna
v Kravařově ulici prodala. Akorát mě zaujalo, že
radní po nové majitelce nechtěli vědět, co s nemovitostí v katastrofálním technickém stavu
hodlá dělat a kolik do jejích oprav chce investovat
peněz. Zbavit se nechtěného majetku je dobrá
práce, ale neměl se někdo zabývat i tím, co teď
bude následovat, když tento barák bude v soukromých rukách? Snad někdo dohlédne na to, aby
podnikatelka z Českých Budějovic dům zavčas
rekonstruovala. Nechtěl bych se dočkat toho, že
ten dům bude deset let stát ladem a za tu dobu
někomu spadne na hlavu. Jiří Majer, Prostějov

Chválila jsem, dokud...
Možná se budete smát, jak jsem blbá či nepozorná. Už několik let se těším z toho, že město
nechává vysazovat na různých místech květiny, čímž se celé prostředí určitě velmi pěkně
zkrášluje. Líbily se mi donedávna i obří květiny přímo před vchodem radnice. Jenomže minulý týden jsem tudy kráčela, byla jsem hodně
zamyšlená, a co se mi nestalo? Hlavou jsem
vrazila přímo do jednoho z obřích květináčů!
Lekla jsem se tak, že jsem upustila i nákup.
Od té chvíle se mi ty květiny zas až tolik nezamlouvají. Tedy alespoň ne ty před radnicí...
Pavlína Kochtová, Prostějov
Na chvilku, ale opravdu jen na chvilku jsem si na internetu pustil přímý přenos z jednání prostějovského zastupitelstva. To, co jsem asi během patnácti
minut viděl, mě utvrdilo v tom, že sledovat něco podobného je naprostá ztráta času. A mohu říct, že po té čtvrthodince jsem přestal mít chuť i na večeři,
kterou připravovala manželka. Jak může někdo takový, jako jsou například někteří představitelé opozice, zastupovat nás, obyčejné lidi? Tito pánové a jedna dáma jsou tam vyloženě proto, aby exhibovali před kamerami a snažili se vytvořit dojem, že jsou velmi chytří. Opakovaně mlátili prázdnou slámu bez
toho, že by sami navrhli něco smysluplného. Na druhé straně, i některé výroky koaličních zastupitelů opravdu také stály za to. Jediné štěstí, že za rok jsou
nové volby a nám obyčejným smrtelníkům se konečně podaří do zastupitelstva zvolit normální lidi!
Jindřich Pekař, Prostějov

Zvolme normální lidi!

<<<: 

Doma asi nemluví
Mohl by někdo spočítat, kolik nás, daňové poplatníky, stojí hodina jednání Zastupitelstva
města Prostějova? Já si myslím, že nepůjde o žádné drobné peníze. Pokud by se někomu podařilo
tyto náklady sečíst, možná by se ti exhibicionisti,
co se na radnici chodí akorát tak vykecat, chytili za hlavu. Pane Filouši či Matyášku, vy máte
doma od manželek zakázáno mluvit, že si chodíte spravit chuť na zastupitelstvo?
František Dohnal, Prostějov

Co tam bude dìlat?

 !"

e pravda, že ta první hrůza se
politiky týká, a to konkrétně
Pražského hradu a prezidentských
voleb. Za chvíli tu máme další volby a kandidátů se najednou objevilo jako máku, přičemž je pravda, že z některých hrůza opravdu
jde. Ovšem daleko větší hrůza mě
jímá z toho, jakým způsobem se
lze kandidátem na prezidenta stát.
Jednou potřebujete tisíce podpisů, jindy zase stačí pár podpisů
několika zvolených „potentátů“,
a to ještě se tito klidně podepíšou více kandidátům najednou.
Ústavní soud si z toho drbe
hlavu a výklady různých úředníků jsou tak krásně rozvláčné
i rozdílné, že se nad tím snad lze
jen se slzou v oku pousmát. Dle
mého právního názoru by asi bylo
dobré stanovit jen jednu možnou
variantu, jak se kandidátem stát,
nedělat z toho holomajznu a znevažovat tak prezidentský úřad,
který je už tak dost znevážený sám
o sobě.

J
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celkem 5 328 preferenčních hlasů.
Úspěšnější v celém kraji byl už jen
lékař Milan Brázdil, a to i přesto,
že jej hnutí z kandidátky původně
úplně vyškrtlo.
Ano, s jídlem prostě roste chuť. Samotný Okleštěk pak celou záležitost
vysvětloval tak, že obě funkce
jsou velmi příbuzné, báječně se
doplňují, a proto je pro všechny
občany ČR a Olomouckého kraje
zvláště nejlepší, když je on sám
bude vykonávat zároveň. Zapomněl
přitom dodat, že určité výhody
to bude mít i pro něj. K hejtmanskému platu pohybujícímu se kolem
devadesáti tisíc korun měsíčně, si
bude moci stále připočítávat i sedm-

alší trauma se objevilo nenápadNebojte, nehodlám provádět rozbor letošního Halloweenu
ně a zasáhlo, alespoň zatím, svět
a vydlabaných dýní, dokonce nehodlám ani strašit koalicemi ve
umění a částečně sportu. Přišlo k nám
vládě a Parlamentu, ale chci se zabývat tím, co děsí mé spoluobz USA. Hovořím o aktivitě s názvem
čany, když s nimi prohodím pár slov...
„ME TOO“, kdy se najednou strhla

smíchy. O tom, že se jedná o postavu
nadčasovou a nesmrtelnou nemůže
být pochyb. Kdyby se přesto někdo
domníval, že se lidé sedící na dvou
židlích a sluhové dvou pánů vyskytují pouze ve ztřeštěných italských
komediích, pak se stačí podívat na
Ladislava Oklešťka.
Bývalý starosta Výšovic a poslanec
za hnutí ANO 2011 se letos v únoru
po nedobrovolném odchodu Oto
Košty stal i hejtmanem. Po usednutí
do hejtmanského křesla však na svůj
poslanecký mandát nerezignoval.
Ba právě naopak. Ve volbách do Poslanecké sněmovny figuroval coby
jednička kandidátky favorizovaného
hnutí ANO 2011 a uspěl. Získal

DNES PÁR SLOV O HRŮZÁCH A STRAŠENÍ

„Není to paráda? Tolik sluhů hledá
pána a já mám hnedka dva! Ale co si
teď počnu? Sloužit dvěma pánům,
to přece nejde. Že ne? A proč ne?
Nebyla by to krása, sloužit oběma,
pobírat dva platy a dostávat dva
obědy? Byla by to krása a ne, že ne,
kdyby na to teda nepřišli. A kdyby na to přišli, co se mně může
stát? Nic. Když mě vyhodí jeden,
zůstanu u toho druhého. Na mou
duši, já to zkusím! A kdyby to jenom jeden den vydrželo, zkusím to!
Už za tu zkušenost to stojí.“
Takto na divadle mudruje Trufaldino, sluha dvou pánů vzniklý
z hlavy dramatika Carla Goldoniho. A publikum se může potrhat

>]^<1_`c3`?Q_`B

publicistika

NEBYLA BY TO KRÁSA?

MARTIN ZAORAL
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letos slavíme jubileum...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nabízí v tomto čísle už jubilejní dvacáté pokračování, v němž
dostává dle tradičního harmonogramu prostor další z řady místních hostinců a hospůdek. Jak
je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe
probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím
pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské
restaurace či monitoringu Hanáckých slavností.
Současně dnes také odkrýváme první karty avizovaných bonusů v podobě soutěže mezi čtenáři,
kde bude o co zápolit. Ve hře je totiž hned napoprvé lukrativní voucher na večeři. A jak jsme slíbili,
oceňovat budeme také samotné provozovatele. Hlavní stať informací připravujeme do prosincového speciálu.
Kdo by chtěl znát hodnotitele, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod
kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už ale pojďme do tradičního hostince, který nedávno oslavil plnoletost, za kterou si stihl získat řadu štamgastů..


"""
Dnes jsme se vypravili do hostince, který je u štamgastů a lidí z okolí velmi populární, ale jak jsme si
ověřili, velké části obyvatel našeho
města jeho název nic neříká, nedokáží jej lokalizovat. Možná je to
i tím, že v konkurenci více než stoletých hostinců v centru města se
jedná o podnik velmi mladý, i když
osmnáctiny, tedy plnoletost, oslavil již loni. Nebudeme vás déle napínat – řeč je o Hostinci U Anděla,
který najdete na konci Melantrichovy ulice, hned za prvním panelákem sídliště Hloučela, pár kroků
od nákupního střediska lidově
nazývaného „Skleňák“. Prostějovskou zvláštností je existence
hostince stejného jména v Tylově ulici. Poznámka pro čtenáře:
ten nyní nehodnotíme!

Mohli jsme zamířit doprava do části, kde byly stoly pokryté ubrusy,
a vzhled se blížil klasické restauraci,
ale pod stropem zářila velká obrazovka, což nás trochu odrazovalo.
Zamířili jsme proto do levé části,
o stupínek neformálnější, bez ubrusů a hlavně s volnými třemi stoly,
přičemž obrazovka pod stropem nebyla nejprve vidět.
Vnitřní kapacitu hostince jsme odhadli na 80 až 90 míst u stolu. V pravé
části o něco víc, do levého prostoru,
kde uprostřed stojí kulečníkový stůl
a u stěny zařízení pro příznivce hry
zvané šipky, což kapacitě ubírá a kde
jsme seděli my, se vejde asi třicet lidí.
Sympaticky působilo, že je k dispozici několik menších stolů s dostatečným odstupem, takže zde zvládnete
i případný intimnější rozhovor. Pro
pohodové posezení můžete využít
i nízký stolek se čtyřmi křesly v levé
části hostince, a sice hráčské.
Zaujalo nás obložení stěn imitující
staré noviny a graficky podařené tabulky s informacemi o nabídce piva.
První taková informace vás čeká už
proti vstupu, takže hned víte, na
čem jste. Cestou ke stolu si pak můžete rozmyslet, které pivo z aktuální
nabídky zvolíte. Stěny jsou vyzdobeny i historickými fotografiemi
ze života pivovaru Gambrinus, zespodu podsvícenými a tudíž dobře
viditelnými.

žete objednat nefiltrovanou „desítku“ Gambrinus z tanku, černého
Kozla z Popovic a říznou „jedenáctku“ Excelent. Jak je patrné z výčtu,
v Hostinci U Anděla je domovským pivovarem Gambrinus.
Pokud dáváte přednost jiným nápojům, než je pivo, nebo nevydržíte u piva sedět celý večer, čeká vás
docela slušná nabídka ostatních
nápojů - alkoholických i nealkoholických. Rozlévané víno dostanete
za příjemných 26 Kč za dvoudeci
a je slušné. Na výběr máte Veltlínské
zelené nebo Modrý Portugal, odkud
pochází, jsme se zapomněli zeptat.
Slušně rozsáhlý na jídelním a nápojovém lístku je i seznam lihovin: celkem pětatřicet položek a v jednotlivých druzích (rumy, vodky, whisky)
byste si měli vybrat.
Nabídka nealkoholických nápojů je
standardní, pokud jste nuceni abstinovat, žízní nezahynete.
Osobně jsme kromě ´Plzně´ vyzkoušeli „jedenáctku“ Excelent a obě
piva byla dobře ošetřená i dobře natočená. V opačném případě by ostatně nebyl hostinec plný hostů...

#

  : 
ale z mrazicího pultu, a výběr druhů je omezený, avšak snaha předložit hostům něco víc než jen utopence, je sympatická.
Pizzu jsme sice nevyzkoušeli, nějak
jsme na ni zapomněli ve víru debaty o aktuálních tématech doby, ale
dali jsme si jako obvykle utopence
s bohatou porcí pikantní nakládané
zeleniny, navíc čtyři bramboráčky,
i když bychom hravě zvládli víc. Jak
jsme se zmínili v jednom z minulých dílů seriálu, utopenci pocházejí
z jednoho zdroje, takže jsou ve všech
hostincích stejně chutní. O kvalitě
bramboráčků svědčí, že jsme zalitovali toho, že jsme si objednali jenom
čtyři.
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Hostinec působí zvenčí velmi příjemným dojmem. Přestože v čase
naší návštěvy byla již tma a počasí
podzimně nevlídné, zahrádka s dětským hřištěm opuštěná, rozsvícená
okna hostince i upravené a čisté okolí nás lákalo ke vstupu.
A za dveřmi nás čekalo velké
překvapení - bylo téměř plno!
A to v úterý v podvečer (hodiny
ukazovaly půl šesté), kdy většina
hostinců téměř zeje prázdnotou.
Po upraveném okolí další příjemné překvapení. Tolik hostů
jsme zatím v žádném z námi hodnocených hostinců nezastihli!
Proti vchodu se nachází výčep, což
je výhoda pro personál, nevýhoda
pro toho, kdo by chtěl zmizet bez
placení...

EXCELENTNÍ

Mimořádný zážitek, široká nabídka i kvalita čepovaných piv
nemáchybu,stejnějakonabídkamalýchjídelk
zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít.
PROSTĚJOVSKÝVečerníkvřeledoporučuje.

4 VELMI DOBRÉ
Slušná nabídka piv (čtyři a více),
obsluhu její práce viditelně těší, je
rychlá a vstřícná. Pořádek a čistota v lokále i
na WC je samozřejmostí. Výběr z několika
malých jídel k zakousnutí. Stylové vybavení.
Bez obav, že si trhnete ostudu, lze sem pozvat
i vzácné hosty.
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Místopis prostějovských hostinců
uvádí, že hostinec je, kromě jiného,
známý skvělým plzeňským pivem.
Vyzkoušeli jsme a s tímto tvrzením
lze souhlasit. Kromě klasické plzeňské „dvanáctky“, které se na stolech,
alespoň v části, kde jsme seděli my,
vyskytovala spíše výjimečně, si mů-

3

DOBRÉ

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete i
něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i
v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

2

SNESITELNÉ

Praktickyžádný výběrpiva,obsluha se tváří otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají...
Prostředí WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně
už vůbec ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

VYHNĚTE SE

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
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Po celou dobu naší návštěvy nás obsluhovala, stejně jako ostatní hosty
v levé části hostince, jedna servírka.
Byla rychlá, stručná, přesná. Měla
přehled, jak rychle mizí nápoj ve
sklenici jednotlivých hostů a kdo
co pije, včas se dotázala, jestli má
roztočit další sklenici. Bez zeptání
nám další pití nevnucovala, takže
Nìco
jsme mohli snadno změnit druh nák zakousnutí?
poje. Jsou hostince, kde je to trochu
Nabídka jídel, i když se U Anděla problém. Pár neformálních slov nanevaří, je rozsáhlejší, než je oby- víc by ale potěšilo.
čejně zvykem. Kromě utopence,
který představuje jakousi povin*&)+ """
nou výbavu, najdete na jídelním
lístku langoše, bramboráčky
nebo malý či velký talíř kuřecích Naleznete jej u „místnosti s ubrusy“,
nuget. Pokud máte pocit většího jak jsme pro sebe nazvali pravou část
hladu a doma vás nečeká manžel- restaurace a navštívit jej bylo opravka s večeří, máte na výběr ze sed- du příjemné. Moderní zařízení, čismi druhů pizzy po 130 korunách. tota i při plné restauraci. V době naší
Samozřejmě nemůžete čekat, že návštěvy sice večer teprve začínal
a do zavírací doby bylo daleko, ale
bude „z kanemáme důvod si myslet, že tomu
menné pece“,
bylo v pozdějších hodinách jinak.
K dokonalosti chybělo jediné
- aby k utření rukou nesloužil
mokrý látkový ručník (i když byl
froté), ale jednorázové papírové
ručníky nebo elektrický sušič.
S látkovým ručníkem jsme se nesetkali
na takovém místě již dost dlouho.
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BEREME
KE STOLU
LUPU!!!
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Hostinec U Anděla je nejlepším z těch, které jsme zatím
pro Večerník navštívili. Klidně by snesl hodnocení podle
kritérií určených pro restaurace. Velmi málo chybělo a
byl by se posunul do vyšší hvězdné kategorie, kam se
z podniků této kategorie dosud nikdo nedostal...

3,5

hvězdy
Shrnutí
  

Návštěva tohoto podniku byla
příjemným oživením nevlídného
listopadového večera. Dokážeme
si představit, že v létě je hostinec se zahrádkou a místem pro
děti, navíc v bezprostřední blízkosti velkého sídliště, doslova
bombou a chápeme jeho velkou
popularitu v širším okolí. Navíc

i otvírací doba od jedneácti hodin dopoledne do půlnoci, bez
volného dne, určitě vyhovuje
nejen stálým hostům.
Co nám vadilo na tomto „půvabném hostinci“, jak jej nazývá Místopis prostějovských hostinců?
Především chybějící prezentace
na webu, nepřehledný účet a zmíněný látkový ručník na WC. Jsou
to vady na kráse, ale dá se s nimi
něco dělat. Všechno ostatní je
super.

HLASUJTE O NEJOBLÍBENÌJŠÍ BAR, HOSPODU
ÈI RESTAURACI A VYHRAJTE VOUCHER K ÚTRATÌ!
KAM RÁDI CHODÍTE NA OBÌD ÈI VEÈEØI?
KDE SI S CHUTÍ POSEDÍTE S PØÁTELI?
POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ NEJVÍCE HLASŮ,
MŮŽETE VYHRÁT POUKAZ NA 20 (PRÁVĚ TOLIK ROKŮ
LETOS SLAVÍ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK)
STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.
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JAK VÁM SE LÍBÍ V RESTAURACI
STEAK-BURGER BAR?
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Zdroj: www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

inzerce
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V pondělí 13. listopadu v době od
páté do deváté hodiny proběhla
na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na
požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči. Akce se zúčastnilo
celkem dvacet policistů z dopravního inspektorátu a všech obvodních
oddělení v rámci územního odboru
Prostějov. Z celkem 325 kontrolovaných vozidel policisté u 27 zjistili
porušení dopravních předpisů. Celkem pětadvacet přestupků vyřešili
na místě v příkazním řízení uložením pokut v souhrnné výši pět tisíc
korun. Ve dvou dalších případech
byli zjištěni řidiči pod vlivem zakázaných látek.

Sedmadvacet hříšníků

V neděli 12. listopadu půl hodiny
před půlnocí kontrolovali policisté
v obci Bedihošť osobní automobil
značky Citroën a jeho šestatřicetiletou řidičku. Po negativní dechové
zkoušce ženu vyzvali k podrobení
se orientačnímu testu na jiné návykové látky. To řidička odmítla
s vysvětlením, že krátce před jízdou
nosem vdechla dávku pervitinu.
Odborné lékařské vyšetření pak
odmítla také. Dalším šetřením policisté zjistili, že žena má rozhodnutím Magistrátu města Prostějov od
října 2017 na dobu dvanácti měsíců
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidičský průkaz,
který jim předložila, proto na místě
zadrželi. Kromě přestupku řízení
vozidla pod vlivem návykové látky
se žena bude zodpovídat i z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten jí hrozí až
dva roky kriminálu.

Řidička pod
pervitinem

Ve čtvrtek 9. listopadu ztratil třiadvacetiletý muž v kupé osobního
vlaku na trase z Brna do Šumperku
peněženku, se kterou přišel i o osobní doklady, platební kartu, předplacenou průkazku na MHD Brno
a finanční hotovost. Celkem způsobenou škodu vyčíslil na patnáct set
korun. Peněženku si následně nálezem neoprávněně přisvojil dosud
nezjištěný pachatel. Ten krátce poté
v Olomouci platební kartu použil
k platbě zboží v hodnotě 96 korun.
I přes malou výši způsobené škody
je podezřelý z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Za ten mu
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta. Případ vyšetřují prostějovští
policisté, kterým poškozený ztrátu
peněženky nahlásil.
BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
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PROSTĚJOV Prostějovská kriminálka řeší aktuálně dva nahlášené
případy podvodu. Oběťmi se stali
dva muži z Prostějovska, kteří skočili
na špek podvodníkům nabízejícím různé zboží pomocí internetového portálu. Přestože policie
dlouhodobě varuje a upozorňuje,
aby si lidé nakupující přes internet
více prověřovali poskytovatele obchodních služeb, všechno marné.
V prvním případě šlo o nabídku nového mobilního telefonu.
„Prostřednictvím
internetového
inzertního portálu nabídla dosud
nezjištěná osoba k prodeji mobilní telefon typu Samsung Galaxy za částku šest a půl tisíce korun. Telefon se rozhodl zakoupit
pětačtyřicetiletý muž z Prostějovska.
Po e-mailové komunikaci s prodejcem zaslal požadovanou částku na
jeho bankovní účet. Po obdržení
peněz prodejce s kupujícím přestal

komunikovat, telefon nedodal,
naopak ho na inzertním portálu dále
nabízí k prodeji. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu podvod. Za ten
podezřelému v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Druhý, velmi podobný případ,
hlásila prostějovská policie o den
později. „V červnu letošního roku si
pětatřicetiletý muž z Prostějovska
na internetovém inzertním portálu vyhlédl a zakoupil počítačovou
grafickou kartu. S prodejcem dohodl
zaslání zboží na dobírku za částku
5 500 korun. Po zaplacení a následném rozbalení balíčku však zjistil, že
obsahuje bezcenné komponenty ze
starého notebooku. Protože se tím

oprávněně cítil podveden, oznámil
věc prostějovským policistům. Ti ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu.
V průběhu prověřování policisté
zjistili dalšího poškozeného, kterým
byl čtyřiapadesátiletý muž z Děčína.
Také on od stejného prodejce chtěl
zakoupit moderní počítačovou
součástku za obnos 4 150 korun.
A stejně jako první poškozený se
dočkal pouze staré a bezcenné. Jako
podezřelého se policistům podařilo
ustanovit šestačtyřicetiletého muže
z Mariánských Lázní. Ten přes internet podváděl napříč celou republikou,“ sdělil František Kořínek. Jak
dodal, v případě prokázání viny a odsouzení hrozí tomuto pachateli až
dva roky kriminálu.
S podobnými podvody se policisté setkávají v poslední době
velmi často. „Při nákupu zboží
prostřednictvím
internetových
inzertních a aukčních portálů musí
lidé dbát zvýšené opatrnosti. Jde
totiž o prostředí, které různým
nepoctivcům dává dříve netušené
možnosti, a ti toho rádi využívají.
Zejména při nákupu elektroniky,
zvlášť telefonů, mnohdy zájemce
podlehne nabídce výhodné koupě
za bezkonkurenční cenu. A právě taková nabídka s cenou výrazně nižší
než obvyklou by měla být prvním
důrazným varováním. Nevěřme
tomu, že někdo je takový dobrák,
že nám prodá věc s výrazně nižším
ziskem, než by mohl získat. Další
radou je využívat recenzí a nakupovat jen od prověřených prodejců.
V neposlední řadě nedoporučujeme
u bazarového zboží platbu předem,“
apeluje na veřejnost mluvčí
prostějovské policie František
Kořínek.
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„Dodavatelům“ zboží platili předem, pak se nestačili divit...
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Martin ZAORAL

původní reportáž

chystány stovky židlí, sehnat volné
místo se pro někoho stalo otázkou
štěstí. Na pódiu se postupně vystřídaly
pro Večerník
děti z místní mateřinky i základní školy,
které zvířátkům zazpívaly písničky, aby se
jim přes zimu dobře spalo. Většina z nich
URČICE O takové akce bude vždycky velký zájem! Pokud se popěla skutečně z plna hrdla, ostatně jinak
by je v rozlehlé sokolovně nebylo slyšet.
daří najít lidi, kteří je budou schopni zorganizovat, a další, kteří se
Ještě
před očekávanou pohádkou
do nich s chutí zapojí a dají jim i něco navíc, pak je jejich úspěch
předal starosta hasičů finanční
zaručen. V Určicích se něco takového podařilo. Zdejší hasiči tady
a věcné dary ředitelce místní maspolečně s kulturním klubem už počtvrté uspořádali lampionoteřinky a zástupcům prostějovské @  P  & 
   &$'  #
vý průvod spojený s uspáváním zvířátek, jehož nedílnou součásAsociace rodičů a přátel zdratí je i pohádka. Akce se uskutečnila minulý pátek 17. listopadu
votně postižených dětí Radost či „Jednalo se o peníze z dobrovolnéa lidu přišlo skutečně jako na Václaváku. Večerník byl mezi nimi.
Dětského domova v Plumlově. ho vstupného na akce, které náš sbor
v průběhu uplynulého roku uspořádal.
Celkem jsme takto vybrali 15 476 ko3x foto: Martin Zaoral
saa
run. Tuto částku jsme navýšili o peníze
získané za druhé místo v celostátní anketě Dobrovolní hasiči 2016,“ přiblížil
Alois Mlčoch.
V samotné pohádce nejprve zvířátka
dlouho hledala starého ušáka, se kterým si chtěla zatancovat jeho zaječí
manželka. To se jí nakonec podařilo
a obě zvířátka si tak mohla střihnout
duet na hudbu z filmu Hříšný tanec.
@@ NO&$JK&$  H& CI   &$$%* C O          &6+ 
Následující pohádka O sluneční paní
    L  M#
%  $   ' J$$  &6   $#J% #
a temné královně pak všechny pří   *$ ) #
tomné zaujala nejen ztvárněním nikdy nekončícího boje dobra se zlem

Účastníci lampionového průvodu se
bezprostředně po setmění počali houfovat v blízkosti místní základní školy.
Všechny děti dostaly od pořadatelů
svítící „krovky“ či „tykadla“. Dle libosti
si tak i se svými lampiony mohly věrohodně hrát na berušky či luční koníky.
Od školy se dlouhý průvod vydal na
pochod obcí, který zpestřovaly zastávky, na nichž se děti houfně fotily se zajíci, lišákem, liškou, medvědem, králíkem a ti stateční i s jedním dosti hrozivě
vypadajícím vlkem.
V sokolovně, kam špalír zamířil, to
vřelo jako v úle. Přestože zde byly na-

Lampionový průvod a bohatě kostýmovaná pohádka přilákaly stovky lidí

# 



OLOMOUC Dispečink krajských
silničářů už nebude vyřizovat požadavky a stížnosti řidičů, které se budou týkat silnic prvních tříd. Dosavadní praxe se tak mění, nově totiž za
sjízdnost těchto vozovek odpovídá
soukromá firma a jí určený dispečer.
„Ředitelství silnic a dálnic si na údržbu
silnic I. tříd vybralo soukromé firmy. V případě jakýchkoliv problémů s těmito vozovkami se proto motoristé musí obracet
na ŘSD, nikoli na Správu silnic Olomouckého kraje. Vozovky druhých a třetích tříd
má stále na starost krajská správa“ uvedl
František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství krajského úřadu.
Problémy se zimní sjízdností silnic
prvních tříd nově řeší dispečink firmy
Eurovia CS na telefonních číslech 730
166 442 a 731 602 227.
Bližší informace o zimní údržbě, a to
včetně informací o novém systému
údržby „jedniček“, najdou řidiči na internetových stránkách kraje.
(red)
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KRALICE NA HANÉ Zběsilou
jízdu nezastavily značka, desetimetrový sráz, keř ani fotbalové hřiště!
Policisté vyšetřují neuvěřitelnou
havárii, ke které došlo v Kralicích
na Hané. Šofér, který z místa nehody ujel, musel být buď blázen,
nebo profesionální kaskadér!
„V pátek desátého listopadu po čtrnácté
hodině došlo v Olomoucké ulici
v Kralicích na Hané k havárii osobního
automobilu Škoda Fabia. Neznámý
řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel
z parkoviště nad fotbalovým hřištěm
přes obrubník na travnatou plochu.
Přitom narazil do dopravní značky,
kterou tím vyvrátil a poškodil, dále vo-

zidlo pokračovalo
směrem ke hřišti.
Projelo
živým
plotem, poté sjelo
z přibližně desetimetrového prudkého srázu na fotbalové hřiště. Po
přejetí celého hřiště pak z místa odjel,“
popsal jen těžko uvěřitelnou havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 52 000 korun. „S největší pravděpodobností
však bude vyšší...

Z důvodu ujetí z místa havárie nebyl
ani zjišťován alkohol u řidiče. Provedeným šetřením se policistům
vozidlo podařilo vypátrat v areálu
nedalekého autoservisu. Kdo ho
v době havárie řídil, stejně jako její
ostatní okolnosti, je předmětem
dalšího šetření,“ dodal František
Kořínek.
(mik)
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Němčice nad Hanou (mls)- V Havlíčkově ulici na okraji Němčic nad
Hanou ve směru na Víceměřice chybí chodníky. Město si nyní nechává
vypracovávat projekt na jejich vybudování včetně podélného parkování
u zdejších domů. Kdy se celý projekt
bude realizovat, není zatím známo.

Havlíèkova se
doèká chodníku

Kostelec na Hané (mls) - Kostelec
na Hané se zapojí do systému adresného třídění odpadů a požádá o dotaci na pořízení nádob na tříděný
odpad. Podobný systém už funguje
například v Plumlově.

Budou tøídit odpad
 %

Hluchov (mls) - Kniha o historii obce
Hluchov by měla v dohledné době vyjít
v nákladu 300 výtisků. Každá z místních rodin dostane jeden výtisk zdarma.
Zbytek bude prodáván za dvě stě korun.
Rozhodlo o tom zastupitelstvo obce.

Historie obce
 %

Jesenec (mls) - „Stará cesta“ v Jesenci
se dočkala opravy. Komunikace v „Záhumení“ vedoucí ve směru na Dzbel
byla nedávno dokončena. Délka opraveného úseku je 165 metrů, jeho šířka
3 metry. Cesta slouží zejména chodcům. Cena včetně DPH se vyšplhala
na 727 tisíc korun, většinu peněz získala obec z dotace. „S výsledkem jsme
spokojeni,“ vyjádřil se starosta Jesence
Jan Kvapil. Na opravenou cestu by měl
v příštím roce na svém katastru navázat
Dzbel. Ten však spolu s tím bude v daném místě muset opravit i kanalizaci,
náklady na celý projekt tak přesáhnou
dva miliony korun.

Opravili cestu do Dzbelu

RYCHLÝ
NÍK

KONICE Sen konických hasičů se
stal skutečností. Po letech příprav
se loni 12. září začala na „zelené
louce“ na okraji Konice ve směru na
Křemenec stavět nová hasičská stanice. Celkové náklady na její výstavbu dosáhly zhruba osmačtyřicet
milionů korun. Její součástí je i heliport pro přistání vrtulníku letecké
záchranné služby. Uplynulé pondělí
byla slavnostně otevřena.
Stavba byla financována ze státního
rozpočtu, čtvrt milionem přispěl
i Olomoucký kraj, pozemek darovalo
město. Při slavnostním otevření,
které se konalo minulé pondělí 13.
listopadu, se sešla řada významných
osobností z celé České republiky.

Výstavba bývalé požární stanice byla
zahájena v roce 1954, o čtyři roky
později byla slavnostně otevřena. Šlo
o objekt v majetku města Konice stojící v jeho centru. „Jak rostly rozměry

~)'&
stanice v Konici

„Profesionální hasiči získali budovu
s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro
požární techniku, dílny speciálních
služeb a zázemí pro fyzickou přípravu.
Doufám, že se jim zde bude dobře
sloužit ve prospěch občanů města
a přilehlého okolí,“ uvedl při této
příležitosti krajský ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík.

požární techniky a jak se navyšoval
počet příslušníků sloužících na stanici,
přestala stávající budova vyhovovat
požadavkům na výjezdovou techniku
a technické zázemí. Kolem stanice nebyl žádný volný prostor a její umístění
@  I& ,
u silnice neumožňovalo rychlý
 DC &+ NE@()  
a bezpečný výjezd požární jednotky
)+  $'>   % + ,
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k zásahu. Z těchto důvodu byly hledáC
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ny možnosti výstavby nové budovy,“
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vysvětlila Vladimíra Hacsiková, tisková
zasahují nejen v Konici, ale i v sed- V listopadu 2017 převzal Hasičský Na nové stanici bude zajištěna údržba
mluvčí HZS Olomouckého kraje.
madvaceti okolních obcích. Celkem záchranný sbor Olomouckého kraje speciální techniky pro jednotky SDH
)  &
tak jsou k dispozici více jak sedm- novou cisternu CAS 30 VH T815, obcí a bude zde pracoviště krizového
V Konici aktuálně slouží patnáct pro- nácti tisícům obyvatel. V současné která poputuje již na novou stanici. štábu města Konice. Zbudované místo
fesionálních hasičů a velitelka stanice době jsou na požární stanici umístěny „V budoucnu by se součástí vybavení pro přistání vrtulníku zrychlí poskytKateřina Dostálová. Při každé směně dvě hasičské automobilové cisterny měla stát i výšková technika,“ dodala nutí zdravotnické pomoci v těžce
je připraveno pět členů jednotky, kteří a užitkový automobil VW Caddy. Hacsiková.
přístupné oblasti Konicka a okolí.

"828=^=38`^H
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Do provozu by po velkém stěhování měla přejít první prosincové pondělí

a světla s tmou, ale i velkoryse pojatými kostýmy. Celou akci zakončila
dětská diskotéka.
„Jsme na akci Uspávání zvířátek již po
třetí, jednou jsme zatím vynechali. Ty
předchozí ročníky určitě vyšly nad očekávání, a proto se nelze divit rostoucí
návštěvnosti. Letos je to ovšem extrém,
je jasné, že tady nejsou pouze lidé z Určic. Vzhledem k tomu, že se akce vydařila i tentokrát, jsem zvědavá, jak to tady
bude vypadat příští rok,“ zauvažovala
mladá maminka Pavla.
Lidé z Určic se vydají do potemnělých ulic své obce opět v sobotu
2. prosince. To se totiž u obecního
úřadu bude konat Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

 P #? -7# 
Foto: Martin Zaoral
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Ztráta ve vlaku
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„O ADVENTU OTEVŘÍT NEMŮŽEME“

S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem o skončené sezóně i výhledu na další rok

Martin
ZAORAL
ƔƔ Bylo něco, co v letošním
roce nevyšlo úplně podle vašich
představ?
„Musím zaklepat na dřevo, ale žádné
zásadnější negativum si nevybavuji. Je
pravda, že ještě v červnu jsme se obávali o návštěvnost, neboť ve srovnání
s loňským rokem se zdála být menší,
ale další měsíce vše více než vynahradily.“ (úsměv)
ƔƔ Co naopak předčilo vaše očekávání?
„Na prvním místě to je samozřejmě právě návštěvnost. Když jsme
loni otevírali zámek veřejnosti,
visel nad námi ´Damoklův meč´
v podobě limitu devatenácti tisíc
návštěvníků stanovený takzvanou
udržitelností projektu, na který
Evropská unie přispěla nemalými

" I NII L ? JII L N´´ Û
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a penzionu. Co se týká akcí, rádi budeme pokračovat v těch, jejichž popularitu jsme si ověřili v uplynulých
dvou sezónách a příležitostně přidáme další.“
ƔƔ S velkým úspěchem se dle očekávání setkaly noční kostýmované
prohlídky. Budete v nich pokračovat a s kým na nich budete spolupracovat?
„Právě kostýmované prohlídky jsou
z těch nových úspěšných akcí. Okolní
památky nabízí podobné akce, avšak
ukázalo se, že originálností našeho
přístupu jsme si dokázali mezi nimi
své místo vybudovat. S mojí kolegyní
Lenkou Faltýnkovou jsme propojili
reálnou historii zámku s trochou fikce
a díky kvalitním hereckým výkonům
ochotníků ze Slatinic, průvodců i dalších lidí s námi spolupracujících jsme
je takto nabídli návštěvníkům. Reakce byly úžasné, za což jsme velmi rádi.
Klade to však na nás o to větší nároky
do příště. Na druhou stranu historie
zámku, obyvatel v něm v minulosti
žijících a nově vybudovaná expozice
filmů Svěráků dávají natolik pestré
a inspirující náměty, že bych se budoucnosti takových akcí u nás na
zámku neobával.“
ƔƔ Budou na jaře zpřístupněny
další místnosti?
„Pro příští rok chystáme přesunutí
zámecké kavárny z oranžérie do nově
rekonstruovaných prostor přízemí
jižního křídla zámku, kde v minu-

Ještě v červnu jsme se o návštěvnost obávali,
neboť ve srovnání s loňským rokem se zdála
být menší, ale další měsíce vše více než vynahradily.
Zařazení našeho zámku mezi nejnavštěvovanější
památky regionu je ta nejlepší reflexe naší práce.
losti byla zámecká kuchyně, bohužel
navždy ztracená po komunistických
zásazích. Oranžérie se tak uvolní pro
kulturní akce a svatebčany. Plánujeme
také zpřístupnění Mánesova altánu,
kde bychom rádi vybudovali drobnou výstavu malířovy lidové tvorby,
jejíž postihnutí nám na zámku prozatím chybí.“
ƔƔ V plném proudu jsou také práce na ubytovacím zařízení. Původní počet lůžek se zmenšil, je tomu
tak?
„Ano, původně zde mělo být pětatřicet lůžek, z důvodů velkých nákladů
jich nakonec bude jen patnáct. Navíc však přibylo svatební apartmá.
Zámek jako takový ale rozhodně
ubytovací zařízení provozovat nebude. Znamenalo by to pro nás velké
zatížení, zejména stran personálu.
Chceme se obrátit na nějaký mezinárodní řetězec, který se specializuje na
zámecké hotely. Stejnou taktiku jsou

jakké bylly vrchholy sezóónyy naa záámku...
* %& 
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ostatně uplatnili i v případě kavárny.
I ta je v pronájmu.“
ƔƔ Co dalšího připravujete pro
příští rok nového?
„Kromě již výše zmíněného asi největšími novými akcemi bude Velké
setkání Hanáků na konci září příštího
roku a zámecký ples, který plánujeme
na Hradozámeckou noc 25. srpna. Již
nyní můžeme prozradit, že bude ve
stylu první republiky a bude plný příjemných překvapení.“ (úsměv)
ƔƔ Bude zámek až do dubna
„spát“ či chystáte například nějaké
adventní akce?
„V tomto směru jsme vázání poměrně přísnými podmínkami za-

půjčitelů obrazů a dalšího inventáře,
který na zámku máme. Byť většina
pochází z našeho zámku, v minulých
dobách se staly majetkem například
Národní galerie, Národního muzea
a podobně. Ty mají velmi přísná pravidla srovnatelná s nejvýznamnějšími světovými institucemi. Proto si
nemůžeme dovolit radikálně měnit
klimatické podmínky v interiérech
například adventními prohlídkami.
Pokud toto jiné památkové objekty nerespektují, je to vždy spojeno
s velkým rizikem pro inventář, který tím velmi trpí. Na druhou stranu
chápu touhu nalákat návštěvníky
i v krásný čas adventu.“

vizitka
MARTIN VÁŇA
✓ narodil se 23. prosince 1981 v Olomouci
✓ do páté třídy chodil na ZŠ Palacká v Prostějově, později přestoupil na sedmileté
Cyrilometodějské gymnázium, kde v roce
2000 odmaturoval
✓ následně studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci obor historie-latina, kterou dokončil obhajobou diplomové práce na téma Vojenské příčiny rozpadu Západořímské říše
✓ od roku 2007 byl zaměstnaný na Gymnáziu v Uničově jako učitel historie, latiny a později i zeměpisu
✓ 1. srpna 2015 nastoupil jako kastelán na zámku v Čechách pod Kosířem
✓ je svobodný, s přítelkyní Danielou vychovává dceru Sáru
✓ mezi jeho záliby patří psi, tanec a cestování, nejvíce jen na toulkách zaujalo souostroví Orkneje nacházející se poblíž Skotska
zajímavost: i díky svému rodinnému zázemí navštěvoval historické památky od raného dětství, přičemž první prohlídku absolvoval v půldruhém
roce na Konopišti a už tehdy byl nadšen zejména z krokodýla a z loveckých
trofejí...

17111611342

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
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prostředky. Když jsme se ke konci
loňské sezóny pohybovali u třiceti
tisíc, byli jsme sice spokojeni, ale
pro změnu jsme se báli, že to byl
jen návštěvnický boom, který se
opakovat nebude. Avšak díky akcím a vhodné propagaci jsme toto
číslo dokázali letos výrazně překonat. Zařazení našeho zámku mezi
nejnavštěvovanější památky regionu je ta nejlepší reflexe naší práce.
Dále rád zmíním úspěšná divadelní
a koncertní vystoupení a letošní Josefkol. S panem Obrem jsme se, dle
mého názoru, dokázali více sladit,
abychom na jednu stranu propojili
ochranu zámeckého areálu, na stranu druhou zajistili návštěvníkům
Josefkolu co nejlepší zážitek.“
ƔƔ Vysokou návštěvnost nebude
snadné udržet ani do budoucnosti.
Na co byste chtěli vsadit, aby se to
podařilo?
„Předpokládáme, že se asi stále ještě
vezeme na vlně atraktivnosti nově
otevřené památky, takže udržet si takovou návštěvnost jistě nebude snadné. Nějaké trumfy si nechám v rukávu, ale alespoň pár připravovaných
novinek zmínit můžeme. Například
se tvoří projekt na revitalizaci rybníků
v zámeckém parku, které hodláme
v budoucnu aktivně užívat. Opravují se další prostory zámku, takže se
v budoucnu můžeme těšit na rozšíření výstavních i zámeckých interiérů,
ale i vybudování zámecké restaurace

151204111262

ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek
v Čechách pod Kosířem má za sebou druhou a nepochybně velmi
úspěšnou sezónu, o čemž Večerník informoval v minulém vydání.
S historicky prvním kastelánem
Martinem Váňou jsme se při této
příležitosti nejenže ohlédli za
průběhem letošního roku, ale
hovořili i o tom, co bude potřeba
k tomu, aby si cestu do zámeckého
areálu našli v příštích letech další
návštěvníci a také aby se ti, co už
v něm jednou byli, do něj opět rádi
vraceli. Vystudovaný latiník žije
v Olomouci a na místní regionální památku prozatím stále dojíždí.
Platí však, že v budoucnu skutečně okusí pravý „život na zámku“.
„Součástí objektu bude i služební
byt kastelána, původně tomu tak
mělo být už letos. Nejdříve se tak
ale stane až příští rok na jaře,“ pousmál se Martin Váňa.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. listopadu 2017
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Wolkera Michal Šmucr. Asi nejlépe
to dokumentuje jím reprodukovaný
rozhovor, když byl tázán, proč inicioval založení spolku. Prý kvůli sobě.
Následovala logická otázka, je-li žid.
Odpověď zněla záporně. A v tom je
právě to kouzlo...
V první části velice fundovaně seznámil zaplněný sál historik Karel
Kavička s dřívější podobou a procesem zrušení starého křesťanského
hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla,
s průběhem jednání tehdejších radních s katolickou církví i se současTomáš KALÁB
ným vzhledem původního areálu.
V úvodu vystoupil s krátkým před- S podobnou šablonou pak následostavením spolku jeho předseda a vala historička Marie Dokoupilová,
současně ředitel Gymnázia Jiřího jejíž přednáška o sousedním starém

PROSTĚJOV Přirozené sdružování lidí podobných zájmů a
spolková činnost bývaly v minulosti vždy bohatstvím národa.
Nedávno vzniklý spolek Hanácký
Jeruzalém, který si klade za cíl
pomáhat pečovat o židovské kulturní dědictví v Prostějově, uspořádal ve středu 15. listopadu v sále
Českobratrské církve evangelické
U Kalicha první akci. Tou byla
přednáška o starých prostějovských hřbitovech.

židovském hřbitově vzhledem k rozsahu a nadbytečným podrobnostem
přece jen postrádala potřebný spád.
Zajímavé bylo porovnání osudů
obou pietních míst, jejichž umístění muselo být řešeno poté, co
radnici ovládlo české vedení a
co začal prudký rozvoj města v
poslední čtvrtině devatenáctého
století. Oba hřbitovy bylo potřeba
posunout dál od rozrůstající se zástavby. Rušení hřbitovů je totiž pro
pozůstalé vždy citlivé téma. V případě toho křesťanského ukončení
pohřbívání na starém plynule navá-

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 24
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nejsou samozřejmost,“
zdůraznila prostějovská
primátorka Alena Rašková

PROSTĚJOV Na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově se uplynulý čtvrtek salutovalo či stálo v
pozoru při poslechu české hymny. Ve čtyři hodiny odpoledne se
před radnicí uskutečnil vzpomínkový akt u příležitosti Dne boje
za svobodu a demokracii. Památné sedmnácté listopady 1939 a
1989 si připomněli představitelé
magistrátu, sokolů, protifašistických bojovníků, skautů, vojáků,
policistů a s nimi také tři desítky
občanů Prostějova.
dokončení na straně 16 >>>

zalo na otevření nového, přičemž na
židovském se nelegálně pohřbívalo
ještě tři roky.
Vyjednávání města s římskokatolickou církví o převodu pozemku
vedle kostela sv. Petra a Pavla začalo
v roce 1919 a trvalo dlouhých třináct
let. V roce 1932 se konečně dospělo
k oboustranně přijatelné dohodě.
Jednání s židovskou obcí začalo později, až v pohnutém konci třicátých
let. Vše vyřešila následná okupace
a protektorátní správa v roce 1942.
Likvidace hřbitova končila v druhé
polovině čtyřicátých let.
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JAVOŘÍČKO, LITOVEL Skupina pětadvaceti studentů z různých ročníků Gymnázia
Jiřího Wolkera si uplynulý čtvrtek 16. listopadu připomněla původní Mezinárodní
den studenstva. Autobusový zájezd organizovalo již tradičně prostějovské
Vlastenecké sdružení antifašistů, studenty doprovázel nejen po stránce organizační
pedagog Vratislav Havlík. Mezi cestující posadkou byl také redaktor Večerníku.
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GYMNÁZIUM JIŘÍHO WOLKERA
NABÍDNE PŘÍLEŽITOST STUDIA

„GJW poskytuje

PRO 30 TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ

Stejně jako minulý rok bude v rámci studia na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově otevřena jedna třída talentového oboru gymnázium se sportovní přípravou. Do 30. listopadu 2017 mají možnost podat přihlášku žáci 9. tříd, kteří se aktivně věnují
vrcholovému sportu a chtějí spojit studium se sportovní přípravou.
V rozsahu jedné třídy tuto možnost pro talentované sportovce nabízí Gymnázium Jiřího Wolkera již několik let a v řadách studentů školy
i absolventů se objevili úspěšní sportovci. Sportovci, kteří spojili a spojují svoji úspěšnou sportovní kariéru s dobrými studijními výsledky
a dalším studiem na vysokých školách. V rámci tohoto oboru také gymnázium podporuje práci trenérů a sportovní přípravu.
Podrobnosti o přijímacím řízení včetně vzoru přihlášky lze najít na webových stránkách Gymnázia Jiřího Wolkera. Přehled
úspěšných studentů a absolventů je za několik posledních let skutečně imponující. Jde o reprezentanty České republiky
a úspěšné vrcholové sportovce.

ÚSPÌŠNÍ ABSOLVENTI GJW...
Basketbal:

Volejbal:

1. Petr Dokoupil (ukončil 2007) - bývalý juniorský
reprezentant ČR a hráč basketbalové Kooperativa NBL
absolvent PřF UPOL - matematika v bankovnictví
2. Jaromír Bohačík (2011) - reprezentant ČR na letošním ME,
nejlepší hráč basketbalové Kooperativa NBL
3. Marek Sehnal (2015) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové

1. Kristýna Adamčíková (2016) - reprezentantka ČR,
nejvyšší ženská liga, 6. místo na ME v beachvolejbale,
v současné době studuje architekturu na Universitě v USA
(získala stipendium)
2. Sarah Cruz (2017) - reprezentace ČR, hráčka současného A týmu VK Prostějov (nejvyšší ženské ligy)
3. Adéla Stavinohová (2017) - reprezentace ČR,
hráčka současného A týmu PVK Olymp Praha
Golf:

1. Kateřina Zdráhalová (2013) - reprezentační družstvo
žen ČR
Tenis:

1. Štěpán Holiš (ukončil studium 2017) - reprezentace
ČR, mistr ČR a vicemistr ČR v singlu a ve čtyřhře

říká Martin Nábělek
Na Gymnáziu Jiřího Wolkerova
studovalo či studuje hned několik
sportovních talentů, kteří se prosadili nejen za lavicemi. Někteří
z nich to dotáhli až do národních
výběrů a dnes stojí na prahu profesionální kariéry. Jedním takovým
je loňský úspěšný maturant Martin
Nábělek, s nímž jsme pořídili krátký exkluzivní rozhovor.
* Máte pocit, že vám škola poskytla
dobré podmínky pro sport i studium?
„Ano, a to velmi dobré podmínky.
(úsměv) Již po dobu studia jsem byl
členem reprezentačního týmu České republiky. Sportovní příprava mi
zabírala dost času, ale ve škole mi
bylo umožněno studovat za využití
individuálního vzdělávacího plánu,
tudíž bylo možné skloubit tréninky
s přípravou do školy. Když jsem potřeboval, učitelé mi vždy poskytli individuální konzultace.“

SOUÈASNÍ STUDENTI
Basketbal:
1 Matouš Pelikán O6.B - reprezentant ČR U16 (studuje s vyznamenáním)
2 Štěpán Borovka 3.B - reprezentant
ČR U17 (studuje s vyznamenáním
- 1,0)
3 Juraj Páleník 3.B - reprezentant SR
U18
4 Milan Szabó 4.B - reprezentant SR
U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL
5 Jan Maděra 4.B - reprezentant ČR
U18

#  - 6

Volejbal:
1. Klára Dvořáčková 2.B
- extraliga juniorek ČR,
reprezentantka ČR
2. Veronika Dudová 2.B
- extraliga juniorek ČR,
reprezentantka ČR
3. Tereza Slavíková 4.B
- reprezentace ČR, hráčka
současného „A“-týmu VK
Prostějov (nejvyšší ženské ligy)
4. Šarlota Svobodová O7.A reprezentantka ČR v beachvolejbale, start na ME U18

* Připravila vás škola adekvátně
pro studium na vysoké školy?
„Již během studia na GJW jsem byl
rozhodnutý pro další studium na
´vejšce´. Vzdělání pro mě bylo vždy
prioritní. Po úspěšném složení maturitní zkoušky a přijímacího řízení jsem
se rozhodl pro studium na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Mým studijním oborem je biologie v kombinaci
s tělesnou výchovou.“

Stranu připravily: A. Průšová, Z. Bálintová, V. Zbořilová

1 7 "

Tenis:
1. Jiří Lehečka 1.B - člen
reprezentačního týmu v kategorii do 16 let, mistr Evropy ve čtyřhře, člen reprezentace. ČR na MS do 16 let,
2. David Kovařík 2.B pravidelná účast na MČR;
nejlepší dosažené umístění v žebříčku 5. místo
v ČR (mladší žáci), účast
na zahraničních turnajích
ETA - nejlepší umístění
121. v Evropě

Plavání:
1. Veronika Hrabalová 2.B - pravidelná
účast na MČR; nejlepší dosažené
umístění 3. místo, pravidelně do 8. místa
Cyklistika:
1. Natálie Valuchová 3.B - mistryně
ČR v časovce družstev a časovce
jednotlivkyň

89 ; & 

Atletika:
1. Tereza Korhoňová 1.B - bronzová
na Mistrovství ČR v hodu oštěpem
(7. místo v překážkách)

17101311186

Kooperativa NBL,
studium na FTK UP Olomouc
4. Adam Goga (2016) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL, studium na PřF UP Olomouc (Biochemie)
5. Martin Nábělek (2017) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL, studium na PřF a FTK UP Olomouc (Bi, Tv)
6. František Váňa (2017) - reprezentant ČR U20, hráč basketbalové Kooperativa
NBL, studium na PdF a FTK UP Olomouc (A, Tv)
7. Adéla Neubaerová (2017) - reprezentantka U16, U18, účast na ME vyhlášena
jako členka týmu ALL STARS, studium na FSV MU Brno (sportovní management)

velmi dobré podmínky,“
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ŽELEZNIČNÍ
RARITA
ZMIZELA
Z
PROSTĚJOVA
Nakládka lokomotivy trvala plných pět hodin!
PROSTĚJOV Poprvé se o tom začalo hovořit před rokem.
Už tehdy České dráhy začaly uvažovat o tom, že neodmyslitelná součást přednádražního prostoru v Janáčkově ulici
v Prostějově, vystavená parní lokomotiva z roku 1889, poputuje do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Tam se na
historický stroj těšili, vždyť se jedná o poslední zachovalý kus
výrobní řady z konce devatenáctého století. A jak se plánovalo, tak se také minulé úterý 14. listopadu stalo! Mluvčí Českých
drah Monika Bezuchová Večerníku oznámila, že se lokomotiva
začne nakládat a odvážet v patnáct hodin...

Původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jenomže v uvedeném čase stál před
hlavním nádražím v Prostějově, u historické lokomotivy, která zkrášlovala
tento prostor od roku 1980, pouze jeřáb a jeho osádka teprve začala zkoumat, jak by parní stroj uchytila silnými řetězy. „Najali jsme si speciální
stroj i dopravní společnost, která má
zkušenosti s přepravou nadměrných
nákladů,“ předeslala mluvčí Českých
drah Monika Bezuchová, která kvůli
neobvyklé podívané vážila cestu až
z Prahy.
První komplikace ve složitém
procesu nakládky stroje, který
váží přes dvacet tun, přišla okolo
šestnácté hodiny. „Speciální tahač
na přepravu uvízl na dálnici u Brna,
dorazí až okolo devatenácté hodiny,“
oznámil Večerníku muž z osádky
mohutného jeřábu. V tu chvíli se
jeho kolegové zatím marně snažili
uchytit řetězy k lokomotivě tak, aby
byl stroj schopen alespoň na zkouš-

ku nadzvednout. Marně. Úchyt
za horní části stroje se ukázal jako
neproveditelný, proto čtyři muži
hledali jiné možnosti a řešení. „Ani
uchycení za nárazníky z obou stran
není možné. Nevíme, jak po čtyřiceti letech, kdy proběhla poslední
rekonstrukce, jsou nárazníky pevně
usazeny. Řetězy tedy musíme upevnit pod celým čelníkem a vzadu pod
nárazníkem,“ upozornil na konečnou variantu jeden z jeřábníků.
Druhý zádrhel přišel hned vzápětí. Při dalším pokusu zvednout lokomotivu se přišlo na to, že jediný jeřáb
nestačí, parní stroj byl totiž značně
„vrtkavý“. Narychlo se tedy sháněl
druhý jeřáb, který by rovnováhu
vyrovnal. „Trošku se nám to komplikuje, nečekala jsem to. Organizace
vázne,“ přiznala v tu chvíli mluvčí
Českých drah Monika Bezuchová.
Až po jeho příjezdu okolo osmnácté
hodiny se povedlo lokomotivu zvednout do půlmetrové výšky!
Speciální tahač také dorazil a tak
po krátké domluvě s jeřábníky
řidič přistavil kamion napříč Janáčkovou ulicí a nakládka lokomotivy mohla začít. Během deseti
minut bylo hotovo. Stroj, který
byl do té doby nedílnou součás-

tí prostoru před prostějovským
hlavním nádražím, se vydal na
cestu do muzea. „Chceme hlavně
zabránit soustavnému ničení ze strany vandalů a bezdomovců. Tato lokomotiva je opravdu vzácná a dnes
je již jediným existujícím kusem této
řady. Stejný typ, než šel do šrotu, se
objevil ve známém filmu Páni kluci,“
oddechla si konečně Bezuchová.
Stroj byl před prostějovské nádraží
umístěn v září roku 1980. Za téměř
čtyřicet let, kdy se lokomotiva stala
už zažitým symbolem města, byla ale
několikrát cílem útoků vandalů. Naposledy loni v červenci na místo, kde
dříve stával topič, někdo hodil zapálený hadr. Naštěstí došlo jen k malému
požáru. Stroj, který je sice nepojízdný,
ovšem jeho historická hodnota je nevyčíslitelná, je jediným zachovalým
exemplářem této řady a nejen proto
se České dráhy rozhodly, že stojí za
záchranu. Nově tak najde místo
mezi řadou dalších unikátních klenotů v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka.
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Hřbitov v Žešově si město 8
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se dozvěděli o dvou ulicích
MUSÍ PŮJČIT! radní
J. Zrzavého a mastných flecích

PROSTĚJOV Rada města minulé
úterý projednávala na první pohled
hodně zajímavý bod problém.
Popravdě řečeno, bod programu
s názvem Smlouva o výpůjčce
hřbitova v Žešově byl tak trošku
k pousmání. Leckoho mohlo napadnout, proboha, kdo si chce
půjčovat žešovský krchov?!
O místo posledního odpočinku v této
příměstské části Prostějova se dlouhá
desetiletí stará magistrát, ve správě ho
má společnost FCC. „Opravdu od
nepaměti jsme se o žešovský hřbitov
starali my a do jeho údržby i oprav
už investovali nemalé peníze. Nyní
si ovšem Římskokatolická církev najednou vzpomněla, že se přihlásí ke
svému majetku. Pokud o něj chceme
i nadále pečovat, musíme s církví sepsat smlouvu o výpůjčce,“ vysvětlila
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Foto: Michal Kadlec

Večerníku s určitou dávkou ironie
v hlase Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějova.
„My jsme samozřejmě vždycky věděli,
že majitelem hřbitova v Žešově je
Římskokatolická církev. Jenomže ona
jaksi pozapomínala na to, že by se také
o svůj majetek měla starat, což město

Prostějov dlouhodobě dělá. A budeme
tak činit i nadále, jde totiž o veřejné
místo. Ovšem ze zákona musíme onu
smlouvu s majitelem podepsat. Nehodláme ovšem na žešovském hřbitově
dělat žádné zásadní rekonstrukce. To je
věcí majitele,“ přidal náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
(mik)

„SVOBODA A DEMOKRACIE
 %# &/ c~
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dokončení ze strany 13 >>>
„Připomínáme si dnes dva významné
dny československých dějin. Demonstrace studentů 15. listopadu 1939
nebyla pokojná, byl to protest proti
zavraždění Jana Opletala. Toho nacisté postřelili při pokojné manifestaci
k výročí událostí v roce 1918 dne 28.
října 1939. Dne 17. listopadu pak nacisté vtrhli do vysokých škol i kolejí
v Praze a Brně, došlo k masovému

zatýkání a následnému uzavření vysokých škol. Tyto události si o padesát
let později připomínali v Praze nejen
studenti, ale i dospělí lidé. Původně
pokojná demonstrace se zvrhla v násilí ze strany tehdejších bezpečnostních
složek. Byl to ale impulz k sametové
revoluci a změně režimu. Už osmadvacet let tak můžeme žít svobodně
v demokracii,“ vyzdvihla v projevu
primátorka Prostějova Alena Raš-

ková. První žena Prostějova vzápětí
apelovala na přítomné občany. „Chtěla bych požádat všechny, kteří už mají
děti, aby je vychovávali k tomu, aby
nikdy nezapomněli, že být svobodný
a žít v demokratické zemi není samozřejmost. A pokud své děti vychováte
tak, aby tyto hodnoty byly ochotny
kdykoliv hájit, bude tady i nadále naše
krásná Česká republiky,“ uvedla dále
Rašková.

>>> dokončení ze strany 15
Společným jmenovatelem několika vystoupení občanů byla pochvala květinové
výzdoby a celkové čistoty i úklidu
města, kterého si všimli ku příkladu také
zahraniční návštěvy u místních obyvatel. Především obyvatele Jungmannovy ulice ale trápí okolí herny Triga
umístěné v bývalém bufetu, k níž
se má stahovat „smetánka opilců“
z celého města, působící nepořádek
a hluk.
Diskusi vyvolalo téma revitalizace ulice
Šmeralova, která, ač schválená zastupitelstvem, uvízla na mrtvém bodě. Podle
náměstka Fišera neexistuje konsensus
všech bloků této ulice, proto se vyčkává
s vypracováním projektové dokumentace. Ta se připravuje raději pro lokality,
kde shoda panuje.
Množství připomínek měla především
obyvatelka pátého bloku Sídliště Svobody, která poukazovala na havarijní stav
některých chodníků v okolí školy i těch,
které již prošly komplexní opravou.
Do diskuse se kromě náměstků Fišera
a Pospíšila zapojil také vedoucí odboru
správy a údržby majetku města Libor
Vojtek zatímco náměstek Jiří Pospíšil
(PéVéčko) se snažil vysvětlit, že ročně jde
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na opravy chodníků 60 až 70 miliónů korun, což zdaleka nestačí na vše potřebné,
a je tedy nutné vybírat. „Zaměřujeme
se v prvé řadě na místa, kde je situace
nejhorší. Máme v Prostějově asi dvě stě
kilometrů chodníků, možná i více. Od
roku 2010 každým rokem vkládáme
do rozpočtu tři až pět milionů korun na
klasické a lokální opravy. Kdybychom
chtěli mít kompletně opravené všechny
chodníky ve městě, potřebovali bychom
až sedmdesát milionů korun. To si
nemůžeme dovolit, proto tento částečný
postup. Situaci, o které je zde řeč jistě
prověříme,“ přislíbil náměstek, který má
správu majetku města na starosti.
Dámský prvek do diskuse vnesla
náměstkyně Ivana Hemerková. „Ženské
preferují oblouky, projektanti pravé úhly,“
reagovala na stížnost okolo vyšlapaných
cestiček, jimiž si chodci zkracují cestu. Ta

rovněž zamítla apel na vydláždění cesty
kolem hvězdárny. „Prosím, v parcích už
žádné další chodníky!“ s tím, že do zeleně
typu Kolářových sadů další asfaltové či
dlážděné plochy nepatří.
Perličkou setkání byla stížnost na
„mastné fleky na polovině Plumlovské“, jež má údajně na svědomí
jedna
nejmenovaná
prodejna občerstvení, která nepodává jídlo
v dostatečném obalu. Zmíněny byly
také zmatky jednotek IZS s dvěma ulicemi Jana Zrzavého, což mnozí radní
ani netušili a k problematice se vyjádřil
pouze Jaroslav Šlambor, který má k této
lokalitě blízko.
Další setkání s občany se uskuteční již
tento čtvrtek 23. listopadu na ZŠ E.
Valenty, kde se bude probírat situace ve
středu města, náměstí Spojenců, Sídliště
E. Beneše a přilehlých ulic.

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
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SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí
739 367 205

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkujeme
úředníkům matriky Magistrátu
města Prostějova za vysoce
lidský přístup k nestandartním
požadavkům na průběh
našeho svatebního obřadu.
Vedoucí matriky p. Josef Veverka
a celý personál matriky se choval
vysoce profesionálně, neobyčejně,
ochotně a vstřícně.
Za to jim patří
naše velké DĚKUJEME.
Manželé Válovi.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
V okolí Prostějova koupím dům i k opravě.
STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
732 116 877
721 344 771. Práce různého druhu.
Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji
Pěstitelská pálenice
604 635 527
Kostelec na Hané, Rynk 120,
OZNAMUJE
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Slože nesdružuje kvasy, pálí již od 50l
venská ul. 736 631 702
kvasu za účasti zákazníka, příjem
objednávek na tel.: 582 373 358
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Anglická
ul. Tel.: 602 775 607
Provádíme dokonalé stroj. čištění sed. souPronajmu garáž na Močidýlkách. Tel.: prav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325, www. revay.cz
728 567 556

GRATULACE

Prodám garáž ve Vrahovicích, směrem na
Držovice. Cena dohodou. Tel.: 775 250 572
Nutně sháním ke koupi byt 1-2+1.
732 116 877

KOUPÍM

Sháním pronájem bytu – dlouhodobý. 739 367 205
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
Koupím garáž v Prostějově. 737 716 627
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKoupím byt 3+1, ideálně s alkovnou po rek. nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
min 75 m2 spěchá, hotovost! 737 716 627
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.

FINANCE

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

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.

Dne 22. listopadu 2017
by se dožila 90 roků naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Miloslava ZBOŘILOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera Marcela
s rodinou.

Dne 24. listopadu 2017
si připomínáme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Milana DOSTÁLA.
S láskou v srdci
vzpomíná celá rodina.

Zlatou svatbu oslaví
Ludmila a Richard
VAVERKOVI
z Vrahovic
a to 25. listopadu 2017.
Do další společné padesátky
přejí vše nejlepší děti
s rodinami.

Koupím rodinný dům bez velkých
oprav. 604 635 527

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Pronajmu prostory bývalé vinotéky,
Plumlovská 21, Pv. Možno i jako obchod, kanceláře apod. Tel.: 604 202 135 Nabízíme rekonstrukce bytových jader
a sádrokartonářské práce. Tel.: 775 239 147,
Pronájem prostorů na kosmetiku, kadeř- 739 095 527.
nictví, pedikúru, kanceláře. Tel.: 721 755 420
Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Cena za ks 100 Kč, Pv. Tel.: 606 166 853
Prodám 2+1, Svatoplukova, 772 728 569

Dnes bychom ti přišli přát,
ruku podat, kytku a pusu dát.

Dny plynou jako
řeky proud, jen bolest v srdci
trvá a nedá zapomenout.

Studio Jiří Malý
pedikúra 150 Kč, manikúra 150 Kč,
modeláž nehtů 490 Kč.
Obj. tel.: 604 662 609

Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodinném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa
9000 Kč/m. Tel.: 720 750 511.

Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Mladá rodina koupí menší byt v Pv.
Platba hotově. Tel.: 777 920 304

řádková inzerce / vzpomínky

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

Dne 24. listopadu 2017
si připomeneme 5. výročí úmrtí
paní Boženy SLEPÁNKOVÉ
z Bukové.
Za tichou vzpomíku děkuje rodina.

Dne 25. listopadu 2017
uplyne čtvrté smutné výročí
od úmrtí milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Marie NAVRÁTILOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jana
s rodinou.

Dokud Ti matička líbá líce,
to nejkrásnější žití čas...
Nic není dražšího nad zlaté srdce matky,
kdo ji ztratil, ztratil vše,
byť největší měl statky.

ZVÍŘATA

SEZNÁMENÍ
Muž 71 let z venkova hledá menší
drobnou ženu přiměřeného věku, řidíč.
průkaz vítán. Najdeme se? Okr. Pv, Ol.
Tel.: 739 046 685

Dnes, tj. 20. listopadu 2017
tomu je 7 let, co odešel
PhDr. Evžen MUCHA
a dne 22. listopadu 2017
by se dožil 76 let.
Moc nám schází. Prosím,
vzpomeňte s námi.
Děkuje Olga Muchová
s rodinou.
Nyní můžeme zapálit svíci,
kytičku na hrob dát a na tebe,
tatínku, tiše s láskou vzpomínat.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Prodej brambor na uskladnění každou
neděli až do vánoc od 9:00 -12:00 hod.
Široký výběr odrůd. Cena 10 Kč/kg,
krmné brambory nutné objednat předem telefonicky, cena 2 Kč/kg. Oldřich
Mlčoch, Lešany 36, tel.: 721 308 323

Prodám podomácku krmená prasata.
38 Kč/kg. Tel.: 777 302 902

Dne 23. listopadu 2017
by oslavila 75. narozeniny
naše milovaná maminka a babička,
paní Marie VYMĚTALOVÁ
z Drahan
a dne 27. listopadu 2017
si připomeneme
25. smutné výročí jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Vymětalova a Pořízkova.

Dne 30. listopadu 2017
to budou 4 roky plné smutku,
kdy zemřela naše milovaná dcera,
manželka, maminka, babička, sestra
a skvělá kamarádka,
paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.
Zarmoucená rodina.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 11. listopadu 2017
všichni vzpomínáme na úžasnou,
pracovitou, statečnou a zároveň
skromnou, drahou maminečku, babičku, bábinku, tchýni a tetu,
paní Františku HORÁKOVOU
z Bílovic.
Ke 100. výročí nedožitého narození
a téměř 16. smutnému výročí úmrtí
této statečné ženy, která bojovala v čase
II. světové války i jako partyzánka v odboji,
kdy ztratila své dvě děti – mého bratra
i sestru – na které byly prováděny
pseudolékařské pokusy pro záchranu
německých dětí – nacisty.

Dne 17. listopadu 2017
jsme vzpomněli
první výročí úmrtí
paní Hany PROCHÁZKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají
synové s rodinami.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

Zároveň vzpomínáme smutné 12. výročí
úmrtí drahého syna, bratra, švagra a strýce,
pana Jiřího HORÁKA,
který se narodil za II. světové války
v bunkru v horách za velmi těžkých
podmínek.
S velkými díky, úctou a láskou
za celou rodinu, co vše pro nás
všechny udělali, jejich vděčná
dcera a sestra Věruška.

Dne 18. listopadu 2017
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
pana Arnošta MATOUŠKA
z Dřevnovic.
Stále vzpomínají manželka,
synové s rodinami a maminka.

67/168 by se ráda seznámila s upřímným a hodným mužem, Pv a okolí. Tel.:
723 056 011

AUTO - MOTO
Sběratel koupí barevné servisy ze 60. let
Tel.: 605 138 473

15012920079

Prodej pneumatik: Prodám kompletní
kola se zimními pneumatikami na Škodu
Koupím starožitný nábytek po r. 1970, Felicii. 2000 Kč. Tel.: 720 750 511
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně, Koupím Škoda 1000MB a Škoda 110r
obrazy, hudební nástroje, hodinky, ideálně včetně garáže - není podminkou.
hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail: 774 601 006
kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Sběratel koupí barevné hutní sklo 60. let
Tel.: 603 161 569

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

UZÁVÌRKA

ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pohřební služba Pavel Makový
) '

Poslední rozlouèení
Pondělí 20. listopadu 2017
Josef Vojáček 1928
Dubany
Ing.
Zbyněk
Švécar
1936
Trhové
Sviny 11.00 kostel Povýšení svatého Kříže Prostějov
Danuše Hejsková 1936
Prostějov
Oldřich Koutný 1946
Nenakonice Jan Grmela 1960 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Helena
Vyhlídalová
1955
Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Libor Strouhal 1971
Pivín
Anna Zouharová 1954
Drahany Čtvrtek 23. listopadu 2017
Ivan
Doležel
1941
Prostějov
ve
13.00
Obřadní síň Brněnská 104
Zdeňka Radašová 1937
Prostějov
Ludmila Takácsová 1943 Prostějov Emilie Opluštilová 1931
Vyškov
Holubice Stanislav Klusal 1931
Anna Petrželová 1945
Bousín Milan Kratochvíl 1945
Hrubčice
Vrahovice Milan Popelka 1973
Jarmila Justová 1921
Olomouc Jaroslava Rosová 1941
Vyškov
Prostějov Marie Čechmánková 1939

V 10.00 HODIN

16011421482

24. LISTOPADU

150123020036

JE V PÁTEK

PØEDPLATNÉ LEVNÌJI

STRANA

33

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Jiřina Homolová 1932 Domamyslice
Ludmila Kvapilová 1923 Prostějov
Josef Strmiska 1941
Prostějov
Alois Žák 1934
Alojzov
Jaroslav Hrubý 1929
Prostějov

) '
Václav Huďa 1942
Praha
Jarmila Rozehnalová 1933 Vrahovice
Ludmila Matoušková 1941 Prostějov
Drahomíra Melková 1933 Křenůvky
Zdeněk Mazal 1932
Prostějov
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Přijmeme na DPP dělníky do výroby. Hledáme slečnu nebo paní ve věku od 20
Výhodou řidič s VZV. Po zapracování do 50 let, na pravidelný úklid (1 x týdně)
rodinného domu v Prostějově. Požadumožnost HPP. Tel.: 777 099 406
jeme trestní bezúhonnost a spolehlivost.
Přijmeme barmanky do herna-baru v Pv. Informace tel.: 731 765 883 nebo email:
mjlm@seznam.cz
Zaučíme. Tel.: 777 301 936 e-mail:
kocourek.radek@seznam.cz

PRÁCI NABÍZÍ

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.:
605427271, 9-12 h. www.studio365.eu

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

Firma zabývající se výrobou oděvů, hledá
pracovníky na pozici – ŠIČKA ODĚVNÍ
KONFEKCE. Vyučení v oboru nutné.
Práce ve stabilní společnosti (20 let na
trhu). Přátelský kolektiv, dobré finanční
ohodnocení, 13.-14. plat, penzijní připojištění, stravenky, 5 týdnů dovolené.
Místo práce – Prostějov, jednosměnný
provoz, nástup ihned. Životopisy zasílejte na email: cleantex@cleantex.cz, tel.:
581 111 012, 582 335 576

Hledáme kuchaře/-ku. Nástupní plat
18 000 Kč. Pouze ranní směny. Benefity
– 13. plat, příspěvek na stravování. Invalidní důchod či zdravotní znevýhodnění výhodou. Info na tel.: 724 777 659.
Přijmeme pomocnou sílu do truhlářské výroby v Prostějově. Oprávnění
na VZV výhodou, nástup možný
ihned. Více info na tel.: 605 710 365

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
:

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Kaliči
17 000 Kč
Obchodní zástupci
15 000-30 000 Kč
Pracovníci pro výdej jídla a úklid17 000 Kč
Pracovníci úklidu
12 200 Kč
Pracovníci v sociálních službách
- přímá obslužná péče
19 880 Kč
Programátor/-ka a kódér/-ka
web. aplikací
17 000 Kč
Skladníci
20 000-26 000 Kč

JE V PÁTEK
24. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

Provoz
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
základní+praktická
střední odborné
základní+praktická

Firma
ALPER Prostějov
CarlingWest Prostějov
MAKOVEC Držovice
RudolfovopekařstvíKostelecn.H.

nepřetržitý

ÚSO s maturitou

Domov pro seniory Jesenec

jednosměnný
dvousměnný

ÚSO
střední odborné

CATHEDRAL Software Pv
SEMOS Hluchov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmu zedníky i živnostníky. Více info na tel.:
704 458 607

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Agrodružstvo Tištín přijme na HPP:
- traktoristu
- řidiče nákladního auta s profesním
průkazem
- opraváře zemědělských strojů s ŘP sk. T
- zedníka s ŘP sk. T
- pracovníka/ci do živočišné výroby
- hospodskou/pomocnou kuchařku
i brigádně
Nástup možný ihned. Služební byt je možno zajistit. Bližší info na tel.: 582 388 438
a 602 747 061.

Pozice

Pracovníci pro strojní lepení
papírových kartonů

Plat (Kè)

74 Kč/hod.

Provoz

noční

Kvalifikace

základní+praktická

Firma

Eva Vachová, Prostějov

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

17102621270

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17110911314

17111621341
17101871221

17102621269

17110121289

17110721308

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

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také sedmačtyřicáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 23. listopadu 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

)'% )& &) q^w_@
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

 12

roh ul. Pod Kosířem a Daliborka Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov 47
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na představení v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  0
 12
Radim Fiala
Zdeněk ŠÍDLO, J. Zrzavého 12, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
  0
 12
PERNŠTÝNSKÉMDagmar VALENTOVÁ, A. Slavíčika 2, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

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

SUDOKU
  0
 12
3,9,3,3
Věra LONÍČKOVÁ, Kostelecká 22, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU na koncet v hodnotě 420 Kč.
SU
DO
KU

KŘÍŽOVKA
  0
12
Ponožky od Marušky zahřejí i nadělají parádu
Břetislav KVIČALA, nám. T.G.Masaryka 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
Výherce získává 

 
 

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

16091263017

RUČNĚ VYRÁBĚNÁ LUXUSNÍ ..... Z KVALITNÍCH SUROVIN

LIÁNA, VATRY, LIPKA, MALBA, KLETÍ, GALOP, MARKY, PRAKY, ŠLACHY,
POSTAVA, GARDA, LAVIČKA, JAKUB, KLOPY, VRAKY, VÁPENEC, TAINE, OKTÁV,
IKARUS, NÁLADA, NYMFA, ROTNÝ, VÝSYP, ZNAČKA

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

17102061219

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává  
  

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17091361036

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili nejlepšího
kanonýra právě skončené podzimní části Okresního
přeboru - II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku...



17031060280

Výherce získá 
 
 

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

TIP  ku
OLYMPIC V PROSTĚJOVĚ
KDY: ÚTERÝ 21. LISTOPADU, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. PROSTÌJOV
Již v únoru vyrazila legendární rocková kapela Olympic na
své Permanentní tour a nyní v rámci něj konečně zavítá i do
Prostějova! Na turné představí v prostějovském „Kasku“
svou nejnovější desku. Nebudou ovšem chybět ani známé
hity, které v českých rádiích hrají již několik desítek let.
Na tour fanoušci uslyší písně z posledních tří alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků a Souhvězdí romantiků. Na nejnovějším
albu Souhvězdí romantiků spolupracovali Olympici s takovými
jmény jako Karel Šíp, Eduard Krečmar nebo mladý textař Ondřej
Fencl. Chybět ale nebudou ani úspěšné songy Osmý den, Slzy
tvý mámy, Dej mi víc své lásky, Jasná zpráva, Želva a mnoho dalších. Frontman skupiny Petr Janda vysvětluje: „Jakmile začneme

hrát, už zhruba po druhé písničce začnou lidé skandovat Želva,
Želva! To je neuvěřitelné. Tahle písnička si našla svou cestu v roce
1966 a vítězně táhne celou naší historií. A pořád ji mám rád.“
Letos je tomu již pětapadesát let, co kapela vznikla. V průběhu této
dlouhé doby se její sestava proměňovala a v současnosti hraje ve
složení Petr Janda (zpěv, kytara), Milan Broum (basová kytara,
zpěv), Jiří Valenta (klávesy) a jakožto stálý host Martin Vajgl (bicí).
Za dobu existence kapely složil Janda na tisíc písniček, skupina vydala dvaadvacet alb a získala tři Zlaté a tři České slavíky.
Vstupenky na koncert jsou ještě k dispozici na webu ticketportal.cz. Zájem je prozatím slušný, vždyť kdo by si nechal ujít vystoupení takové legendy?

BASKETBAL:
sobota 25. listopadu:
14:30 BCM Orli Prostějov - Sokol Pražský (10. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 26. listopadu:
9:30 BCM Orli Prostějov - GBA (11.
kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv).

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. listopadu
14:00 Mimi šéf
animovaná komedie USA
19:00 Ovčáček miláček
přímý přenos ČR
úterý 21. listopadu
14:00 Mimi šéf
17:00 Vražda v Orient expressu
detektivní drama USA
20:00 Liga spravedlnosti 3D
akční fantasy USA
středa 22. listopadu
17:30 Dokud nás svatba nerozdělí
francouzská komedie
20:00 Svatba
francouzské drama
čtvrtek 23. listopadu
17:30 Táta je doma 2
americká komedie
20:00 Hráči se smrtí
americký horor
pátek 24. listopadu
15:30 Já, padouch 3
animovaný film USA
17:00 Liga spravedlnosti
20:00 Hráči se smrtí
sobota 25. listopadu
15:30 Maxinožka
animovaný film Francie
18:00 Movember
koncert plus charitativní akce na podporu
mužského zdraví
neděle 26. listopadu
10:30 Lajka
loutkový muzikál ČR
15:45 Zkrocení zlé ženy
ruský balet
18:00 Táta je doma 2
20:00 Hráči se smrtí

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 25. listopadu
15:00 MIKEŠ O VÁNOCÍCH
pásmo pohádek ČR
17:30 ANDĚL PÁNĚ 2
česká pohádka
20:00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
akční komedie USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 20. listopadu
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
pátek 24. listopadu
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY
do 30. listopadu
OLIVER HELLER AFFECT/EFFECT
výstava prací Dalibora Vybírala, studenta
ateliéru performance na brněnské Fakultě
výtvarných umění

GALERIE Kino
METRO 70

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 23. listopadu
19:00 GABRIELA PREISSOVÁ:
GAZDINA ROBA
Drama o krásné, hrdé švadleně Evě. Eva
miluje Mánka, Mánek miluje Evu. Ale
nemůže to tak být. Neobyčejný příběh
o obyčejném životě. O lásce, kterou svazuje společnost. O lásce, které klademe
překážky i my sami.
Hrají: Š. Vykydalová, D. Volný
Režie: Janka Ryšánek Schmidtová
Slezské divadlo Opava
středa 22. listopadu
18:00 SNOW FILM FEST
celovečerní pásmo špičkových filmů o
zimních sportech a dobrodružstvích

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 22. listopadu
17:00 TOMÁŠ GARRIGUE
MASARYK
další přednáška popularizátora vojenské
historie Ing. Jaromíra Vykoukala připomene
nedávné výročí úmrtí prvního prezidenta
republiky Československé, a přiblíží např.
jeho vztah k armádě i několik dalších oblastí,
do nichž významným způsobem zasáhl
čtvrtek 23. listopadu
16:00 AUDIOSTOP
připravuje a moderuje Jaroslav Knejp, poznávat se budou ukázky a známé hlášky
z filmů. Neváhejte a přijďte si zasoutěžit
o ceny anebo třeba jen fandit. Soutěžící
nahlaste svůj zájem předem v čítárně nebo
na tel.: 582 329 661.
do 31. prosince
KOLÁŽE
výstava koláží z vlastních kreseb Bohumila
Olšanského - konstruktéra a projektanta, ale také výtvarníka a fotografa, který
je znám svými kreativními fotografiemi
a netradičními úpravami kreseb a snímků

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. listopadu
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám
prostějovského rodáka Františka Sysla
st. (1927-2013) se věnuje nejen jeho restaurátorské činnosti, ale ve stejné míře
i jeho volné tvorbě

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 14. ledna 2018
ČESKÉ VÁNOCE
výstava je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých zápůjček,
přičemž ke shlédnutí bude ojedinělý
soubor dřevěných perníkářských forem
z 18. a 19. století, doplněný vůní Vánoc.
Slavnostní atmosféru navodí interiér venkovské i městské domácnosti, a můžete
si také připomenout dobu nedávno minulou. Přijďte se zastavit v předvánočním
čase, podívat se jak slavili Vánoce naši
předkové a zavzpomínat na to, jaké to je
o svátcích třeba právě u vás...

Školní 1, Prostějov
do 20. listopadu
„START 6“
výstava výtvarných prací a fotografií stu- Zámek Plumlov
dentů Střední školy designu a módy Pro- do 29. prosince
stějov
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY - 3. ČÁST
výstava výtvarného díla v rámci projektu
pamětní síně malíře
ZUŠ V. Ambrose
do 30. prosince
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
Kravařova 14, Prostějov
NAŠICH PRABABIČEK
do 30. listopadu
dlouhodobá výstava keramického nádobí
ZAČÍNÁME
výstava prací žáků VO (Galerie Linka) z 18. až 20. století ze soukromých sbírek

HÁZENÁ:
sobota 25. listopadu:
17:00 TJ Sokol II Prostějov - TJ Sokol
Velké Meziříčí (11. kolo 2. ligy mužů, SH
Kostelec na Hané).
neděle 26. listopadu:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK - TJ
Sokol Juliánov (11. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám., Prostějov
do 3. prosince
TVOŘENÍ S HUDBOU JE RADOST
výstava výtvarných prací spolku Koktejl
pod vedením Květy Snášelové
(výstavní sál)

LEDNÍ HOKEJ:
středa 22. listopadu:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov – HC
Energie Karlovy Vary (25. kolo WSM
Ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
sobota 25. listopadu:
11:00 SK Prostějov 1913 - HC Zubr Přerov (Liga mladších žáků „D“, sk. 18, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
13:00 SK Prostějov 1913 - HC Zubr Přerov (Liga starších žáků „B“, sk. 18, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
neděle 26. listopadu:
12:00 Krajská liga přípravek (soutěž na
malém hřišti, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 26. listopadu
13:30 a 15:30 KOUZLO VÁNOC
loutkové představení





Komenského 6, Prostějov
úterý 21. listopadu
19:00 OLYMPIC
koncert legendární skupiny
pátek 24. listopadu
19:00 VÁNOČNÍ KONCERT
JANKA LEDECKÉHO
vysstoupení českého zpěváka
sobota 25. a neděle 26. listopadu
18:00 ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍCH KURZŮ
(DUHA Kulturní klub)
neděle 26. listopadu
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
– TOMÁŠ PFEIFFER
společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Témata přednášek určují
návštěvníci sami, a to svými dotazy.

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
pátek 24. listopadu
19:00 JEČMENI
tradiční posezení se skupinou Ječmeni,
přijďte si zazpívat s Milošem Plotzem,
Vaškem Procházkou a dalšími, či posedět
u sklenky vína

<<< www.vecernikpv.cz

akce v regionu...
Strašidlo cantervillské v Němčicích
Tento pátek 24. listopadu od 19:00 hodin bude v sále Kina
OKO v Němčicích nad Hanou k vidění hra prostějovského Divadla Hanácké obce
Strašidlo cantervillské. Najde hříšná duše anglického sira po pěti staletích konečně
klid, když se do jeho sídla nastěhuje hlučná americká rodinka? Známý příběh O.
Wilda v současné úpravě Romana Vencla a v režii Hany Lužné.

Divadlo v Jesenci
Divadelní společnost Háta uvádí komedii Byt na inzerát, ve které se představí Ivana Andrlová, Martin Zounar, Olga Želenská, Adéla Gondíková a další známí herci. Inscenace
bude k vidění ve čtvrtek 23. listopadu od 19:00 hodin v kulturním domě v Jesenci.

VOLEJBAL:
sobota 25. listopadu:
10:00 TJ OP Prostějov – SK p.e.m.a Opava (13. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u
zimního stadionu Pv).
14:00 TJ OP Prostějov – SK p.e.m.a Opava (14. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u
zimního stadionu Pv).

KORFBAL:
neděle 26. listopadu:
14:30 a 16:30 SK RG Prostějov - KK
Brno (5. a 6. kolo extraligy smíšených
družstev, SH ve Studentské ulici v Pv)

Mladí recitátoři
Městská knihovna ve spolupráci se ZUŠ Němčice nad Hanou zve na 19. ročník celorepublikového festivalu Den poezie, v rámci něhož se již podruhé představí žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Němčice nad Hanou pod vedením Zdeňky Gregorové.
Mladí recitátoři předvedou své vypravěčské schopnosti. Nechte se mladšími i staršími
žáky vtáhnout do světa poezie a přednesu. Akce se koná již dnes, tj. v pondělí 20. listopadu, od 17:00 hodin v Kině Oko v Němčicích nad Hanou.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Sobota

25.11. 15.15 - 17.15

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky se koná program pro rodiče
s malými dětmi, který vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* ve středy od 8:30 do 11:30 hodin se koná
adaptační kurz před vstupem do mateřské
školy „ŠKOLIČKA“
* v úterý 21. listopadu od 17:00 hodin se
koná seminář pracovnic Mamma HELPOlomouc - prevence karcinomu prsu.
* v sobotu 25. listopadu od 16:00 hodin
se koná 11. ročník dobročinné aukce Žebříku, které se můžete zúčastnit dvěma způsoby: darovat do aukce pěkné a zajímavé
předměty (např. pochutiny, hračky, potřeby pro domácnost a zahradu, dekorativní
předměty, nikoliv oblečení) nebo přijít
na aukci a vydražit se věci, které se vám
líbí. Občerstvení zajištěno, dětský koutek
s dozorem, slosovatelné vstupenky, dort
pro dražitele s nejvyšší částkou.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je
pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA, dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let, příprava
dětí na nástup do MŠ, příprava na separaci
od rodičů a navazování vztahů mezi vrstevníky v malé skupině
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se
koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

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

Charitativní koncert pro SŠ, ZŠ a MŠ
JISTOTA, o.p.s. se uskuteční v neděli
26.listopaduv16:00hodinvkostelesv.Cyrila
a Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově.

Poradenská služba České obchodní inspekce probíhá vždy první pracovní pondělí každého měsíce roku 2017 (červenec
až prosinec) v zasedací místnosti Odboru
rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třeMC Cipísek
tím poschodí Magistrátu města Prostějonám J.V. Sládka 2 Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let va, Školní 4. Konzultace probíhají v časoprobíhají vždy v pondělí od 15:00 do vém rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin.
Bližší informace je možno získat na Od17:00 hodin
* v úterý 21. listopadu od 18:00 hodin se boru obecní živnostenský úřad Prostějov,
pořádá beseda „Nebojte se dětských emocí!“ Školní 4, v přízemí budovy (kanceláře č.
143 až 147).
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostě- V sobotu 25. listopadu v 17:00 hodin se
jově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kom- koná DOBROTRH s ručně tvořenými
penzační pomůcky, např. polohovací lůžka, originálními výrobky, který hostí areál U
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Kalicha 1/Kolárova 6, Prostějov.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. Po loňském úspěchu vydání souboru reprodukcí prostějovských motivů výtvar588 008 095, 724 706 773
níka Zdeňka Horáka se členové Klubu
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- historického a státovědného v Prostějově
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplu- rozhodli pokračovat v ediční činnosti vykova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777 dáním obdobného tisku, nazvaného Prooznamuje všem klientům, že poradenské stějov očima Miroslava Dofka. Představepracoviště v Prostějově, má změněnou ní tohoto díla, obsahujícího 30 vložených
provozní dobu. Nově pondělí a středa od reprodukcí vybraných z početné tvorby
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, již nežijícího prostějovského výtvarníka,
čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete bude spojeno s vernisáží stejnojmenné
využít služeb našeho zařízení v podobě od- výstavy. Klubová akce se uskuteční v traborného sociálního poradenství a nabídky diční třetí úterý v měsíci dne 21. listopadu
baterií do sluchadel a drobné příslušenství v 17:00 hodin ve výstavním sále Státního
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či okresního archivu Prostějov v Třebízskéušní tvarovky různých velikostí).
ho ulici č. 1.

Malířská tvorba mnoha tváří Milana Fridricha se koná ve ZLATÉ BRÁNĚ v Prostějově až do 31. prosince vždy od 9:00 do
19:00 hodin.

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 20. listopadu v 16:00 hodin se
uskuteční tvůrčí díla „Keramika
* v pátek 24. listopadu od 16:00 hodin se
koná „Recyklace bez legrace: TVOŘÍME
Z TEXTILU“. Ze zbytků látek si vyrobíme
několik drobností pro radost.

AKADEMIE SENIORŮ pořádá na
půdě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov
v úterý 21. listopadu od 14:00 hodin
cestovatelskou přednášku na téma
„Antarktida“

od pátku
24. listopadu
do soboty
23. prosince
9:00 -18:00 VÁNOÈNÍ JARMARK
v rámci vánoèního jarmarku vystoupí
od 14:30 do 16:30 hodin ve dnech:
25.11., 2.12. , 9.12. a 16.12.
kapela TRIO PLUS
26.11., 3.12., 10.12. a 17.12.
kapela VØESOVANKA
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 V průběhu reprezentační pauzy
odehrají hráči BK Olomoucko 24. listopadu od 17:30 hodin přípravné utkání
proti Vídni.
 Minulý čtvrtek 16. listopadu
prováděli policisté v Prostějově dohled nad silničním provozem, v ulici
Krapkova zachytili pětapadesátiletého
cyklistu,který nadýchal 1,19 promile
alkoholu.
 Prostějovské eskáčko se zúčastní
zimní Tipsport ligy. Ve dnech 10., 17.
a 20. ledna 2018 změří síly s TS Podbeskidzie, FK Poprad a domácími Severomoravany.
 Návrh rozpočtu města Konice na
příští rok už je na stole, podle něj se bude
hospodařit s devatenáctimilionovým
schodkem.
 Prostějovský tenista Marek Jaloviec
ovládl po Opavě a Milovicích i podnik
v pražských Říčanech, když ve finále
porazil 7:6, 6:2 Němce Marvina Moellera. Třiadvacetiletý člen TK Agrofert
se tak ve světovém žebříčku, v němž je
sedmým nejlepším Čechem, posune
poprvé v kariéře do Top 250.
 Celkovou škodu zhruba tři sta tisíc
korun má na svědomí orkán, který se
koncem října prohnal naší republikou
a nevyhnul se ani Prostějovu.
Čtěte v příštím vydání!

 Připravili jsme další díl
tradiční tematické strany nejen
pro něžnější pohlaví...
strana 25
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 K zimnímu spánku ulehl výkonnostní fotbal od MSFL až po nejnižší
strany 29-31
soutěže

PROSTĚJOV Fenerbahce Istanbul, Gorgonzola Novara a Imoco Conegliano. Tyto tři
soupeře potkají prostějovské volejbalistky v základní skupině B evropské Ligy mistryň
2017/2018, o čemž rozhodlo slavnostní losování v páteční Moskvě.„Je to brutální los...,“
okomentoval podstatu věci krátce, leč výstižně hlavní trenér VK Miroslav Čada.
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JESTŘÁBÍ
DEMOLICE
 Hokejisté Prostějova deklasovali na domácím ledě nebohou Třebíč devíti kousky
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ
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PROSTĚJOV První polovina WSM ligy mužů ČR
2017/2018 skončí třemi koly
v rychlém sledu během tohoto
týdne. A pro hokejisty Prostějova to
bude hodně náročný trojboj, neboť v jeho rámci potkají dva nejsilnější celky
soutěže, přičemž pomyslný vrchol nejbližších dnů nastane prostějovským
mužům ve středu 22. listopadu od 18:00 hodin, kdy se na vlastním kluzišti
utkají s Karlovými Vary.
Výběr HC Energie přitom až do letošního jara působil v extralize, kam se vehementně tlačí zpátky, zatím suverénně vede prvoligové pořadí se 49 nasbíranými body. Po reprezentační pauze skolil Slavii 6:2 i Havířov 6:4, za posledních šest mačů podlehl jen v Litoměřicích těsně 1:2. Jinak dominuje.
Z tohoto pohledu tedy půjde o skutečnou prověrku jestřábích sil, které v poslední době nabírají na intenzitě. „Já bych k těmto třem zápasům přidal ještě
jeden z dalšího týdne, kterým bude derby v Přerově. Tohle dohromady se dá
brát jako série čtyř hodně těžkých utkání, ve kterých se ukáže, jak na tom po
reprezentační přestávce výkonnostně jsme,“ burcuje kapitán elhákáčka Matouš Venkrbec.

vs.

"  C &$  &+ +  $ '' ",
%%#?   $+ '   *$&# Foto: Martin Zaoral

NĚMČICE NAD HANOU Texasan s kanystrem na naftu, sovětský voják s balalajkou, Tyrolák s tuplákem, Vietnamec s bicyklem, lidožravec s oštěpem,
Francouz s bagetou, saudskoarabský šejk s petrodolary, děsivý čert s andělem
a na úplný závěr Slováci s hudebními nástroji... Na zahájení letošního
24. ročníku Country bálu dorazila do sokolovny v Němčicích nad Hanou
hodně pestrá společnost v čele s Večerníkem!
(mls)
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letos slavíme jubileum...
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Foto: Josef Popelka

Foto: Marek Sonnevend
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kultura v prostějově a okolí
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TRAKTOR ROZJEL
ROCKOVÉ ŠÍLENSTVÍ

% #+ 7+ AAA
" I NII L ?JJ I L N ´Û
jaký byl koncert
v „kasku“....
saa

&

,

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTO

GALERIE
PROSTĚJOV Uplynulý pátek přišli všichni fanoušci rocku do prostějovského „Kaska“, aby zažili
klikni na
www.vecernikpv.cz
neuvěřitelný koncert hned čtyř skvělých kapel. Večer zahájila místní rodačka Gabriela V. G., následovaly kapely Forrest Jump a Booters, načež se o půl desáté již alkoholem značně omámeni faE*$H %6?% $ #
#, "%&
noušci dočkali vytouženého vystoupení hranické kapely Traktor. A tehdy teprve začalo to pravé
Traktor. Skupina hrála rychlé, energické si to zaslouží,“ vychvaloval fanoušky
rockové šílenství, u něhož nechyběl ani Večerník!
a často tvrdší písně, ale i pomalejší a pro- Kapek. I proto Traktor na závěr zahrál

původní
reportáž
pro Večerník
Tereza
MACHOVÁ
Letos na podzim vyjela stále populárnější skupina Traktor na turné ´Prach
a vzduch tour´ společně s hosty Forrest
Jump a Booters. Prostějov, kde se k nim
připojila také místní Gabriela V. G., byl
přitom v pořadí již devátou zastávkou.

I když se „Gabriela“ i „Forresti“ snažili,
seč jim síly stačily, a na pódiu to pořádně
rozbalili, publikum to nijak zvlášť „neohřálo“. Příchozí trochu více pookřáli až
s příchodem Booters, jejichž frontman
naplnil sál střídavě čistým a chraplavým
správně rockerským hlasem. Skupina
zahrála své osvědčené drsné pecky, ale
třeba i o něco jemnější píseň Stoupám
na emocích z nového alba.
Jako poslední se na pódium přiřítila kapela Traktor, na niž všichni již
dychtivě čekali. A zatímco v přestávkách mezi vystoupeními jednotli-
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NOVÝ OVÈÁÈEK!
PROSTĚJOV Pamatujete si na nekorektní kabaret Ovčáček čtveráček
Městského divadla Zlín? Pokud se vám satirické představení o prezidentově mluvčím a dalších politických figurkách líbilo, můžete zajásat, protože
právě nyní přichází jeho pokračování s názvem Ovčáček miláček. Druhý
díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín se totiž v přímém přenosu vrací do kin. A právě dnes, tj. v pondělí 20. listopadu od 19:00 hodin,
jej můžete jít omrknout do prostějovského Kina Metro 70.
Tak jako loni budou i tentokrát herci vycházet z absurdních událostí české politické scény a průběžně budou text představení aktualizovat na základě toho, co
se v politice odehraje. Jak ale vzkazuje Petr Michálek, jeden z tvůrců obou inscenací: „Ovčáček miláček bude jiný!“ Se svou politickou satirou totiž Zlíňáci
tentokrát citelně přitvrzují. Děj umístil autor a režisér Petr Michálek do blízké
budoucnosti, a sice do období vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkraje roku 2018. Na jevišti to znovu hýří těmi nejabsurdnějšími a zároveň zcela
autentickými výroky představitelů naší politické scény. Až sedmdesát procent
textu tvoří přepisy projevů, rozhovorů a tweetů.
Marek Příkazký opět září v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, skvěle ho pak
doplňuje Zdeněk Julina jakožto Andrej Babiš. Umí Miloš Zeman opravdu běžkovat? Chutnají Bohuslavu Sobotkovi šulánky? Dívá se Jiří Ovčáček na Pána prstenů?
Ukáže už Andrej konečně svého pindíka? A co na to Michaela Jílková?
Nuže pokud se chcete pobavit, přiučit nebo jen souhlasně (a možná i lítostivě) přesvědčit o současné české politice, přijde dnes do Metra.
(tem)

vých kapel se sál „Kaska“ vždy vyprázdnil kvůli doplnění zásob pi(ti)
va, před koncertem Traktoru se ale
už nikdo z místa ani nehnul, aby náhodou nepřišel o svůj výhodný post
u pódia. Jakmile odbylo půl desáté, kdy
měl přijít zlatý hřeb večera, fanoušci už
vykřikovali: „Traktor, Traktor, Traktor!“
A někteří vtipálci odpovídali: „Zetor,
Zetor, Zetor!“ Pak začalo peklo a to už
byla hlava na hlavě.
Země duněla od poskakování fanoušků, z pódia šlehaly ďábelské plameny
a nad hlavami vlál prapor s logem kapely
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cítěné. Slyšeli jsme písně z posledních
tří alb - Artefuckt, Caligula, Masky,
Neber si rockera a mnoho dalších. Po
každé z nich následoval mohutný jásot
a nadšený potlesk, nejvíce však fandové
ryčeli na konci hitu Láskožrouti. Kapela
nakonec nevynechala ani kytarové sólo
Standy Balka nebo cover No voices in
the sky od Motörhead.
Těžko říct, kdo si koncert užíval více,
zda věčně jásající publikum, či neustále chválu pějící frontman Martin
Kapek. „Prostějove, jsi skvělý! Lidi,
zatleskejte si, protože vy jste tady ti, kdo

skladbu vytvořenou právě čistě pro své
fanoušky.
„Přišlo na devět stovek lidí a myslím si,
že se jim koncert určitě líbil, byli nadšení. Kapela Traktor předvedla perfektní
show doplněnou mnoha efekty na profesionální úrovni, kam mimo jiné právě
dojela. Opravdu se bylo celý koncert na
co dívat,“ zhodnotil páteční večer exkluzivně pro Večerník Tomáš Grepl z pořádající Mamut Agency.
Dalším akcí bude mikulášská párty
skupin Keks a Kontakt, která je na
programu v sobotu 2. prosince.
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Souboj v poezii vyzněl pro ostřílené matadory
PROSTĚJOV Vlastní text, kus odvahy, drobek exhibicionismu a maximálně pět minut času. To bylo vše,
co jste potřebovali k tomu, abyste si
mohli zasoutěžit ve slam poetry. Minulé úterý se ve foyer prostějovského
Kina Metro 70 sešla desítka básníků,
kteří musí umět zaujmout i pobavit.
Jinak by to u publika projeli na celé
čáře. A to se určitě nestalo, o čemž se
na vlastní oči přesvědčil i Večerník.

BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL
Slam poetry večer se do Prostějova vrátil
po dlouhých osmi letech. Svoji premiéru
tento specifický žánr „poezie naživo“ zažil v baru 12 opic už v červnu 2009. Za tu
dobu prošel bouřlivým vývojem. K jeho
současným největším hvězdám patří
Václav Šindelář neboli Anatol Svahilec.
Mistr ČR ve slam poetry z roku 2014 se
v prostějovském Kině Metro 70 před-
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stavil ve společnosti dalších výrazných
osobností, mezi které nepochybně patří
Jiří Juráň či Daniel Kunz.
Z domácích borců jim sekundovali Jakub Hyndrych z Divadla Point, Milan
Brauner, který svého času vydal sbírku

Bílá kočka pode dveřmi či plumlovský
Jiří Žák. Mezi dalšími účastníky vynikal zejména olomoucký divadelník
vystupující pod přezdívkou Jelen, který
posloužil za skvělý důkaz, že mladého
ducha si lze uchovat v jakémkoliv věku.

Všichni vystupující se postupně představili ve dvou kolech, ve kterých měli
během maximálně pěti minut přednést
cokoliv a jakkoliv ze své tvorby. Podmínkou však bylo, že přitom nesměli
využívat rekvizity.
Překvapení se nekonalo. U šestice náhodně vybraných porotců z publika
to vyhrála osvědčená trojice loňských
účastníků Mistrovství ČR v pořadí
Svahilec, Juráň - Kunz. Zaujali nejen
zábavnými a poutavými texty, ale i osobitým a skvěle rytmizovaným přednesem
či suverénní komunikací s publikem.
„Studuji v Olomouci, kde se podobné
akce konají poměrně často. Pokaždé,
když si vzpomenu a mám čas, tak se při
sledování slamerů výborně bavím. Ne
vždy mi to však vyjde, o to jsem raději,
že jsem mohla být přítomna i tady u nás,
v Prostějově,“ pochvalovala si dvaadvacetiletá Tereza.

"'+BYT NA INZERÁT? Nasajte vánoèní atmosféru ve Špalíèku
Pak zajeďte do Jesence na francouzskou komedii

JESENEC Byt na inzerát je ztřeštěnou komedií o tom, co se stane, když
je správný člověk na správném místě,
ale v nesprávný čas. Čtyři ženy žijící
v jednom bytě si nezávisle na sobě
podají inzeráty do novin. Na něj odpovědí celkem čtyři muži, kteří se dostaví přede dveře bytu, každý ovšem
v dobu, kdy daná žena, na jejíž inzerát
se ozval, není doma. A co z takových
nedorozumění vyplyne? O tom se
můžete jít přesvědčit tento čtvrtek 23.
listopadu od 19:00 hodin do kulturního domu v Jesenci. Jde o jediné divadelní představení tohoto podzimu
v jeseneckém „kulturáku“, proto byste
si jej neměli nechat ujít!
Francouzské drama Marca Camolettiho
Byt na inzerát, původně pojmenované

Na správné adrese, obnovila v roce 2013
pražská divadelní společnost Háta a nyní
s ním přijíždí k nám. „Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost
přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem,“ zní charakteristika hry.
Jejími hlavními postavami, které bydlí
v jednom bytě, jsou varietní umělkyně
Georgette, klavíristka Jeanine, malířka
Jacqueline a služebná Marie-Louisa.
Soužití tolika žen, a navíc žen takových
temperamentů, není jednoduché. Proto
se všechny obyvatelky bytu rozhodnou
radikálně změnit své životy a nezávisle na
sobě si do novin podají inzerát. Majitelka
bytu hledá nového nájemce, pianistka
žáka, malířka model pro obraz Spartaka
a služebná životního partnera. Brzy nato

se do bytu dostaví čtveřice mužů. Protože tak ale každý učiní právě ve chvíli, kdy
není doma správná inzerentka, dochází
k řadě eskapád jednotlivých zájemců, po
nichž se chtějí nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. A jak to všechno
skončí? „Všichni si přijdou na své, i když
zdaleka ne tak, jak si původně představovali.“
V hlavních rolích vystoupí Adéla Gondíková, Martin Zounar, Ivana Andrlová
/Veronika Jeníková, Lucie Svobodová
/Olga Želenská, Marcela Nohýnková /
Vlasta Žehrová, Marcel Vašinka, Zbyšek
Pantůček a Filip Tomsa /Martin Sobotka.
Vstupenky na představení je možné
zakoupit v Turistickém informačním
centru Konice.
(tem)

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek se
v Galerii Špalíček konala vernisáž
k výstavě České Vánoce, kterou spolupořádá prostějovské muzeum.
Tuto expozici, která nás má naladit na
blížící se nejkrásnější svátky roku, je
možno navštívit až do 14. ledna 2018,
a to od úterý do neděle.
Na úvod čtvrtečního otevírání zaznělo
několik známých koled zahraných na
flétnu. „Ráda bych poděkovala svým
spolupracovníkům z muzea, kteří se na
přípravě výstavy také podíleli. Dále bych
chtěla poděkovat Muzeu a Galerii města
Prostějova, Střední škole řezbářství Tovačov, firmě Rautis a soukromým vlastníkům za zapůjčené exponáty,“ pronesla
úvodem Jitka Vybíralová Gajdošíková,
kurátorka výstavy.
Ta je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých zápůj-
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ček. K vidění jsou ojedinělé soubory
dřevěných perníkářských forem z 18.
a 19. století. Návštěvník se zde na jednotlivých panelech dočte o perníkářství v českých zemích, perníkářské dílně, řezbářství, historii a výrobě perníků
i významu motivů. V další části expozice můžete najít exkurze do výroby
perličkových ozdob doplněný vůní
Vánoc. Slavnostní atmosféru navodí

interiér venkovské i měšťanské domácnosti, a můžete si také připomenout
dobu nedávno minulou. „Vystavené
exponáty ozdob lze zakoupit v komisním prodeji,“ prozradila Vybíralová
Gajdošíková.
Přijďte se tedy zastavit v předvánočním
čase, podívat se jak slavili Vánoce naši
předkové a zavzpomínat na to, jaké to
bylo o Vánocích třeba právě u vás...

Janek Ledecký zahraje své vánoční písně
PROSTĚJOV Na tento pátek 24.
listopadu od 19:00 hodin se v prostějovském „Kasku“ chystá velká
věc. Janek Ledecký sem v rámci své
tradiční Vánoční tour přijede zahrát
nejen vánoční písně, ale také své
osvědčené hity a skladby z nové desky Na konci duhy. Jak známo, jeho

vánoční koncerty jsou vždy velkolepé a dokážou navodit tu správnou
adventní náladu. Vstupenky do
Společenského domu v Prostějově ještě stále jsou, ale možná ne na
dlouho, tak neváhejte s koupí, protože jak se říká, kdo zaváhá, ne.... jde
na koncert!

Janek Ledecký, uznávaný všestranný
umělec, ověnčený nespočtem cen, vyráží na Vánoční tour letos již po jedenadvacáté. Každoročně ho kromě jeho
hudebních druhů baskytaristy Davea
Mendeze, bubeníka Hanze Šindeláře
a klávesisty Mavla Muchy doplněných
dívčími vokály doprovází i Nosticovo

kvarteto, které ani letos nebude chybět.
To ale není všechno! V každém městě
totiž Ledecký přivítá speciálního hosta – tamější dětský pěvecký sbor, s nímž
odehraje několik písní.
A co tedy uslyšíte? Samozřejmě nesmí
scházet vánočně laděné písně jako Sliby se maj plnit o Vánocích nebo třeba

Ryba rybě, zazní ovšem i proslulé hity
Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám, Pěkná, pěkná, pěkná nebo snad
nejznámější Na ptáky jsme krátký. „Je to
komorní záležitost, hraju na ní deset vánočních písniček a pak dalších patnáct,
na které moji fanoušci čekají. Dojde však
i na skladby, které jindy nehrávám, třeba

na Dylana a Stinga,“ prozradil Ledecký.
Vstupenky na koncert si můžete zakoupit v kavárně Planeta malého prince
nebo prostřednictvím internetových
stránek www.smsticket.cz. Neváhejte, Ledecký vás totiž jistě naladí do té
správné vánoční atmosféry, a to si přece
nemůžete nechat ujít.

společnost
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razila z Kelče u Valašského Meziříčí.
Ani letos na Country bále nemohly
chybět napínavé soutěže. Zatímco
děti se pustily do lovu bobrů, devět
náhodně vylosovaných „dospěláků“
bylo rozděleno do tří tříčlenných
týmů a v sále se děly věci dosud nevídané. Skupina Kántrošbáloš si totiž
pro účastníky připravila celou řadu
nečekaných překvapení. Country
bál začínal před čtyřiadvaceti lety ve
Vrchoslavicích, po deseti ročnících
se přestěhoval do Němčic, kde našel živnou půdu. Po letech se zdá,
že v budoucnu dozná výraznějších
změn. „Příští rok mimo jiné chystáme obměněnou výzdobu. Její podoba bude záležet na naší mládeži.
Říkám si, že čtvrtstoletí organizování stačilo a že by měla přijít nová
mladá krev,“ prozradil hlavní pořadatel Tonda „Čárlí” Bartošík.

Dlouholetý hráč, trenér i funkcionář,
na konci šedesátých let minulého
století kouč ligových dorostenců Agrostroje Prostějov.
14. září se četných blahopřání
k sedmdesátinám dočkal Bob
Nový, dlouholetý trenér mládeže
(s žákyněmi startoval i na mistrovství republiky) a někdejší obětavý
funkcionář volejbalu na okresní
i krajské úrovni.
16. září pak oslavila pětasedmdesáté narozeniny Ludmila Feščuková, první a dlouho jediná volejbalová rozhodčí – žena ještě z dob
legendárního Poldy Jebáčka. Dále
působila desítky let i jako okresní
a krajská funkcionářka. „Rád bych jí
i touto cestou poděkoval a popřál do

dalších let především hodně zdraví,“
zdůraznil Pavel Navrátil.
O deset let starší jubilantka mu ze
srdce poděkovala a mimo jiné napsala: „Já se stále raduji ze vzpomínek
a z volejbalových přátel, které ještě
mám. A docela mě i potěší, když třeba některá z bývalých hráček se ke
mně venku na ulici hlásí a pozdraví,
byť někdy ani nevím, kam ji mám
zařadit. Po těch letech už jsou to
vesměs maminky… Každopádně
jsem moc ráda, že se s kamarády
volejbalisty mohu vídat na našich
pravidelných setkáních. A doufám,
že se ještě dlouho setkávat budeme.
A čím více budeme stárnout, tím
více budeme upadat do zapomnění… Ale to je koloběh života,“ vy-

ze strany 13

klikni na

www.vecernikpv.cz

„Musím připustit, že z mé generace se o zásadní události z minulosti našeho státu zajímá spíše menšina. To je
samozřejmě škoda, protože žít pouze přítomností může
být z širšího národního hlediska osudové. Minulost musíme znát, abychom aktivně tvořili vlastní budoucnost,“
připustila sympatická studentka v aule litovelského
gymnázia, kde po pietním aktu proběhla vernisáž fotografií příslušníků židovského hnutí chasidů z jejich setkání v Mikulově.
(tok)
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vislosti,“ souhlasil předseda Michal
Šmucr. „V podobném duchu bez
konfrontace chceme připomínat
naší odpovědnost za společné historické a kulturní dědictví,“ nastínil
jedním dechem smělé plány členů
Hanáckého Jeruzalému.
(tok)

jaká bylaa akcee spolku...

Celkový dojem si návštěvníci odnášeli více než pozitivní, spolek
Hanácký Jeruzalém začal dobře.
„Jsem rád, že se akce setkala s velkým zájmem. Přednášející s velkou
odbornou erudicí připomněli méně
známé historické skutečnosti a sou-

 6   F'       % @  %     '   '   ,
"" &#
 K   #

" I NII L ? JII L N´´ Û

PROSTĚJOV Po obou přednáškách následoval prostor pro
dotazy, které byly přes určité
pokusy výhradně směrovány do
historie, nikoli na současné dění.

➢ ze strany 13

M. Šmucr: „Byla to akce s velkým zájmem“

PROSTĚJOV Jestliže z Prostějova vyjížděla výprava za typicky mlhavého podzimního počasí, v Javoříčku byly zalesněné stráně zality slunečním jasem.
Zástupci pořádající organizace a studentů položili kytici k hrobu zdejších mužů, kteří zahynuli na samém
sklonku druhé světové války 5. května 1945. Tehdy
osadu přepadlo trestné komando SS jako odvetu za
předchozí výstřelky okolních partyzánů.
„V Javoříčku jsem už byla, takže to byl aspoň pro mě návrat do známých míst. Vše jsme si s rodinou prošli, ale
zajímavé byly některé podrobnosti z projevu zdejšího
starosty,“ ocenila krátký historický exkurs starosty Luké
Františka Lakomého studentka třetího ročníku Magdaléna Burgetová.
Oč příznivější dojem si členové výpravy odvezli
z Javoříčka, o to větší zklamání je tentokrát čekalo
v Litovli, kde si studenti tamějšího gymnázia Jana
Opletala pietně připomněli památku nejen jeho
samotného, ale i dalších obětí nacistické perzekuce
proti českým vysokým školám na podzim 1939. Letos totiž chybělo důstojné zastoupení Olomouckého
kraje i nedaleké Univerzity Palackého.

➢

Výlet za vzpomínkami...

PROSTĚJOV Letošní rok byl
ve znamení kulatých a zejména
půlkulatých životních jubileí bývalých volejbalistů a volejbalistek prostějovského regionu. Kdo
všechno slavil?
Už 12. ledna měl pětašedesát let
Pavel Navrátil, od založení VK Prostějov lékař jeho ženského „A“-družstva a v minulosti rovněž dlouholetý
předseda Okresního i Krajského
volejbalového svazu, trenér, rozhodčí a předtím také hráč pod vysokou
sítí. Jeho podrobný medailónek je
k dispozici na webových stránkách
Agelek.
16. ledna 2017, tedy jen čtyři dny
po Navrátilovi, se dožil pětaosmdesáti roků Vladimír Ječmínek.

jubileum...

➢ ze strany 21

jsme občas měli aspoň trochu kliku
a měli třeba z poloviny přijatelnou skupinu, kde se dalo s jedním nebo dvěma
mančafty vyrovnaně hrát, případně je
i porazit, byť šlo o tvrdě vybojované překvapení. Za poslední sezóny se však stalo pravidlem, že nás vždycky nalosují do
objektivně nejsilnější čtyřky, která se dá
klidně nazvat jako skupina smrti. Tradice bohužel zůstala zachována i letos,“ posteskl si kouč, jenž toho má už spoustu
za sebou a může tedy směle porovnávat.
Tentokrát nemusel protivníky nijak
složitě představovat, jsou totiž dostatečně renomovaní. „Fenerbahce Istanbul je úřadující mistr Turecka a společně
s Vakifbankem pravidelně největší favorit
celé Champions League. Novara na jaře
vyhrála italskou ligu, což je soutěž pořád
mající obrovskou kvalitu. A Conegliano
tam skončilo druhé, načež prošlo uplynulou kvalifikací Ligy mistryň jako nůž
máslem. Všechny tři tyto kolektivy lze bez
váhání zařadit do nejvyšší top kategorie
jak svými finančními rozpočty, tak logicky i hráčskou kvalitou,“ v kostce Čada
charakterizoval soubory, na něž se svými
svěřenkyněmi narazí od poloviny prosince do konce února v šesti vzájemných
duelech - třikrát doma a třikrát venku.
Jak vidí ostřílený stratég výsledkové šance své družiny? „Nechápu, jak
mohly jednotlivé skupiny vyjít z hlediska úrovně jednotlivých týmů natolik ne-

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Klokaní guláš, chobotnice, sýry či sladkosti. To
je listopadový Restaurant Day! Stále populárnější Restaurant
Day uvítá podzimní návštěvníky v sobotu 25. listopadu. Kuchaři, kuchařky, cukráři a cukrářky, pekaři a pekařky a vůbec
všichni milovníci dobrého jídla a pití se sejdou v restauraci
prostějovského Národního domu v jedenáct hodin.
Těšit se opět můžete na vynikající bramborové placky, domácí
buchty, bábovky a karamelové řezy, na sýry nakládané se sušenými rajčaty, cibulkou a medvědím česnekem, korbáčiky, polotvrdé sýry, kváskové chleby, rohlíky a loupáčky, sushi, 3D dorty
a palačinkové dorty a mini quiche. Chybět nebudou ani grilované chobotnice, čokoládové bonbonky či miniperníčky. Lákadlem by měl být nově klokaní guláš.
Tak nezapomeňte, festival chutí se blíží!
(red)

DAY

RESTAURANT

znala se Feščuková výstižně ze svých
nostalgických pocitů.
Zapomenout v tomhle výčtu nesmíme ani na výročí z druhého konce
života. 11. září uplynulo pět roků
od úmrtí Bohumíra Hartla, ligového volejbalisty OP Prostějov
z šedesátých let minulého století.
A 7. listopadu to bude taktéž pět
let od chvíle, kdy zesnul Petr
Novotný známý nejen z působení
v posledním krajském mužstvu Agrostroje Prostějov, ale i v republikových odborářských a venkovských
soutěžích či naposledy v Hanácké
volejbalové lize smíšených družstev.
Večerník všem oslavencům letošního roku 2017 zpod vysoké sítě sr(nav, son)
dečně gratuluje.
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Této výsady se však nedostalo jim, nýbrž rumunskému celku Alba Blaj, který
ze stejného losovacího koše jako české
šampiónky zamířil do grupy A k polskému Rzeszówu, francouzským Mylhúzám a švýcarskému Curychu. „Když
porovnám tuhle skupinu s naší, je to při
vší úctě ke všem družstvům obrovský
rozdíl, něco neskutečného. Troufám
si říct, že v áčku bychom byli naprosto
konkurenceschopní a klidně mohli bojovat o senzační postup do play-off,“
neváhal konstatovat Čada.
Místo toho se jeho tým znovu postaví
absolutní klubové elitě starého kontinentu. Stejně jako ve většině předchozích let. „Je pravda, že před více roky

Marek SONNEVEND
vyrovnaně. Každopádně to však musíme akceptovat a nezbývá nám, než se co
nejlépe připravit na šest extrémně náročných zápasů. Do každého půjdeme sice
jako outsider, ale mohu slíbit, že s otevřeným hledím a maximálně odhodlaní
se rvát ze všech sil. O každý set, případně
o vítězství, pokud všechno vyjde ideálně. Hlavně chceme hrát dobrý volejbal
a oddílovou špičku Evropy potrápit, co
to půjde,“ prohlásil Čada odhodlaně.
Na vražedném losu nakonec našel
i jedno nemalé pozitivum. „Opět
k nám do Prostějova přijedou tři vynikající mančafty a v jejich středu řada

ƔƔ Jaký máte pocit z vašeho vlastního výkonu?
„Tentokrát jsem dala určitě mnohem
víc špatných nahrávek než minule
s Frýdkem-Místkem. To na mě asi sedla falešná forma, protože jsem předtím
týden netrénovala kvůli problémům
s nohou. Ani jsem nečekala, že půjdu
hrát, ale pak mi to docela šlo. Teď to
bylo o dost horší, řekla bych nervózní
a utrápené, takové zvláštní.“
ƔƔ Proč tenhle rozdíl?
„Proti tomu Frýdku-Místku nám asi
pomohlo, že jsme naskočily do rozjetého zápasu a přidaly se k týmu,
který vedl. Teď jsme si to musely
uhrát od začátku všechno samy,
a když nám úvod příliš nevyšel, nervozita se ještě zvýšila. Aspoň že výsledkově to nakonec dopadlo v pohodě tím, že jsme se během utkání

dokázaly zlepšovat. Jestli však příště
dostaneme zase šanci, musíme zahrát ještě o hodně líp.“
ƔƔ V létě jste se těšila, že díky působení ve Středoevropské lize přijde
pro vás víc zápasových příležitostí,
což ovšem padlo. Mrzí to?
„Zrušení účasti v MEVZE je z mého
pohledu samozřejmě škoda, ale nedá se
nic dělat, taková je realita. Pan trenér říkal, že i tak se bude snažit nám mladým
holkám dávat příležitost v některých
utkáních extraligy. Ten čas teď přišel
a my se musíme maximálně snažit,
abychom svou šanci dokázaly dobře
využít. Byť není jednoduché po dlouhé
době naskočit do mistráku, tréninky
a soutěžní zápas jsou přece jen něco
jiného. Na to se však nesmíme vymlouvat, naopak je potřeba se s takovou situací co nejlíp vyrovnat.“

ƔƔ Jak momentálně vidíte vývoj své
volejbalové kariéry?
„Když jsem dva a půl roku zpátky odcházela na hostování do Šternberka,
šlo hlavně o moje větší zápasové vytížení, abych jako dvacetiletá holka
hrála víc mistráků. To se ve Šternberku i potom další sezónu v Přerově
dařilo, pravidelně jsem nastupovala
a minulý přerovský ročník to na mně
už docela stálo, zvykala jsem si na větší zodpovědnost i zvládání nervozity.
Podle mého názoru hrát střetnutí dá
člověku vždycky víc než jen trénovat.
Nabere potřebné zkušenosti a snáz
překousne třeba to, že jinde není tak
špičková příprava jako v Prostějově.
Každopádně tahle sezóna bude pro
mě jiná a prostě se musím poprat
s tím, abych odvedla kvalitní výkon,
pokud někdy naskočím do sestavy.
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A dál? Uvidíme, co přinese budoucnost...“ (úsměv)
ƔƔ Co říkáte na los Champions League?
„Před utkáním proti Fénixu jsme
samozřejmě s holkama sledovaly
přenos z Moskvy. Dostat do skupiny
dvakrát Itálii a jednou Turecko, to asi
není nic moc, losování určitě mohlo
dopadnout příznivěji. Jenže s tím
nic nenaděláme. Aspoň se opakovaně podíváme do Itálie a zahrajeme
si proti špičkovým klubům Evropy
s vynikajícími volejbalistkami na soupiskách. (hořce se pousměje) Půjdeme
do toho naplno a třeba někoho zvládneme porazit. I když to bude strašně
těžké, Fenerbahce je fakt gigant a holky říkaly, že ty dva italské týmy jsou
taky hrozně silné. Musíme bojovat,
co to půjde.“

 )  '&& """
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:2,
3:5, 6:5, 7:8, 10:8, 11:11, 12:12, 20:12,
21:16, 25:16. Druhý set: 2:0, 5:1, 6:4,
10:4, 10:7, 13:7, 13:10, 14:11, 19:11,
19:13, 22:13, 25:14. Třetí set: 1:0,
1:2, 6:2, 7:4, 10:4, 10:7, 12:7, 12:10,
13:12, 22:12, 25:13.
PROSTĚJOV Zvítězit co nejvyšším
rozdílem, tak znělo jasné přikázání prostějovských volejbalistek pro
předehrávku 7. kola UNIQA extraligy žen. V pátečním večeru na státní

Obvyklé opory účastnic Champions
League Weiss, Kovářová, Trnková i Emonts zůstaly mimo sestavu,
příležitost dostaly plejerky, které do
mistráků letošní sezóny zatím moc
nezasahovaly. A v nezvyklém složení
se Hanačky rozjížděly pomaleji. Do
poloviny úvodní sady vyrobily několik
nevynucených chyb, nedokázaly ubrá-

Marek SONNEVEND

svátek totiž hostily Fénix Brno uzavírající průběžné pořadí a svůj úkol
nakonec splnily bez výrazných komplikací. Zápas byl chvílemi docela
rovnocenný a chvílemi úplně jednostranný, aby dospěl k očekávaně hladkému triumfu úřadujících mistryň
republiky.

nit útoky levačky Šnellyové, potýkaly
se s horší přihrávkou a vším dohromady dávaly bojujícím soupeřkám šanci
držet krok. Zpočátku tak outsider
dokonce vedl (0:2, 3:5, 7:8), do stavu
11:11 byl průběh naprosto vyrovnaný.
Až poté domácí hráčky zvýšily preciznost, zlepšily všechny činnosti v čele
s defenzivou a při účinném servisu
Horké utekly osmibodovou šňůrou
na 20:12. Pak už nebylo ve zbytku zahajovací části co řešit - 25:16 a 1:0.
Ani ve druhém dílu neudržely favoritky vysokou kvalitu permanentně,
spíš přicházela a odcházela ve vlnách.
Celkově však byl výkonnostní posun
prostějovských děvčat směrem nahoru znatelný, naopak Fénix především
pod větším tlakem podání i zakončení

NA

Prostějov (son) - Zahrát si první ligu
juniorek, to je dlouhodobý sen mladých volejbalistek TJ OP Prostějov. Na
jaře zůstaly od jeho splnění malý kousek, když po suverénním ovládnutí krajského přeboru jen těsně nepostoupily
do vyšší soutěže z následné kvalifikace.
V aktuální sezóně se o dosažení vytoužené mety chtěly pokusit znovu, ovšem
dost záhy je zřejmé, že tentokrát musí na
odvážný cíl zapomenout.
Proč? V letošním KP totiž juniorky
ópéčka výsledkově klopýtají a byť
dlouhodobá část ještě nedospěla ani
do své poloviny, nabraly na vedoucí
příčku znamenající průnik do baráže
fatální bodovou ztrátu. „Chtěli jsme se
o prvenství poprat, ale po letních změnách v hráčském kádru se ukazuje, že
náš současný tým není dostatečně silný. Samozřejmě předem nic nebalíme,
dohnat béčko Šternberka však asi není
reálné. Aspoň se chceme během ročníku výkonnostně zlepšovat,“ uvedl trenér
prostějovského TJ Ladislav Sypko.
Krajský přebor juniorek 2017/2018
- dosavadní výsledky TJ OP A: Prostějov – Litovel 2:3 (-17, -20, 21, 15,
-12) a 3:1 (13, -18, 15, 17), Šternberk
B – Prostějov 3:0 (7, 17, 18) a 3:0 (10,
7, 20), Prostějov – Prostějov B 3:0 (22,
10, 15) a 3:1 (24, -22, 13, 16), Šumperk – Prostějov 1:3 (-24, -17, 17, -20)
a 3:0 (13, 16, 23), Litovel – Prostějov
3:1 (22, -17, 22, 16) a 2:3 (-19, -23, 14,
19, -13), Prostějov – Šternberk B 0:3
(-13, -14, -11) a 0:3 (-13, -24, -7)
Krajský přebor juniorek 2017/18 –
průběžné pořadí: 1. Šternberk B 30, 2.
Litovel 18, 3. Šumperk 15, 4. OP Prostějov A 15, 5. OP Prostějov B 0
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Prostějov (son) - Asi poprvé v desetileté
historii VK Prostějov se stalo, že domácí
zápas UNIQA extraligy žen ČR řídilo
duo rozhodčích něžného pohlaví. V pátek při střetnutí proti Fénixu Brno k téhle
variantě došlo - a dopadla velice dobře.
K duelu sedmého dějství probíhajícího
ročníku nejvyšší národní soutěže byly
Českým volejbalovým svazem delegovány Tereza Ostranská s Gabrielou
Burgertovou. Fakt, že mají duel na starost v ženské dvojici, je viditelně nijak
nezaskočil a celou dobu si počínaly
s přehledem.
Samozřejmě se několikrát stalo, že trenéři či hráčky nesouhlasili s určitými
verdikty, leč arbitryně se nenechaly
rozhodit, zůstávaly v klidu a přitom nekompromisní, mač díky tomu udržely
pevně pod kontrolou. Pochopitelně jim
přitom pomohlo, že nešlo o nijak vypjatou bitvu, naopak dospěla dle očekávání
k jednoznačnému výsledku.
Na druhou stranu je potřeba ocenit, že
sudí-ženy se nedopustily žádných hrubých chyb a mač zvládly kvalitně. „Já
se snažím držet zásady rozhodčí nijak
nekomentovat. A dnes není potřeba na
tom cokoliv měnit, utkání proběhlo po
této stránce standardně bez jakýchkoliv
problémů,“ řekl prostějovský kouč Miroslav Čada s úsměvem.
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vékáčka ztrácel jistotu (5:1, 10:4). Leč
výpadky se nevyhnuly ani obhájkyním titulu, tudíž střetnutí dál pokra  
čovalo jako na houpačce (10:7, 13:7,
*) Y(6)
13:10, 19:11). Nicméně vývoj duelu
„Průběh
utkání
samozřejmě
ovlivnila
naše
sestava,
kdy holky takhle nejsou zvyklé hrát
si vedoucí družstvo soutěže bezpečně
a místy vznikala nedorozumění, nejvíc na přihrávce. Týmový výkon jsme ale pojistili
hlídalo – 25:14 a 2:0.
nasazením Hely Horké do základu a po slabším začátku se celý mančaft postupně rozVeškerá předchozí charakteristika plně jel k lepšímu výkonu. V útoku se dokázaly prosazovat téměř všechny hráčky, celkově
platila též pro třetí dějství, kde se hezké jsme s jasným vítězstvím neměli velké potíže.“
momenty pravidelně střídaly s triviálW #Q;=(%$
ními nepřesnostmi. A to oboustranně,
„Jasné vítězství domácích, kteří dominovali zejména na síti, to znamená v útoku i na
přičemž větší volejbalová úroveň lo- bloku. Z naší strany byl velice slušný vstup do zápasu, ten se mi opravdu líbil. Pak jsme
gicky patřila domácímu souboru. Ten však postupně hráli čím dál víc ustrašeně a takhle špatně vyzněl především úplný závěr
navzdory občasným zaváháním - napří- utkání, jenž se nám už nepodařilo zvládnout. Dá se říct, že jsme během celého střetnutí
klad v podobě dotažení Brňanek z 10:4 střídali lepší pasáže s mnohem horšími.“
na 13:12 - nepřipustil žádné drama, byť
Statistiky z utkání
si kouč Čada musel za skóre 12:10 vzít s pomocí série devíti bodů za sebou při
a výsledkový servis UNIQA
oddechový čas. Nedlouho po něm při- výborném servisu Nové (22:12) vedlo
extraligy žen najdete na straně 22
šel finální progres jeho svěřenkyň, což k bleskovému konci mače – 25:13 a 3:0.

I bez řady opor se povedlo Fénix porazit hladce
VK PV

3:0
FÉ BR

ƔƔ Co na střetnutí říkáte?
„Bylo to chvílemi takové trochu utrpení... Nastoupily jsme v netradiční
sestavě, kdy trenér dal od začátku příležitost i nám mladým. Byly jsme docela
nervózní a hlavní proto je, že jsme to
vítězně zvládly 3:0. Zatímco soupeřky
mohly jedině překvapit a třeba i jeden
získaný set by braly jako svou výhru,
my jsme nesměly nic ztratit. Což se
i přes ty dílčí potíže vinou zbytečných
chyb podařilo.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Poměrně dlouho musela na zápasovou šanci v soutěžním utkání čekat
Michaela Zatloukalová. Od
svého letního návratu do VK
Prostějov poprvé okusila chuť
mistráku až před týdnem
proti Frýdku-Místku, páteční
souboj s Fénixem Brno pak už
absolvovala kompletně celý.
Po skončení duelu se Večerník
dvaadvacetileté nahrávačky
a současně odchovankyně
místního klubu zeptal nejen
na dojmy z uplynulé bitvy, ale
také z losu Ligy msitryň...

Foto:Marek Sonnevend

medailistek z olympijských her i mistrovství světa či Evropy, případně Grand
Prix. Tihle giganti do svých hráčských
kádrů soustředí právě takové hvězdné
osobnosti, o slavných trenérech na lavičce nemluvě. Tudíž se volejbaloví fanoušci a obecně všichni sportovní příznivci
můžou znovu těšit, že na vlastní oči uvidí v akci něco výjimečného na nejvyšším
mezinárodním levelu. Žádnou lepší pozvánku do hlediště už lidi nedostanou,
proto nezbývá než dodat: fandové přijďte a pomozte nám proti těmto jasným
favoritům,“ uzavřel Miroslav Čada s důrazem na podporu publika.
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a drží se v popředí tabulky, momentálně
na čtvrtém postu blízko medailovým
příčkám. „Pod Ještědem nás čeká těžké
utkání, určitě tam budeme k vítězství
potřebovat kvalitní výkon,“ věděl Čada.
Ještě před víkendovou cestou na
sever Čech se volejbalistky VK
představí doma, a to znovu proti
Fénixu Brno. Leč tentokrát v rámci
výše zmíněného Českého poháru,
konkrétně čtvrtfinále. Jeho vstupní střet je na programu ve čtvrtek
23. listopadu od 17:00 hodin v hale
Sportcentra DDM. „Bez ohledu na
to, v jaké sestavě nastoupíme, musíme vyhrát 3:0 a tím si vytvořit ideální
výchozí pozici do brněnské odvety,“
zdůraznil Miroslav Čada.
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Foto: Marek Sonnevend

MOSKVA, PROSTĚJOV Den před
samotným aktem v rámci honosného večera EuropeanVolleyball Gala,
který hostila ruská metropole, se na
webových stránkách Evropské volejbalové federace objevilo rozdělení
šestnácti účastníků ženské Champions League do čtyř losovacích košů.
Hanačky se ocitly v balíku číslo tři
a bylo zřejmé, že pokud budou mít aspoň trochu štěstí, mohou se ocitnout
v poměrně hratelné společnosti.
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V sobotu VLÁDNE Ženy VK dostaly do grupy Champions League
tureckého giganta a dva nejlepší italské kluby
 zveme na

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Mezi víceméně
exotickými hosty letošního
Country bálu se slovenská skupina Vodopád skutečně vyjímala. Díky ní se sokolovnou
v Němčicích rozezněly nejen
suverénní bluegrass, ale i slovenština.

Jak už je to řadu let v Němčicích
dobrým zvykem, bezprostředně po
prvních tónech se parket prakticky
celý zaplnil natěšenými tanečníky.
„Jste skvělí! Už dlouho jsme nezažili
tak dobrý úvod. Myslím, že si budeme dobře rozumět,“ prohlásil z pódia
kontrabasista Vodopádu Ondrej Paciga, z něhož stejně jako z jeho kolegů
byla patrná radost, že si mohou zahrát před tolika aktivními tanečníky
i dobře se bavícími posluchači. „Děkujeme za pozvání na tuto bezvadnou
akci,“ zopakoval několikrát z pódia
hudebník, jehož kapela po třech letech vystřídala skupinu Prak.
O tom, že v Němčicích je country
už řadu let doma, nelze pochybovat.
Skvělí tanečníci, kteří se sem pravidelně sjíždí, mohli najít další inspiraci
u energických Ruty šuty. Osmičlenná
taneční skupina na jih regionu do-
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VEČERNÍKU

aneb pohled
Kathleen Weiss
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Jen tolik výměn prohrály volejbalistky VK Prostějov v pátečním utkání s Fénixem Brno.
Celkovým poměrem míčů 75:43
v tomto duelu dosáhly svého zatím nejjasnějšího vítězství v probíhajícím ročníku extraligové
soutěže, od výsledkového rekordu klubové historie však zůstaly
hodně daleko.
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V pátek odpoledne před začátkem extraligového souboje s Fénixem Brno zasedli
věrní příznivci prostějovských volejbalistek k internetovému live přenosu ze slavnostního losování základní části CEV Champions League žen 2017/18. A mnoho z nich si určitě říkalo: budeme mít konečně štěstí na schůdnější soupeře? Nebo
los vyústí v něco aspoň trochu přijatelného?
Ani jedno, ani druhé. Bohužel to dopadlo stejně, jako vždy za poslední roky. Hanačky se bez jakéhokoliv přehánění a planých nářků ocitly v kvalitativně brutální
skupině smrti, kde každý získaný set se stane krásným dílčím úspěchem a případné vítězství půjde po právu oslavovat coby mimořádný počin.
Že přeháním? Ani náhodou. Fenerbahce Istanbul: úřadující mistr Turecka a jeden
z největších klubových gigantů světa. Gorgonzola Novara: aktuální šampiónky
Itálie, další volejbalově špičkové země. Imoco Conegliano: stříbrný celek italské
ligy, jenž v kvalifikaci Ligy mistryň drtil protivníky hroznými debakly.
Všichni tihle soupeři mají mnohonásobně vyšší finanční rozpočty, tím pádem ve
svých kádrech mezinárodní hráčské hvězdy nejtěžšího kalibru. Z tohoto hlediska je
nač se těšit, neboť do Prostějova dorazí opravdové top mančafty předvádějící úžasný
sport něžného pohlaví. Ovšem výkonnostně jim čelit, aby to VK přineslo aspoň trochu slušné výsledky, bude poněkud jiná káva. Pravděpodobně příliš silná.
Přitom pro partu kouče Čady nemusel moskevský akt dopadnout až natolik krutě,
o čemž svědčí složení grupy A. Do ní šla ze stejného koše jako Prostějov rumunská Alba Blaj a dočkala se ohromně přijatelné konkurence v družstvech Rzeszówa,
Mylhúz i Curychu (při vší úctě k nim). Místo přemítání nad možným postupem
do play-off však teď v hanáckém městě nastanou úplně jiné myšlenky: jak odvrátit
zklamání v podobě šesti hladkých porážek?

Marek Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Že jsme cestou na čtvrteční zápas do Prahy uvízly v koloně na dálnici a k utkání na
Olymp vůbec nedorazily, to samozřejmě bylo nepříjemné, ale prostě se něco takového
občas může stát. Trčet dlouho v autobusu místo hraní nás logicky nepotěšilo, ovšem za
dané situace s tím nešlo nic dělat. A hlavní je, že se v té havárii nikomu nic vážného
nestalo, podobné nehody můžou dopadnout mnohem hůř. My jsme to odnesly pouze
odloženým střetnutím. V pátek s Fénixem Brno pak stejně jako před týdnem proti Frýdku dostaly šanci mladší holky, které toho předtím v zápasech moc neodehrály. A myslím
si, že kromě několika zbytečných chyb to celkově zvládly opět dobře. Soupeř se v každém
setu nějakou dobu vyrovnaně držel, abychom mu vzápětí bodovými šňůrami odskočily
a celé utkání měly pod kontrolou. Stejně hladce je potřeba vyhrát i další vzájemný zápas
proti tomuto soupeři v poháru a potom v sobotu uspět i v Liberci, kde to určitě bude
Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov
mnohem těžší.“
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Volejbalový oddíl VK Prostějov
prochází od svého vzniku v roce
2007 jedenáctou sezónou existence, ale dosud nikdy se mu v ženské
kategorii nestalo to, co ve čtvrtek
16. listopadu 2017. Tedy že jeho
„A“-tým nedorazil k soutěžnímu
utkání vinou dopravních problémů. A to už Hanačky zcestovaly vedle tuzemských destinací i mnoho
různých koutů Evropy, někdy dokonce též Asie. Přesto zatím vždy
byly na mistrovském duelu včas. Až
do nynějška. „Nepamatuju si, že by
nás něco takového někdy postihlo,“
marně lovil v paměti prostějovský
kouč Miroslav Čada, který ve vékáčku kroutí již svou desátou sezónu. Podstatné je, že se nikomu nic
nestalo a šlo jen o dlouhé stání autobusu v koloně na dálnici, kterou
ucpala havárie kamionů. A odložené střetnutí na Olympu Praha bude
sehráno v náhradním termínu.
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Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

V jediném nakonec hraném střetnutí prostějovských volejbalistek za uplynulý týden proti Fénixu Brno dostala od začátku
příležitost celá řada obvyklých náhradnic, ovšem stabilní
opora na univerzálu v základní sestavě nechyběla.
„Výkon týmu jsme raději pojistili tím, že nastoupila Hela Horká, aby mančaft v jinak nezvyklém
složení podržela,“ pravil kouč vékáčka Miroslav
Čada. Jeho slova došla stoprocentního naplnění,
když šestatřicetiletá matadorka odvedla tradičně výbornou práci. Zaznamenala 16 bodů při
vysoké úspěšnosti v útoku osmapadesát procent, čtyřikrát vítězně zablokovala, dala jedno
eso a měla nejvyšší celkovou užitečnost ze všech
aktérek duelu +14. Navíc si často dokázala poradit
i v hodně složitých situacích, což byl pro ni jakožto
zkušenou tahounku přesně ten hlavní úkol.
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JEDNIČKA VK

volejbal

opak odchovankyně VK, nahrávačka
Viktorie Gogová brněnský soubor
opustila a nejspíš míří do druholigového TJ OP Prostějov.
Každopádně je zřejmé, co se dá od
čtvrtečního duelu očekávat. „Jako
vždy u podobných zápasů nesmíme
nic podcenit, naopak je nutné k tomu
přistoupit se vší vážností i koncentrací na sto procent. Chceme nejen
suverénně zvítězit, ale navíc také
předvést kvalitní volejbal, neklesnout
výkonem zbytečně dolů. Získat Český pohár zpět do svého držení je jedním z našich důležitých cílů v tomto
soutěžním ročníku,“ zdůraznil Čada.
(son)

Dosavadní výsledky a program
1. kolo: Liberec – Olymp Praha 3:2 (-24, 19, 22, -22, 10), Přerov – Šternberk
0:3 (-21, -19, -18), Plzeň – Fénix Brno 1:3 (-14, 22, -18, -21).
Čtvrtfinále: Liberec – Olomouc 29. listopadu v Liberci (18.00 hodin) a 7. prosince v Olomouci (17.00 hodin), Šternberk – KP Brno 0:3 (-17, -10, -20) a 7.
prosince v Brně (18.00 hodin), Frýdek-Místek – Ostrava 28. listopadu ve Frýdku-Místku (17.00 hodin) a 6. prosince v Ostravě (18.00 hodin), VK Prostějov – Fénix Brno 23. listopadu v Prostějově (17.00 hodin) a 30. listopadu v Brně (18.00
hodin).
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Fénix (předtím SG) v žádném ze vzájemných střetů uplynulých let ani jeden set, rovněž výše zmíněný souboj
z minulého týdne dopadl jednoznačně 3:0 ve prospěch devítinásobných
držitelek tuzemské pohárové trofeje.
A bylo by obrovským překvapením,
kdyby nadcházející mač skončil jiným než hladkým poměrem.
V letošním extraligovém ročníku
dokázaly svěřenky kouče Zdeňka
Janouška zatím získat jednu sadu za
čerstvou prohru 1:3 se Šternberkem,
v tabulce jsou tradičně poslední.
Mančaft přitom táhne univerzálka
Veronika Šnellyová, která právě proti
Sokolu zaznamenala 28 bodů! Na-

tentokrát pohárově

Prostějovské čtveřici

sedmého prosince, kam směřuje náš
návrh. Uvidíme, jestli se právě takhle
domluvíme,“ přemítal zkušený trenér.
Vzdor jednomu neuskutečněnému
mači zůstaly ženy Prostějova v čele
průběžného pořadí, ovšem elitní
tuzemské soutěži vévodí už pouze
s jednobodovým náskokem před
rivalskou Olomoucí. Hájit své první
místo budou v sobotu 25. listopadu
od 16:00 hodin v náročné bitvě na
palubovce ambiciózního nováčka
z Liberce.
Přesně jak se čekalo, Dukla disponující
poměrně silným kádrem převážně vítězí

PROSTĚJOV Pokud volejbalové utkání skončí na sety 3:0 a na míče 75:43,
svědčí to o naprosté jednoznačnosti
takového duelu. Pro extraligový souboj mezi ženami Prostějova a Fénixu
to sice neplatilo celou dobu, neboť
v některých pasážích dokázal hostující
tým účinně vzdorovat. Většinu času
však jasně dominoval domácí kolektiv
a tím pádem proplul k přesvědčivému
triumfu.
Ze statistického hlediska byly Hanačky suverénní hlavně v útoku, kde soupeřky předčily o patnáct procent úspěšnosti, a také na
bloku poměrem vítězně ubráněných míčů
16:3. Na příjmu i servisu již převaha vékáčka nedosahovala takové pronikavosti, byť
rovněž v těchto činnostech existovala.
Když nahlédneme do individuálních čísel,
stejně jako minulý týden se nejvíc bodující
hráčkou prostějovského družstva stala Andrea Kossányiová. Přes deset dosažených
bodů se navíc dostaly ještě tři její parťačky
Helena Horká, Nina Herelová a Gabriela
Kozmík, z nichž prvně jmenovaná měla
top celkovou užitečnost a posledně jmenovaná potěšila kvalitním výkonem poté,
co do soutěžního zápasu naskočila premiérově od úvodního kola ve Šternberku.
Z brněnského mančaftu pak vysoce převyšovala všechny své spoluhráčky kapitánka
Veronika Šnellyová, jež odvedla skutečně
kvalitní výkon.
Statistiky najdete na www.vecenrikpv.cz!

čelila bodově jen

PROSTĚJOV Dopravní kolaps,
který během čtvrtka 16. listopadu
zcela paralyzoval provoz na dálnici D1, se vážně dotkl i střetnutí
6. kola UNIQA extraligy žen mezi
volejbalistkami PVK Olymp Praha
a VK Prostějov. Duel plánovaný na
17:00 hodin nakonec nebyl vůbec
odehrán.
„Normálně jsme se vydali autobusem
na cestu do Prahy jako obvykle, ale

okolo půl jedné po poledni zůstali stát
v koloně u Rousínova. Ta se absolutně nehýbala a skoro bez hnutí jsme
takovým způsobem na místě prostáli
čtyři a půl hodiny až do pěti odpoledne, kdy mělo začínat naše utkání na
Olympu,“ popsal (ne)dění v hromadném dopravním prostředku hlavní
kouč vékáčka Miroslav Čada.
„Samozřejmě jsme byli v průběžném
telefonickém kontaktu s vedením

PVK, které jsme o celé situaci informovali. A s přibývajícím časem bylo
postupně jasné, že k zápasu v původním termínu vůbec nedojde. Když
jsme se v těch semnáct hodin konečně
dostali z dálnice na vedlejší silnici, logicky jsme nepokračovali do hlavního
města, ale místo toho se vrátili domů,“
informoval Čada.
Za daných okolností hanáckému
klubu rozhodně nehrozí žádná

kontumace. „Soutěžní řády na tohle
pamatují, tudíž z objektivních dopravních důvodů bylo utkání odloženo a
uskuteční se v náhradním termínu,
na němž se teď všechny zainteresované strany musí dohodnout. Je škoda,
že jsme zápas nemohli absolvovat,
už jsme se na něj pochopitelně těšili.
Ale prostě to nešlo, tím pádem si na
pražském Olympu zahrajeme jindy,“
připojil Čada smířeně.
(son)

Zápas v Praze na Olympu nehrán a odložen,
vékáčko uvízlo v dopravní kalamitě na D1!

PROSTĚJOV Týden se s týdnem
sešel a volejbalistky VK Prostějov podruhé za sebou v krátké
době změří síly s Fénixem Brno.
Zatímco minule šlo o extraligové
střetnutí, tentokrát přivítají jihomoravský celek opět na domácím
hřišti v rámci čtvrtfinále Českého
poháru žen 2017/2018.
Ve čtvrtek 23. listopadu od 17:00 hodin se v hale Sportcentra DDM hraje
duel série číslo jedna, odveta pak přijde na řadu o týden později v Brně.
Výsledky obou mačů se sečtou a do
semifinále postoupí lepší tým, kterým by s velkou pravděpodobností
blížící se jistotě měl být hanácký kolektiv. Při konfrontaci s papírovým
outsiderem bude zase plnit roli vysokého favorita.
„Vzhledem k tomu, že jde o pohárový zápas a my rozhodně nechceme
nijak hazardovat s naším očekávaným postupem dál, nebudeme aspoň zpočátku nijak experimentovat
ohledně sestavy. Až pokud se utkání
rozjede předpokládaně jasným směrem, mohou dostat prostor holky,
které obvykle tolik nenastupují,“ nastínil své plány hlavní trenér vékáčka
Miroslav Čada.
Prostějovským šampiónkám nevzal
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a pak zpět. Jen s tím rozdílem, že zasáhl
osud a nedovolil nám utkání odehrát,
což se prostě jednou za čas může stát,“
pokrčil rameny prostějovský kouč Miroslav Čada.
Důvod neúplné suverenity v duelu
s posledním celkem soutěže viděl spíš
jinde... „Od začátku nastoupily holky,
které v sezóně zatím do zápasů moc
nezasahovaly. A ukázalo se, že je to rozdíl, než když naskočí až do rozjetého
utkání v jeho průběhu. To už je totiž
soupeř nalomený a většinou tak moc
nevzdoruje, zatímco dneska si mančaft
v jiné sestavě než obvykle musel kompletně poradit sám,“ upozornil Čada.
Což se i přes dílčí komplikace podařilo
nakonec výsledkově jasným poměrem.
„Ze začátku to drhlo, ale postupně šel

náš výkon nahoru, byť s chvilkovými
výpadky. Každopádně pomohly holky,
které stabilně nastupují, v čele s Helou
Horkou. Slušnou práci odvedla Gabika
Kozmík a ty mladší holky, jež dostaly
šanci, potřebují nabrat větší zápasovou praxi, tím i herní jistotu. K čemuž
teď i dál dostanou prostor, aby u nich
nervozita ze zodpovědnosti opadla.
Až do minulé soboty s Frýdkem jsme
hráli samá těžší utkání, kde tolik místa
v sestavě logicky neměly, naopak nyní
jejich výraznější šance přichází,“ poodhalil Čada nejbližší záměry.
A co bude s odloženým střetnutím
v Praze? „Musí být stanoven náhradní termín, o němž se jedná. Pokud to
však chceme stihnout do konce kalendářního roku, moc variant neexistuje.
V nejbližších dvou týdnech nás totiž
vedle zápasů extraligy čekají i vložené
souboje Českého poháru, před půlkou prosince pak začne Champions
League. A pokud nemáme hrát v některém týdnu třikrát, zbývá pro duel
na Olympu jediné volné datum okolo

Ve čtvrtek znovu doma s Fénixem, ŠNELLYOVÁ

Místy a nejvíc v úvodu svátečního
zápasu však měly s papírově slabším soupeřem potíže. Mohlo se na
horším vstupu i kolísavém výkonu
vékáčka podepsat dlouhé sezení
v autobusu stojícím hodiny na D 1?
„Na tohle se absolutně nebudeme vymlouvat, navíc to podle mě nemělo na
holky žádný vliv. V autobusu jsme dohromady strávili asi stejnou dobu, jako
bychom normálně cestovali do Prahy

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Měly absolvovat dva extraligové zápasy ve dvou
dnech, ale nakonec z toho sešlo. Volejbalistkám VK Prostějov totiž havárie kamionů a následná zácpa na dálnici D1 znemožnila
dojet ke čtvrtečnímu střetnutí na Olymp Praha, kde tak musel
být plánovaný duel odložen. V pátek večer proti Fénixu Brno
se už normálně hrálo a lídryně tabulky zvítězily hladce 3:0.

„Pro holky, které tolik nehrávají, je snadnější
naskočit do rozjetého zápasu,“ ví trenér Čada

VÉKÁČKO I PŘES VÝPADEK EXTRALIZE

letos slavíme

Devětadvacátá PROMĚNA IMAGE
dlouhodobého seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je tady a s ní
další vítězka, která se může těšit na
životní zážitek. Na další dámu totiž
čeká změna účesu, nové originální brýle i líčení, proměna šatníku,
kompletní poradenství a vůbec den
jako ze snu. Chybět nebude ani profesionální fotografování či natáčení.
Naším primárním cílem zůstává
dodat vám tolik potřebné sebevědomí, energii i jiskru do života a také
ukázat, že každá žena je krásná. Toto
všechno jsme splnili již sedmadvaceti ženám a dvěma muži, přičemž vý-

sledek stál vždy za to. Nejinak tomu
bude jistě i tentokrát, kdy se z triumfu mezi všemi kandidátkami a kandidáty raduje Radka Slečková.
Tuto ženu přihlásil do proměny její
syn, který chtěl mamince udělat
nejen radost, ale také ji dopřát zaslouženou prvotřídní péči a odpočinek.
„Po počátečním udivení a asi pětiminutovém přemýšlení jsem nakonec
souhlasila. Ubezpečil mě, že podle
toho, jak doposud všechny Proměny
image dopadly, se prý nemusím ničeho bát, takže jsem k tomuto svolila.
Jen doufám, že neskončím ostříhaná
na krátko, to je jediné, co bych nechtě-

# %& )<1 5

Marie Curie Sklodowská.

Motto na tento týden:
„porozumět.
Ničeho na světě se není třeba bát, jen je třeba všemu
“

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás přesně po měsíci vítám v dalším díle
vaší oblíbené rubriky Servis pro ženy. Listopadové dny jsou jako stvořené pro klidné a ničím
neručené čtení. Proto se pohodlně usaďte,
vezměte si sklenici vody, něco dobrého
a už se nenechejte ničím rušit.
Na co se dnes můžete těšit? Zjistíte,
kdo se stal dalším vítězem PROMĚNY
IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, můžete si vyzkoušet,
jak se oprostit od dojmů, které vám nečiní dobro, a ani
tentokrát nebude chybět naše tradiční cvičení.
Hlásit se také
můžete do další
PROMĚNY IMAGE, stále hledáme muže i ženy. Tak neváhejte a hlaste se, čeká vás
zážitek na celý život. Nádherné předvánoční období
vám přeje Aneta Křížová

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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R ady a tipy
Přemýšleli jste někdy nad tím,
jakou barvu mají vaše pocity,
emoce nebo i lidi, které máte
nebo nemáte v oblibě? To je
totiž jeden z několika prostředků, jak pracovat sám se sebou
a s uvolněním různých pocitů.
V minulém díle jsme si řekli, jak účinně odstranit negativní pocity a jak
se od nich očistit. Pracovali jsme tak
s vlastní představivostí a s pomocí
vody. Dnes si povíme, jak s těmito
pocity pracovat na vědomé úrovni
a jak je uvolnit. Stačí k tomu papír
a pastelky, pokročilejší to zvládnou
i za pomoci své představivosti. Zkusme ale variantu s pastelkami.

Teď si naprosto spontánně odpovězte: Jak vypadá barva nepřítele? Jakmile odpovíte, zkuste
si představit osobu, která byla
nebo je vaším nepřítelem, pokud
někoho takového vnímáte. Pokuste se nyní k této osobě či k více
osobám vcítit barvu, kterou ve vás
vyvolávají. Nakreslete na čistý papír nějakého nepřítele, někdo nakreslí celou osobu, jinému stačí pár
čar, to je jedno, záleží na vašem vyjádření. Teď zkuste vnímat použité
barvy, které jsou na obrázku a které vás původně napadly. Vnímejte
teď napětí mezi vaším vnitřním
vnímáním a tím, co vidíte očima
na obrázku. Na závěr kresbu roztrhejte nebo spalte. Budete se cítit
svobodně a osvobozeně.
Nezáleží na tom, jestli nepřátele
máte či nikoliv. Obdobně takto
můžete učinit s otázkou strachu,
štěstí, přátelství nebo s čím zrovna potřebujete. Důležité u tohoto
cvičení je vnímání pocitu prvního
dojmu a hledání rozdílů při kreslení vznikajícího pocitu mezi tichým
vnímáním a realizací. Tento pocit
chápejte jako setkávání dvou sfér,
a to hmotného světa a duchovní
úrovně. Jestliže jsou pocity spíše
harmonické, nacházíte se přes různé barvy v dané sféře na správném
místě.
Je velice podstatné pracovat s negativními energiemi. Stejně jako
si čistíte zuby, tak je třeba se starat
a čistit i duševní stránku člověka. Tu
zatěžují právě tyto negativní vlivy.

 : & * + #7 * .- 7 22A

letos slavíme jubileum...

končila své pocity Radka Slečková.
„A já již můžu pouze dodat, že naši
listopadovou vítězku čeká skutečně
ohromný den, na který jen tak nezapomene. Já i celý náš profesionální
tým se na ni moc těšíme,“ vzkázala
Aneta Křížová, patronka Proměny

Nechte se inspirovat časopisem Vánoční perníčky, který vám pomůže
nachystat tu pravou vánoční atmosféru
a zároveň se i postará o zábavu pro celou rodinu. Vyhněte se předvánočnímu
shonu, můžete začít ještě dnes! Časopis
je již k dispozici na stáncích tisku.

100 g  
  
40 g 
2
vejce
   
 

Ingredience

R ecept pro vás

la,“ avizovala Radka Slečková. „Jinak
se nebráním vůbec ničemu a těším
se, jak na novou vizáž, tak na poradenství, abych pak mohla v nové
vizáži třeba i pokračovat,“ smála
se sympatická dáma. „Hledala jsem
si totiž vizážistku, která by mi řekla
kompletně od hlavy až k patě, na co
se mám zaměřit, co nosit, jaké barvy,
střihy oblečení, ale i účesu a podobně,
ale nikoho se mi nepodařilo najít. Až
teď mi přišla tahle příležitost, takže to
tak asi mělo být,“ pokračovala vítězka
listopadového klání.
Radka Slečková má jednapadesát let, bydlí ve Lhotce u Přerova
a pracuje jako provozní. Má dvě
dospělé děti a její velkou zálibou je chalupaření, zahradničení
a ruční práce. Jak sama říká, baví ji
úplně všechno, proto má celou řadu
zálib. Co se týče líčení, tak bez tužky
a řasenky neudělá ani krok a místy
používá make up. Nejraději si pak
obléká halenku a kalhoty, ale příležitostně i šaty. „Potom, co jsem slyšela,
jak proměny Večerníku probíhají,
tak se moc těším a vlastně se nemůžu
dočkat. Otázkou sice je, jestli se nakonec nervozita přeci jen nedostaví,
ale věřím, že to bude moc fajn,“ za-

image a redaktorka Servisu pro ženy.
Jak devětadvacátá PROMĚNA
IMAGE probíhala, se dozvíte již
v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na tradiční dvoustraně a také na našich internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

Radce Slečkové

Listopadová PROMĚNA IMAGE patří

17111311329
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Následně ruce stlačíme a vedeme
směrem dolů až k břichu. Stále však
zůstáváme na špičkách. S nádechem
ruce rozevřeme a provádíme celý
cvik znovu. Po celou dobu cvičení
máme narovnaná záda, zasuneme
hlavu a náš pohled směřuje směrem
vpřed. Volně a zhluboka dýcháme,
pokud bychom měli pocit, že ztrácíme rovnováhu, tak sejdeme na paty
a cvik provádíme na celých patách
a přenést váhu na špičky zkoušíme
alespoň místy. Tato pozice posiluje
vnitřní stabilizační systém a efektivně pracuje s rovnováhou.
A nyní už se můžete společně se
mnou těšit zase příště!

Jakmile jsou ruce nad hlavou, tak
je spojíme a stlačíme (viz. foto).
Nohy jsou pořád na špičkách. Snažíme se myslet na to, že střed těla je
uprostřed břicha, čímž vyvažujeme
rovnováhu.

Nyní s nádechem a velice pomalu
přejdeme na špičky a ruce rozpažíme a pomalu táhneme směrem
vzhůru (viz. foto). Po celou dobu
držíme rovnováhu na špičkách.
Je dobré cvičit v místě, kde máme
prostor, kdyby se náhodou stalo, že
neudržíme rovnováhu.

V tomto cviku navážeme na cvičení z minula. Zůstaneme ve dřepu, necháme paty na zemi a ruce
překřížíme (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

V tomto okénku se budeme již
posedmatřicáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, kloubů, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí
dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Dnes se
zaměříme na posílení celého těla.
Pojďme tedy na to...

CVIČENÍ
PRO TĚLO XXDXVÍLII.
I DUŠI

infoservis
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Mandarinky 1kg

Banány 1kg

Granátové jablko 1ks

Kiwi 1ks
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Klenovice na Hané
hodin. Vypnutá oblast: část cha- Dne: 11. 12. 2017 od 7:30 do 15:00
Dne: 4. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 tové oblasti Otaslavice: chata E70, hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
hodin. Vypnutá oblast: část obce odběr na parc. č. K/1715.
ulice nov. RD s č. 610, 611, 612, 613,
Klenovice na Hané: jednostranně Obec: Kostelec na Hané
602, 603 a parc. č. 528/21 a 528/24.
ulice od č. 296 po č. 299. Obou- Dne: 6. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 Obec: Prostějov
stranně ulice od 102 a 264 po 238 hodin. Vypnutá oblast: ulice Legio- Dne: 12. 12. 2017 od 7:30 do 9:00
a 225.
nářská - pravá strana od ul. Revoluč- hodin. Vypnutá oblast: obytné
Obec: Kralice na Hané
ní po ul. 8. května.
domy Fanderlíkova č. 39 a 41.
Dne: 4. 12. 2017 od 8:00 do 13:00 Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice Dne: 8. 12. 2017 od 7:30 do 15:00 Dne: 13. 12. 2017 od 7:30 do 10:30
Prostějovská (od č. 255 a 87 po ko- hodin. Vypnutá oblast: ulice Vodní hodin. Vypnutá oblast: bytové
nec obce s čísly 258 a 257)
od č. 5 po č. 33 (mimo č. 25 - Cent- domy E. Beneše č. 36, 37, 38, E. VaObec: Otaslavice
rum zdraví ).
lenty č. 39.
Dne: 5. 12. 2017 od 7:30 do 14:30 Obec: Olšany u Prostějova
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Pozorujeme sluneční skvrny ve fotosféře i protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin. Na večerní obloze
spatříme vzdálené planety Uran a Neptun. Každý člověk se o nich učil ve škole, ale jen málokdo je opravdu viděl
na vlastní oči. Dalekohled zamíříme také na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a cizí galaxie. V případě špatného
počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MĚSÍC U KREJČÍHO“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na
začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

OD 20. DO 26. 11. 2017
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Dát si dobrý kousek ovoce nebo zeleniny je nejen chutná, ale především
zdravá záležitost. Obzvlášť v současném sychravém počasí bychom měli
tělo doplňovat vitamíny. Proto je dobré vědět, že nejlevnější citrony a takékus kiwi zakoupíte aktuálně v Albertu, pomeranče i granátové jablko
nabízí nejvýhodněji Kaufland, mandarinky seženete za nejlepší cenu
Přejeme dobrou chuť!
v Tesku a banány v Penny marketu.
Průzkum byl proveden ve středu 15. listopadu.

12,90

19,90

29,90
(500g)

24,90

Citrony 1kg

b
ký
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POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

Do ankety Komorový barometr se zapojilo 429 podnikatelských subjektů
napříč kraji a odvětvími, převážně mikro a malé podniky do 50 zaměstnanců.
Hospodářská komora již před více než
dvěma lety zformulovala na základě podnětů podnikatelů Desatero požadavků
na vládu. Z velké části ale nebylo vládou
naplněno, HK ČR jej proto aktualizovala
a znovu tyto požadavky podnikatelské
veřejnosti předkládá jako podnět pro
nově ustanovenou vládu. Požadavky jsou
k dispozici na odkazu níže.
Zdroj: Hospodářská komora ČR

www.komora.cz/wp-content/uploads/
2017/10/DESET-KROK%C5%AE-NA-CEST%C4
%9A-K-PROSPERIT%C4%9A.pdf

odvodů. Podnikatele přitom dlouhodobě netrápí výše daní jako spíše
celková odvodová zátěž, která se řadí
mezi nejvyšší ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi.
„V rámci šetření jsme se dotazovali
ale i na to, zda podnikatelé realisticky
očekávají, že nová vláda jejich přání
také splní. Odpověď byla bohužel
převážně pesimistická. Třetina podnikatelů očekává, že nová vláda jejich
přání vůbec nesplní,“ poznamenal
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák
23. 11.
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH
OSOB 2017 – 2018 – přednáší Ing. Karel Kvítek
27. 11. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ 2017
A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PLATNÉ
PRO ROK 2018 – přednáší Tomáš Líbal
30. 11. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017,
DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
4. 12.
EET – 3. fáze – přednáší Ing. Olga Hochmannová

21.11.
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU

od nás

Celkem 77 procent podnikatelů by si nejvíce přálo, aby vláda
ustavená po volbách snížila jejich
regulatorní a odvodovou zátěž.
Zlepšit by měla ale také vymahatelnost práva a podmínky pro získávání kvalifikované pracovní síly.
Vyplývá to z ankety Hospodářské
komory mezi živnostníky a firmami napříč kraji i odvětvími.
V rámci Komorového barometru měli
podnikatelé vybrat pět z deseti možností, které by si nejvíce přáli od příští
vlády. Na 77 procent podnikatelů by
si nejvíce přálo snížení regulatorní zátěže. Za překážky podnikání považují
netransparentnost právního rámce,
platební a jiné povinnosti v daňovém
systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním, ale i náročnou komunikaci mezi
podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské svobody.
Podle Hospodářské komory nová
vláda musí konečně učinit průlom
v elektronizaci státní správy. Prvním krokem by mělo být neprodlené přijetí Právního elektronického
systému pro podnikatele, návrh ale
bohužel minulý týden neprošel Senátem...
Hospodářská komora od nové vlády
očekává rovněž jasný postoj k problematice sdílené ekonomiky, cestou je odbourání regulace „tradičního“ odvětví.
Celkem 67 procent respondentů by
nejvíce ulehčilo snížení daní a/nebo

Podnikatelé si přejí, aby nová vláda konečně
uvolnila regulace a snížila odvodovou zátěž

letos slavíme jubileum...

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Dostanete se do zajímavé situace, kdy
na zemi na ulici najdete peněženku. V ní bude značný obnos peněz.
Zvítězí ve vás poctivost, nebo budete chtít vyřešit svoji neutěšenou
finanční situaci?
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Mnoho lidí okolo vás bude hodných, někteří vám dokonce přinesou
i nějaké dárky. Objeví se však jeden
člověk, se kterým máte z minulosti
špatné zkušenosti. A ten vás bude
i nyní trápit!
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Očekávejte velmi vzrušené debaty uvnitř
rodiny. Čeká vás totiž dědictví po
vzdáleném příbuzném, takže každý
budete chtít urvat co možná nejvíce.
Nebudou to příjemné chvilky, padne
i nějaká ta facka.
RYBY – 21.2. až 20.3. Budete se
snažit prosadit své zájmy, ale tvrdě narazíte. Zejména v práci nebudou chtít
kolegové slyšet nic o tom, že právě vy
byste měli být těmi, které nadřízení
odmění za práci a skvělé nápady.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22.7. až 22.8. Návštěva lékaře
je ve vašem případě nutností, ukrývá
se ve vás nemoc, o které nemáte ani
páru. Nebojte, nejedná se o nic nebezpečného, ale léčit se musíte zavčas.
O víkendu vás čeká zajímavé setkání.
PANNY – 23.8. až 22.9. Váš dávný
kamarád vám zavolá a požádá o pomoc. Něco mu už léta dlužíte, takže
se mu budete snažit vyhovět. Při vzájemném setkání ale zjistíte, že ten člověk se topí v naprosto neřešitelných
problémech.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Celkem
lehce můžete v těchto dnech zbohatnout, ale nesmíte propást šanci. Uprostřed týdne se potkáte s člověkem,
který vám nabídne skvělý, ale riskantní obchod. Dohodněte se, vy budete
mít štěstí!
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Trpíte
zimou a nyní doslova a do písmene nevíte, co za oblečení byste si na
sebe navlékli. Měli byste se ale zkusit
otužovat, to by vás zcela jistě vyléčilo.
A troška pohybu by rovněž určitě neuškodila.

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

BERANI – 21.3. až 20.4. Čeká vás
spousta schůzek a pracovních úkolů.
Přestože se budete velmi snažit rozvrhnout si správně svůj čas, nepodaří
se vám to stoprocentně. Něco tedy
bohužel musíte odložit na příští týden.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Nejednejte
zbrkle, mohlo by se vám to vymstít.
Než budete chtít dojít k jednoznačnému rozhodnutí, jak řešit své problémy,
pečlivě si vše promyslete. Nebojte se
také požádat o radu zkušenějšího.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Bude
vás přitahovat jeden jediný člověk,
který se poslední týdny pohybuje ve
vaší těsné blízkosti. Vaším problémem je, že jste zadaní a máte celkem
harmonický vztah. Zřejmě se dopustíte nevěry.
RACI – 22.6. až 22.7. Budete ve
svém živlu, okolo vás se budou pohybovat lidé, kteří jsou velmi vlivní
a mohou i vám pomoci v profesním
i životním růstu. Nedávejte jim ale
okatě najevo, že od nich něco potřebujete. Vyčkejte na příležitost.

Ač je to spíše výsada jarních měsíců, budou tyto dny nakloněny zamilovaným
Prostějovanům. Každý druhý dostane příležitost k novému seznámení, které může
hodně ovlivnit další průběh života. Nebraňte se proto novým známostem.

Prostějova
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PROSTĚJOV Fantasticky vydařený zápas, který se povede jednou za
hodně dlouhou dobu, prožili hokejisté LHK Jestřábi Prostějov ve 23.
dějství WSM ligy mužů ČR 2017/18.
Proti Třebíči vystřihli skvělý výkon,
ani jednou neinkasovali a především
sami nasázeli málokdy vídaných devět gólů! Jelikož redaktor Večerníku
nebyl ochrankou z nepochopitelných
důvodů (více v rubrice Mezi hokejovými mantinely Marka Sonnevenda na
protější straně – pozn.red.) na zimní
stadión vpuštěn, proto vám tohle
rekordní vítězství můžeme popsat
pouze zprostředkovaně v nejdůležitějších bodech tak, jak o střetnutí referoval internetový on-line přenos na
serveru www.onlajny.com.
Čas 2.15: Meidl zachytil za bránou
odraženou střelu, vyjel si před Jekela a
nadvakrát protlačil puk do sítě – 1:0.
Čas 11.12: Dvořáček se u pravé tyče
dostal k puku, který sjel z hokejky
spoluhráče, a poslal jej za ležícího
Jekela – 2:0. Trenéři hostů si berou
oddechový čas.
Čas 12.51: Divíšek dostal parádně
namazáno na vrchol pravého kruhu a
odtud skvělou pumelicí trefil přesně –
3:0. Jekela střídá mezi tyčemi Svoboda.

nou přihrávku před Svobodu a tváří
v tvář brankáři soupeře nezklamal –
8:0.
Čas 44.36: Jestřábi opět doslova rozebrali obranu hostí, Dvořáček dostal
náramnou zadovku a zakončoval do
prázdné svatyně – 9:0.
Čas 57.27: Gólovou desítku mohl završit Nouza, ale několikeré zakončení
vrcholící velkým závarem tentokrát
Svobodu nepřekonalo.
Čas 60.00: Hanáci si užívají bouřlivý
aplaus diváků vestoje i dlouhou děkovačku fanouškům, naopak Horáci
rychle mizí do kabin s ostudným debaklem.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis WSM Ligy najdete na straně 22

*G##<(G(~' 'G <&@
„Bohužel po předchozích dobrých zápasech, kdy jsme inkasovali maximálně jeden gól,
nám dnes nefungovalo vůbec nic. Ve hře jsme dělali obrovské chyby, kterých se nevyvaroval snad ani jeden hráč. Dostali jsme rychlé góly na 3:0, pak do konce první třetiny ještě
další dva a bylo prakticky po zápase. Ve druhé třetině jsme sice hráli aktivně, ale domácí už
byli v takové pohodě, že dali z pěti střel tři góly. Je to asi otřepaná fráze, ale na tento zápas
musíme rychle zapomenout a soustředit se na pondělní utkání s Kadaní, které musíme
zvládnout. Liga běží rychlým tempem a my se nemůžeme ohlížet dozadu, je třeba se dívat
na další zápasy.“
Převzato z www.lhkjestrabi.cz

&Y(#Q(>
>~()'6)
„Zápas nám vyšel ve všech směrech. Věděli jsme, že Třebíč inkasovala za poslední tři zápasy
pouze jeden gól. Důsledně jsme se na jejich hru připravovali. Radost máme jak ze vstřelených branek, tak i z toho, že jsme žádný gól nedostali. Hráčům děkujeme, že fanouškům
připravili hezký hokejový večer.“

  

Čas 17.56: Od modré vypálil Žovinec a prostřelil úplně vše, co mu stálo
v cestě – 4:0.
Čas 18.44: Rudovský dostal křížnou
přihrávku na druhou tyč a bez okolků trefil odkrytou klec – 5:0.
Čas 21.42: Zpoza brány přišla přesná
nahrávka na hůl Nouzy a ten s přehledem překonal přesunujícího se Svobodu – 6:0.
Čas 26.27: Mezi kruhy se k puku
dostal Wasserbauer a Neužil měl co
dělat, aby jeho štiplavou střelu vyrazil
nad bránu.
Čas 32.47: Holík napřáhl od modré
čáry a propálil všechno včetně gólmana Svobody – 7:0.
Čas 36.57: Divíšek dostal výbor-
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sově přibližuje k délce střídání na ledě,
což je maximálně minuta v extrémní
zátěži ve vícero intervalech. Na tom
pracujeme s kondičním trenérem Davidem Skřivánkem. Ví o tom hodně,
což je pro nás skvělé.“

PROSTĚJOV První polovina WSM
ligy mužů ČR 2017/18 skončí třemi
koly v rychlém sledu během tohoto
týdne. A pro hokejisty Prostějova to
bude hodně náročný trojboj, neboť v
jeho rámci potkají dva nejsilnější celky
soutěže.
Úvod by ale tak hrozivý být nemusel.
Dnes od 18:00 hodin totiž Jestřábi nastoupí na ledě Ústí nad Labem, kterému
se poslední dobou vůbec nedaří. Slovan
prohrál už třikrát za sebou včetně debaklů 1:7 v Českých Budějovicích a 1:8 na
Slavii Praha, dohromady podlehl pětkrát
z uplynulých šesti střetnutí. A vinou toho
klesl na desáté místo tabulky, má dvaatřicet bodů (o pět méně než LHK).
Pomyslný vrchol nejbližších dnů nastane prostějovským mužům ve středu
22. listopadu od 18.00 hodin, kdy se na
vlastním kluzišti utkají s Karlovými Vary.
Výběr HC Energie přitom až do letošního jara působil v extralize, kam se vehementně tlačí zpátky, zatím suverénně
vede prvoligové pořadí se 49 nasbíranými

body. Po reprezentační pauze skolil Slavii
6:2 i Havířov 6:4, za posledních šest mačů
podlehl jen v Litoměřicích těsně 1:2. Jinak dominuje.
O nic lehčí to ptačí dravci určitě nebudou mít v sobotu 25. listopadu. To
zajíždějí do Kladna na zimák dalšího
velkého favorita soutěže, Rytíře vyzvou již od 16:00 hodin. Středočeši přitom jsou momentálně druzí se 45 body
na kontě, ovšem nijak výbornou formou.
Od poloviny října pravidelně střídají vítězství s porážkami, nicméně se stále drží
v popředí a před sebou pořád mají jediný
cíl: postup zpět mezi tuzemskou elitu.
„Já bych k těmto třem zápasům přidal
ještě jeden z dalšího týdne, kterým bude
derby v Přerově. Tohle dohromady se
dá brát jako série čtyř hodně těžkých
utkání, ve kterých se ukáže, jak na tom
po reprezentační přestávce výkonnostně
jsme. Něco jsme během ní potrénovali,
ve Vsetíně se herně spíš hledali a proti
Třebíči už to bylo velice dobré. Snad tenhle trend prodloužíme, abychom třeba i

papírově silnější soupeře dokázali potrápit, možná přímo zaskočit. Pochopitelně
chceme co nejvíc bodů,“ přál si kapitán
elhákáčka Matouš Venkrbec. Jmenovitě
ocenil skvělou momentální formu svých
parťáků z první útočné formace, jež nyní
nastupuje ve složení Tomáš Nouza,
Tomáš Divíšek, Jan Starý. „Všichni tři
teď hrají výborně, klukům jednoznačně
prospěl návrat Honzy Starého z Pardubic. Divoch jim to perfektně řídí, a jestli
Tom Nouza udělal z posledních dvou
střetnutí osm kanadských bodů, tak to je
fakt paráda. On je asi na takový sběr občas
zvyklý, ale pro nás obyčejné smrtelníky
jde o něco mimo naše běžné schopnosti,“
řekl Venkrbec s úsměvem. A hned dodal:
„Ať klukům fazóna vydrží co nejdéle, my
ostatní se zkusíme v rámci možností přidat. A hlavně musíme jako celý mančaft
dobře bránit, hrát zodpovědně dozadu.“
Vzájemné zápasy v této sezóně: Prostějov – Ústí nad Labem 3:2 PP, Karlovy
Vary – Prostějov 6:3, Prostějov – Kladno
3:2 PP.
(son)

.URPøGRP¿FËKRxO¿JUXDEVROYXMË
KRNHMLVWÇ3URVWøMRYDMHxWøYHQNRYQË
GXHO\Y¸VWËQDG/DEHPDQD.ODGQø

„Hokej se mění. Je mnohem rychlejší,
výbušnější i silovější, takže se hodně „Chtěl bych poděkovat, že mi v Propracuje na dynamice a těchto věcech. stějově dali šanci se vrátit. A doufám,
Při delším běhu ztrácí tělo svalovou že nezklamu jak tým, tak fanoušky.“
(son)
hmotu, takže se všechna příprava ča-
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taky jako trenéra. Spolupráce je úplně v pohodě. Musím dostat do hlavy
náš herní systém, aby to pro mě byla
samozřejmost. Pak věřím, že to bude
dobré.“

PROSTĚJOV Jeho návrat do rodného města a klubu, který ho hokejově vychoval,
znamená pro Jestřáby značné potenciální posílení týmu. Ve středu na vsetínském
Lapači se Václav Meidl při své obnovené premiéře v prostějovském dresu ještě nijak
neprosadil, ale o tři dny později doma proti Třebíči už to rozbalil. Rychle vstřeleným
gólem otevřel skóre a přispěl k rekordnímu triumfu 9:0. Podívejme se, co uprostřed
minulého týdne řekl v rozhovoru pro webové stránky LHK.

ta byla vcelku v pohodě. Horší to
bylo v Německu, protože německy
neumím ani slovo. Ale jak jsem řekl,
„Německo je ekonomicky silná země a je to velká země a kluci mluvili anghokej je tam na vysoké úrovni, i zázemí licky, takže i to bylo nakonec bez probylo kvalitní. Polsko se nedá vůbec srov- blémů.“
nat, hokej je tam sport číslo, ani nevím
#) ' 
kolik – s českým prostředím neporov)  >~(
natelné.“
„Jirku
Vykoukala
znám ještě jako
# ''&
hráče, nastupovali jsme proti sobě v
&  
extralize. Znám ho i jako sportovní„Polština je hodně podobná češtině, ho manažera tady v Prostějově a teď

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník
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udolali Frýdek-Místek 3:2 v prodloužení, prohráli ve Vsetíně 4:5 po samostatných nájezdech a rozstříleli Třebíč
9:0. Protáhnou sérii ještě víc?

7

Tolikrát za sebou dokázali prostějovští
hokejisté bodovat v probíhajícím ročníku WSM ligy. Postupně vyhráli v Havířově 5:2, podlehli Českým Budějovicím 2:3 v prodloužení, přejeli Benátky
nad Jizerou 7:2, zvítězili v Kadani 4:2,

2TQUV÷LQXCPÆ OG\KVÊO TQ\RT¾wKNK
*QT¾EMQW 5NCXKK  C D[NC D[
LGFPC D¾UGÿ QDU¾JNG X PQXK
P¾EJ QUNCXKV VCM P¾FJGTPÚ VTK
WOH,GPåGV÷åMQP÷EQRQFTQD
P÷ RQRKUQXCV MF[å LUVG W VQJQ
PGOQJNK DÚV 2Q\KVKXPÊ RWDNKEKVC
VCM\čUVCPGRąGX¾åP÷XwWRNÊMW
CéD[LKLGUVą¾DÊQFFÊNRQURQWUV÷
MQPVTQXGT\PÊEJ WF¾NQUVÊ \C RQ
UNGFPÊO÷UÊEGCTQM[RQVąGDQXCN
LCMQUčN2CP.Wÿ¾MO¾GXKFGPV
P÷TCFwKRWDNKEKVWPGICVKXPÊ
,CM LKPCM UK X[UX÷VNKV åG GNJ¾
M¾éMQ O¾NGO X[NQWéKNK \ 95/
NKI[" äG FQUVCNQ QF èGUMÆJQ
JQMGLQXÆJQ UXC\W XÊEG PGå
UVQVKUÊEQXQW RQMWVW \C PGURNC
EGPÆ FNWJ[ éK NJCPÊ X ×ąGFPÊ
\RT¾X÷"äGLGJQFQO¾EÊWVM¾PÊ
P÷MQNKMVÚFPčDQLMQVQXCNKXNCUVPÊ
HCPQWwEK \ MQVNG" äG UG FNQW
JÆ O÷UÊEG RQO[UNP÷ X¾NéKNQ
Q ON¾FGå U PQXÚO UWDLGMVGO
5- 2TQUV÷LQX  C PC UEÆP÷
UGQDLGXKN[KFTUPÆXÚJTčåM["0G
ONWX÷QąCF÷FCNwÊEJRąÊRCFč
PGUVCPFCTFPÊEJUKVWCEÊe
,¾XÊOXåF[EM[\CVQOQJNP÷
MFQ LKPÚ 1UVCVP÷ K LCMQ W VÆVQ
OÆ XEGNMW DCP¾NPÊ RąÊJQF[
6QLGRąGEGLCUPÆ
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0CVQOVQOÊUV÷LUGOEJV÷NRč
XQFP÷ RU¾V Q P÷éGO ×RNP÷
LKPÆO CNG QMQNPQUVK TQ\JQFN[
åG VTCFKéPÊ \CO[wNGPÊ UG WDÊT¾
\EGNC QFNKwPÚO UO÷TGO ,G VQ
RąKVQO FQUV DK\CTPÊ OKPKRąÊD÷J
MVGTÚ XwCM XNCUVP÷ NQIKEM[ \C
RCF¾FQUQWéCUPÚEJRQO÷Tč
X RTQUV÷LQXUMÆO JQMGLK C F÷PÊ
QMQNQP÷L
1éLFG",GVQXRQFUVCV÷LGF
PQFWEJÆCRTQUVÆ6CMLCMQPQT
O¾NP÷LUGOX[TC\KNPCFQO¾EÊ
\¾RCU,GUVą¾DčXUQDQVWU6ąGDÊ
éÊNGéQEJTCPMCWXEJQFWO÷
PC PQXKP¾ąUMÚ RTčMC\ PGXRWU
VKNCFQXPKVąJCN[5G\FčXQFP÷
PÊOåGO¾RQM[PRQWwV÷VLGP
OÆFKCMVGT¾VQOCLÊUXGFGPÊO
MNWDWFQONWXGPÆ
0C FQVC\ wÆHTGFCMVQTC 8G
éGTPÊMW QJNGFP÷ ąGwGPÊ VÆVQ
UKVWCEG QFRQX÷F÷N IGPGT¾NPÊ
OCPCåGT .*- ,CTQUNCX .Wÿ¾M
Cå FNQWJQ RQ UMQPéGPÊ FWG
NW X 5/5 \RT¾X÷ d#UK PGO¾
VG CMTGFKVCEK C UONQWXW LCMQ
QUVCVPÊOÆFKCq%QPCVQOåG
QF\Cé¾VMWUG\ÐP[PKEVCMQXÆ
JQPGD[NQRQVąGDC"0CLGFPQW
LG C FQ\X÷F÷V LUOG UG VQ CUK
O÷NKVGNGRCVKÊ0CVWVQP¾OKVMW
\CTGCIQXCNRTXPÊOWå,GUVą¾Dč
XUMWVMW UGTKÐ\P÷ C RQ UXÆO 
QUQDPÊKPXGMVKXQWMVGTQWPGUVQLÊ
\CVQMQOGPVQXCV

  

Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Ve středu ve Vsetíně to pro nás
bylo šťastné utkání s nešťastným
koncem. Hned z první pořádné
střely jsme dali vedoucí gól, a
přestože byli domácí herně lepší,
vedli jsme během druhé třetiny
dvakrát o dvě branky. První klíčová chvíle přišla za stavu 1:3,
kdy jsem neproměnil trestné
střílení a vinou toho se nepovedlo odskočit ještě víc. Zlom pak
nastal rychlým inkasováním
na 3:4 v nástupu do třetí části
pouhých sedm sekund od buly.
Celkově jsme určitě mohli vyhrát za tři body, ale klidně taky
odjet s prázdnou. Po hokejové
stránce soupeř odvedl kvalitnější výkon a zvítězil zaslouženě.
Třebíč k nám v sobotu dorazila
s parádními výsledky, když za
několik zápasů dostala hrozně
málo gólů. Jenže to pak někdy
přijde právě takové střetnutí,
jako u nás. Rychle jsme nastříleli tři branky, načež Kuba
Neužil důležitým zákrokem
vychytal přečíslení hostů dvou
na jednoho. Vzápětí jsme přidali další dvě trefy a tím protivník
úplně odpadl, ve zbytku zápasu
nekladl větší odpor. My jsme si
to naopak skvěle užili, vyhrát
9:0 se samozřejmě podaří jen
výjimečně.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Tentokrát nebylo o titulu nejlepšího hráče LHK za uplynulý týden absolutně žádných pochyb. Zkušený pětatřicetiletý
útočník totiž posbíral ve dvou zápasech fantastických osm
kanadských bodů! Nejprve na Lapači ve Vsetíně asistoval
u vedoucího gólu, poté sám vstřelil druhou i třetí branku
svého týmu. Což přesto nestačilo na víc než středeční prohru 4:5 po samostatných nájezdech. Proto Nouza ještě
přitvrdil a v sobotu doma proti Třebíči přidal osobní bilanci 1 + 4. To už soupeř nemohl rozdýchat, načež si z
Hané odvezl téměř dvouciferný debakl 9:0. Tomova
forma je momentálně famózní, evidentně mu svědčí
složení útočné formace s dalšími ostřílenými parťáky
Divíškem a Starým. V týmovém bodování už atakuje
lídra Rudovského a navazuje na své předchozí super sezóny z Českých Budějovic.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE
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stříleními – jedním v 32. minutě a druhým těsně před závěrem prodloužení.
„Rozhodly dvě věci. Zaprvé jsme neodskočili ve druhé třetině na 4:1, kdy jsme
měli trestné střílení, a zadruhé jsme dostali strašně rychlý gól na začátku třetí
části hned po úvodním buly. Tím se
soupeř vrátil do hry, zanedlouho vyrovnal z přesilovky a nakonec rozhodl
na nájezdy,“ zrekapituloval ústřední
momenty trochu zbytečně ztracené
bitvy kouč LHK Jiří Vykoukal.
Sice se musel obejít bez zraněných
Matěje Bažanta v obraně i Milana
Švarce v útoku, ovšem zase mohl
využít dvou kvalitních navrátilců do
ofenzivy. Zatímco Jan Starý na střídavé starty z Pardubic se v sestavě
objevil po několika týdnech, odchovanec Prostějova Václav Meidl hraje
za rodné město po dvou letech. „Oba
nám pomohli. Honza se vrátil do lajny s
Tomáši Divíškem a Nouzou a celá tahle
řada odehrála dobrý zápas. Venca teď
přišel z Polska, takže dostane chvilku
čas na aklimatizaci. Je silný na buly, tak
doufám, že pro nás bude přínosem,“ vě-

řil Vykoukal uprostřed týdne.
Hned v sobotu během utkání 23. prvoligového dějství (staro)nové posily
vydatně řádily, leč zdaleka ne pouze
ony. Výtečně zahrála celá jestřábí letka,
která doslova rozbombardovala nebohou Třebíč 9:0! Necelé dvě tisícovky
nadšených fanoušků v hledišti se bavily
úchvatnou kanonádou a na spadnutí
byla i kulatá desítka. Ta sice o fous nevyšla, ale přesto mohla v domácím táboře panovat maximální spokojenost.
Tím spíš, že hanáčtí dravci bodovali
už sedmkrát v řadě za sebou! A pět
mačů z této úspěšné série bylo vítězných. Mužstvo je tedy kousek před
polovinou základní fáze na správné
cestě směrem ke splnění cíle celého
ročníku: postoupit do play-off! „Vyhrát o devět gólů se samozřejmě nepovede každý den nebo týden, spíš je to
hodně výjimečná událost. Za poslední
roky si v našich zápasech pamatuju takové debakly jen dva. Když jsme loni
porazili chudáky juniory Slavie 13:0 a
pak zanedlouho dostali naloženo 1:9 v
Českých Budějovicích při televizním
utkání. Jinak mám dojem, že jsme přes
osm nastřílených branek dlouho nešli,
v mistrácích si něco podobného vybavím ještě v druholigové sezóně, kdy
se nám nakonec podařilo postoupit
o soutěž výš. Tenkrát jsme vysoko vítězili častěji,“ zapátral v paměti po euforické demontáži Horácké Slavie kapitán Jestřábů Matouš Venkrbec. Byť
# %& 



to nyní mančaftu většinově šlape, lídr
jestřábí kabiny důrazně varoval před
pověstným usínáním na vavřínech.
„Třeba ve Vsetíně jsme nehráli dobře, i když z toho vyšel jeden získaný
bod. Proti Třebíči šel sice náš výkon
nahoru a předvedli jsme velmi solidní
hokej, ale jeden takhle vydařený zápas
nesmíme přeceňovat. A že jsme v tabulce už pátí? Na pořadí je lepší se teď
moc nedívat. Jednak zbývá pořád ještě
víc než polovina základní části, navíc
několik týmů za námi nemá žádnou
nebo minimální ztrátu. A střetnutí
jdou rychle za sebou, proto stále platí nutnost plně se soustředit na každé
další, co přijde, ve všech se snažit bodovat,“ vyzval Venkrbec k zachování
ostražitosti.

letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOV Už delší čas kvůli
tomu opoziční zastupitelé buší do
těch koaličních. Důvodem sváru
mezi komunálními politiky je dotace udělená městem mládežnickému hokejovému klubu LHK Jestřábi spolek v roce 2016, o kterou
požádal v závěru roku 2015 tehdejší předseda klubu Michal Tomiga.
V žádosti ovšem zamlčel, že klub
i on sám jsou v několika exekučních řízeních! Opozice to vidí jako
podvod a požaduje vrácení dotace.
Tímto tématem se minulé úterý zabývala také rada města. „Projednali jsme
požadavek opozičních zastupitelů,

za který jsme nejen náš oddíl kopané, ale celá tělovýchovná jednota
neskutečně vděční,“ dodal Sklenář.
Zahájení provozu byl přítomen
také náměstek primátorky Jiří Pospíšil, který projekt s nadšením
předal do užívání oddílu kopané.
Nyní je automatický systém plně
aktivní a fotbalisté jej již využívají. „Tělovýchovné jednotě ušetří
solární ohřev teplé užitkové vody
řády tisíců ročně a návratnost celého projektu by měla být otázkou
několika málo roků,“ podělil se
o pár finančních detailů Josef Sklenář.
(jim)

náš oddíl čítá bezmála dvě stovky
členů, tak si asi dokážete představit, jak finančně náročné je pro
takovou základnu zajistit vodu po
dobu sedmi měsíců,“ rozhovořil se
předseda tamějších fotbalistů Josef
Sklenář.
Již z prvních jednání se zástupci
města vyznělo, že prostějovské
vedení má zájem jít cestou využití
obnovitelných zdrojů energie na
veřejných budovách, nápad se tak
podařilo přetáhnout z teorie do
praxe. „Proto nás při tomto projektu plně podpořilo, a to nejen finančně. Vznikl tak pilotní projekt,

kteří na základě trestního oznámení na LHK Jestřábi spolek ze strany
města chtějí uplatnit náhradu škody
poskytnutím dotace tomuto hokejovému klubu. V radě jsme se rozhodli,
že tento materiál zařadíme na program jednání nejbližšího zastupitelstva. Hlasováním zastupitelé rozhodnou, zda Jestřábi budou muset vrátit
dotaci nebo nikoliv,“ vysvětlila Alena
Rašková, primátorka statutárního
města Prostějova.
Spolek LHK Jestřábi pod tehdejším
vedením Michala Tomigy obdržel vloni dotaci od prostějovského
magistrátu ve výši 2,8 milionu korun.

Podle radních ale město žádnou finanční újmu neutrpělo. „Já jsem přesvědčen, že k žádné škodě nedošlo.
Dotace byla řádně vyúčtována, což je
i závěr kontroly z finančního odboru.
Navíc LHK Jestřábi spolek přímo do
rukou žádné peníze nedostal, ty zůstaly na účtu města a platily se z nich
faktury za pronájem ledové plochy
a za dopravu mládežnických týmů
k utkáním,“ přidal náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.
Hlasování o tomto bodu může být
tedy na prosincovém zasedání zastupitelstva hodně zajímavé a diskuse
(mik)
bouřlivá...
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PROSTĚJOV Novou posilu pod koš získalo vedení BK Olomoucko. Na důležité pozici zvedne konkurenci srbský pivot
Darko Čohaderevič, který naposledy hrál za makedonský klub
KK Rabotnički Skopje. Urostlý, 205 centimetrů vysoký a 110
kilogramů vážící pivot během studií v zámoří hrál v Texasu,
v kariéře prošel celou řadou týmů na několika kontinentech.
Hrál i v Japonsku nebo na Filipínách, absolvoval i angažmá ve
Francii, Řecku nebo Turecku. V jednatřiceti letech může svými
zkušenostmi pomoci novému týmu pod koši na obou stranách
palubovky.
„Předpokládáme, že své fyzické dispozice prodá především v defenzivě,
kde máme rezervy. Potřebujeme kvalitního a neústupného obránce, zatím dostáváme příliš hodně bodů a to chceme změnit,“ uvedl na adresu
nové posily Michal Pekárek, sportovní manažer BK Olomoucko.
Další basketbalové novinky najdete tradičně na straně 38

 ;  
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VSETÍN, PROSTĚJOV První zápas po dlouhé reprezentační pauze
měli hokejoví Jestřábi skvěle rozjetý. Na vsetínském ledě ve 22. kole
WSM ligy mužů ČR 2017/2018
většinu střetnutí vedli, dvakrát
dokonce o dva góly. Navíc měli k
dispozici hned dvě trestná střílení!
Přesto na vítězství nedosáhli a nakonec se museli ve středečním klání spokojit s jediným získaným bodem za porážku po samostatných
nájezdech.
Úvodní nápor domácích včetně solidní šance Vávry zblízka (lapil Neužil)
vyřešili Hanáci nejlépe, jak mohli. Z
první pořádné akce v 6. minutě pálil
Nouza a Šurým vyražený puk pohotově doklepl do odkryté brány Starý
- 0:1. Zanedlouho mohl zvýšit Nouza,
ale tentokrát Šurý jeho zakončení zneškodnil betony. Poté si hráči VHK nic
nevytvořili během premiérové přesilovky, načež měli brzy druhou a v té už
byli nebezpečnější, leč Protasenjovy
snahy ani možnost Kucharczyka po
jeho přihrávce Neužila nezaskočily.
Štěstí přálo strážci prostějovské svatyně v 16., kdy jedovku Vávry z levého
kruhu zastavila tyč. V úplném závěru
vstupní třetiny pak Neužil nepropustil
za svá záda nebezpečné střely Ostrčila
s Koptou.

VHK VS
LHK PV

Nicméně vsetínský tlak sílil i zkraje
druhé části a ve 26. minutě se dočkal
vyslyšení. Šlo o využitou početní výhodu tím, že Beránkovu přihrávku
zpoza klece zametl volný Podešva z
bezprostřední blízkosti přesně k tyčce
- 1:1. Trvalo však jen čtyřiasedmdesát
sekund, než si ptačí dravci vzali vedení
zpět. Nouzův pokus vyrazil Šurý do
vlastního spoluhráče Frola, od kterého
putoval pod břevno – 1:2. Navíc borci
LHK vzápětí nepromarnili velkou příležitost odskočit ještě víc. Krátká přesilovka pět na tři v trvání sedmnácti
vteřin sice trefou neskončila, ale hned
po jejím vypršení v pokračující převaze jednoho muže Divíškovo nabití od
zadního mantinelu bez otálení narval
do sítě Nouza – 1:3! Poslat soupeře
do ještě většího ponoru se bohužel
nepodařilo, ač k tomu měl v 32. Venkrbec ideální situaci. Byl totiž Frolem
faulován v samostatném průniku, ovšem nařízené trestné střílení mu Šurý
zlikvidoval. Trest přišel brzy, konkrétně v 34. minutě. To Vávra hladce projel děravou obranou až před Neužila a
procedil ho mezi nohy - 2:3. V pokračující divočině poslal Vykoukalův tým
zpátky nahoru Rudovský, jenž se v 38.
důrazně natlačil k Šurému, položil si
ho a následně obhodil - 2:4.
Jestřábí letka pevně směřovala k tříbodovému importu, ale zazdila si jej mizerným startem do třetí periody. Kucharczyk v přesilové hře hned po buly
uprostřed kluziště neváhal, zamířil přímo do útočného pásma a bombou od
byli to hosté, kdo mohl rozhodnout.
V čase 64.40 sudí nařídili již druhé
trestné střílení během duelu pro Prostějov, tentokrát za Šurého posunutí
brány při zákroku proti střele Drtiny.
Zodpovědnost na sebe vzal ostřílený
Divíšek, bohužel si vylámal zuby na
gólmanových betonech. Tudíž přišly
na řadu samostatné nájezdy, v nichž
se úspěšnost zakončovatelů dlouho
rovnala nule. Neproměnili postupně
Podešva, Starý, Teper, Divíšek, Kucharczyk, Nestrašil, Vávra, Rudovský,
Březina, Nouza ani Venkrbec, až teprve Markovič v šesté sérii překonal
Neužila mezi betony. A rozhodl tím o
jednom bodíku navíc pro Vsetín – 5:4.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22
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„Po druhé třetině jsme byli o krok blíže k vítězství, ale rychlý gól na začátku třetí části postavil soupeře na nohy. Byli jsme i hodně vylučovaní, když některé zákroky byly s velkým
otazníkem. V oslabení jsme tak dostali tři branky, ale také jsme dnes neproměnili osm
samostatných nájezdů a v prodloužení netrefili prázdnou bránu. Každopádně jsme si
ze Vsetína chtěli něco odvézt, takže i s jedním získaným bodem jsme nakonec spokojení.“

> ==(Y~(\#=Y)&
„Po reprezentační pauze jsme chtěli první zápas určitě vyhrát a nastartovat nějakou sérii,
abychom se dotáhli na mančafty před námi. Bohužel vývoj utkání byl podobný předchozím, kdy jsme se tlačili do soupeře, on dobře bránil, čekal na naše chyby a dával po nich
góly. Takhle Prostějov odskočil na 1:3 i 2:4, neboť jeho zkušení hráči trestali naše hrubky
pramenící často z přemíry snahy. Nakonec se nám ale podařilo ve třetí třetině vyrovnat
a mohli jsme brát i tři body, kdyby střela Ondry Kopty minutu před koncem neskončila jen
na tyči. Po takovém průběhu jsme však rádi i za dva body, když v nájezdech korunoval svůj
velice dobrý výkon Míša Šurý.“

  

modré pod víko propálil v čase 40:07
(!) vše včetně Neužila – 3:4. Aby toho
nebylo málo, o chvíli později dostal
výběr ROBE další početní výhodu a
zase ji zužitkoval, tentokrát zásluhou
Slováčkovy šikovné teče Teperova nahození - 4:4! Ze třetiny číslo tři uplynulo pouhých pět minut a začínalo se
vlastně od začátku. Takový vývoj s hanáckou partou logicky zamával, proto
se ve zbytku normální hrací doby soustředila hlavně na udržení nerozhodného výsledku. Což se povedlo díky
několika dobrým zákrokům Neužila
proti ranám Beránka, Ostrčila či Březiny a rovněž přála paní Štěstěna, když
v 60. minutě Koptův nápřah zpoza
kruhů zastavila tyč!
Většinu prodloužení pak vyvíjeli mnohem výraznější aktivitu Valaši, avšak

 




ČECHOVICE Ve čtvrtek 9. listopadu došlo na čechovickém
fotbalovém hřišti ke zprovoznění velké novinky - na budově
šaten se podařilo dokončit instalaci solárního ohřevu teplé
užitkové vody. Díky tomuto
pilotnímu projektu a podpoře
ze strany prostějovské radnice
může jeden z nejpočetnějších
oddílů kopané na okrese využívat ke své činnosti energie z obnovitelných zdrojů.
„Myšlenka úspory za ohřev vody
na sprchování nás napadla někdy
na počátku tohoto roku. A protože

Když se v létě vracelo „A“-mužstvo 1.SK Prostějov z druhé ligy zpět do třetí, nabízelo se hned několik scénářů, jak se mu bude v dobře známé soutěži dařit. Nebývá pravidlem, aby sestupující tým
okamžitě obsadil nejvyšší pozice a ihned bojoval
o opětovný postup. V historii by se našla celá řada
případů, kdy následovala celá kaskáda pádů o několik pater níž, stejně tak není nijak neobvyklé,
že se tým musí nejprve aklimatizovat, opětovně
se sehrát a vytvořit dobrou partu, což chvíli trvá.
I prostějovské vedení bylo opatrné a neuchylovalo se k žádným přehnaným prohlášením, možná
si samo nebylo jisté, co vlastně bude čekat za rohem. Přišel sice nový a ambiciózní trenér, který
provedl několik změn v sestavě, na úplnou hitparádu to však zpočátku nevypadalo. A když přišly
domácí ztráty s Hulínem a Mohelnicí, užuž se
těšili škarohlídové, kterých by se zcela jistě našlo
víc než „pár“, že pokles bude pokračovat. Nic takového ovšem nenastalo, ba právě naopak. Tým
plně prokázal, co v něm vězí, a odměnou mu budiž přezimování v čele pořadí.
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Sobotní souboj prostějovských hokejistů s Třebíčí sledovala jedna z nejvyšších domácích návštěv
Jestřábů v celé sezóně. Potěšitelné je, že si cestu do
hlediště na méně zvučného soupeře našlo nadprůměrné množství lidí, smutné ale je, že k tomu
stačí jen sedmnáct set hlav. Tým šlape a dosahuje
zdařilých výsledků, když disponuje druhou nejlepší ofenzivou z celé WSM Ligy a jeho vystoupení jsou tak zárukou gólových přestřelek, ve svém
středu má dokonce nejproduktivnějšího hráče
soutěže a v průběžném pořadí se již delší čas pere
o čtvrtou pozici, přesto jen jednou jedinkrát přišlo
na podzim do ochozů jestřábího hnízda přes dva
tisíce lidí a průměr nedosahuje ani na hodnotu
šestnáct set. To je až sedmá nejvyšší návštěvnost
v celoligovém srovnání, zatímco Vsetín atakuje
třítisícovou hranici, takže na něj chodí každý devátý obyvatel města, a přes dva tisíce jsou rovněž
Přerov, Kladno, Vary i nedostižné Budějovice.
Ano, zdejší zázemí pro diváky má hóóódně daleko do standardu jedenadvacátého století, ale i tak
jsou dosavadní čísla nízká.



Před pár měsíci jsem tu v několika řádcích rozvíjel
myšlenku, že by to právě v tomto ročníku mohlo
vyjít a že by se Čechovice konečně dočkaly kýženého postupu do krajského přeboru. Prvních pár
kol tomu mohlo nasvědčovat, jenže od poloviny
září se zase vše pokazilo a současné manko plných
šestnácti bodů znamená, že to Čechovičtí mají stejně daleko na oba póly tabulky, což je dost tristní.
Otázka je jednoduchá – proč? V trenérech problém
nebude. Současný kouč Evžen Kučera zažil úspěšné
roky v Kostelci a Určicích, jeho předchůdce Jaroslav
Klimeš po neúspěchu v Čechovicích okamžitě
nastartoval progres v Kostelci a s kádrem bojujícím o záchranu dokázal postoupit výš. Pes bude
zakopán jinde. Čechovice sice mají bohatou a kvalitní mládežnickou základnu, navíc se mohou opřít
i o několik zkušených jmen, ale pořád to neladí
podle představ. Nabízejí se tak dvě možnosti – buď
mají soupeři ještě o fous lepší materiál, nebo se některým hráčům nedaří projevit, co v nich je. Nabízí
se tak buď trpělivě čekat, nebo radikálněji sáhnout
do kádru.
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zjistili jsme

Foto: internet

Prostějovský rodák, který dlouhá léta
šéfoval místním týmům, zazářil
včera na lavičce Havířova. Jako trenér
totiž přelstil mnohem zkušenější kolegy vedoucí domácí
Kladno Miloslava
Hořavu a Pavla Pateru. Tento skalp
se počítá!

MARTIN
JANEČEK
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Spokojený účastník a amatérský
sportovec, který trať plumlovského klání mezi stromy měřící údajně 2,1 kilometru zvládl v čase
odpovídajícím poněkud svižnější
chůzi mateřské školy.
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Už sedm zápasů v řadě neznají
prostějovští hokejisté ve WSM
Lize přemožitele, přičemž hned
pětkrát se radovali z plného vítězství za tři body. Tato jízda vynesla
svěřencům Jiřího Vykoukala průběžnou pátou pozici v tabulce.
Navážou na tyto pětky?
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Šéf prvoligového týmu Jestřábů
Jaroslav Luňák zřejmě nemůže
usnout bez nějakého napětí. I když
je totiž chvilku klid, musí situaci
vyhrotit... Jako naposledy, když bezdůvodně zakázal udělat svoji práci
redaktorovi Večerníku. Nepochopitelné jednání!

DEBAKL:

Mistr světa a hned dvakrát! Prostějovský nohejbal slaví historické
triumfy, když jeho členové Jakub
Ftáčník a Jan Matkulčík vybojovali
na juniorském šampionátu v Nymburce zlato pro Českou republiku
ve dvojicích, resp. v trojicích.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

➢

NYMBURK, PROSTĚJOV Historicky úspěšná sezóna nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov napsala svou
definitivně poslední kapitolu. Měla mezinárodní charakter a překrásně zlaté vyústění, o což se postarali
dva mladí členové tohoto oddílu Jakub Ftačník a Jan Matkulčík. Na mistrovství světa žen a juniorů 2017
v Nymburce oba reprezentovali Českou republiku a v domácím prostředí jí pomohli k prvenstvím, čímž se
stali světovými šampióny!
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Na šampionátu v Nymburce vybojovali zlato pro ÈR
junioøi Jakub Ftaèník ve dvojicích
a Jan Matkulèík v trojicích
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A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU V Čechovicích ohřívá vodu slunce
Divočina ve Vsetíně jen za bod. Bylo na víc

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

Jestřáby vynesla až na páté místo průběžného pořadí WSM ligy mužů ČR
2017/2018! Jediný bodík za čtvrtou
Slavii Praha, ovšem současně se stejným ziskem jako další tři celky na šesté
až osmé pozici. Náskok na klíčovou
devátou příčku, která po základní
části již neznamená postup do play-off, přitom aktuálně činí tři body.
Na vítězství měli Hanáci rozjetý už středeční duel 22. kola soutěže ve Vsetíně,
kde rychle vedli a hned dvakrát drželi
dvougólový náskok (1:3, 2:4). Domácí
však zkraje třetí periody rychle vyrovnali a nakonec dramatický mač otočili
na 5:4 po samostatných nájezdech.
Hosté se o větší zisk připravili mimo
jiné dvěma neproměněnými trestnými

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Před reprezentační pauzou se prostějovským hokejistům výborně dařilo zejména po výsledkové, převážně i po
herní stránce. A momentální zpráva zní: pohodu si z větší části
přenesli také do dalšího pokračování sezóny. Sice ne absolutně,
neboť jedno ze dvou střetnutí uplynulého týdne prohráli. Ale
čtyři získané body včetně působivé sobotní exhibice na vlastním ledě demonstrovaly nevyhasínající dobrou formu.

Jejich rozlet nezastavila ani prohra po nájezdech
ve Vsetíně, neboť vzápětí zmasakrovali Třebíč

JESTŘÁBI JSOU V TABULCE UŽ PÁTÍ

letos slavíme

28

letos slavíme jubileum...
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ROHOVNÍCI DTJ VYLOUPILI

někdejší boxerskou baštu

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV Na sever Čech zajížděli
uplynulou sobotu prostějovští boxeři v plné sestavě a tedy s
největšími ambicemi. K dispozici trenérovi Petru Novotnému
byl již také účastník juniorského šampionátu Adam Trnčák,
ale také trojice slovenských reprezentantů. Domácí se mohli
pro změnu spolehnout na duo běloruských reprezentantů.
Ústí nad Labem bylo v minulém kole blízko vítězství v severočeském derby proti Děčínu, souboje těžkých vah nakonec
rozhodly ve prospěch domácího BC Armex. Stejným výsledkem nakonec skončil i duel prostějovských bijců na severu
Čech. Do extraligové tabulky si tak DTJ Prostějov připsal druhé vítězství.

Josef POPELKA

„Byl jsem zvědavý, jak to domácí
svůj výběr poskládají, což mě nakonec trochu zklamalo. Dříve bašta
boxu je teď o poznání slabší,“ uvedl
na adresu domácího klubu kouč
Novotný. Ten měl naopak k dispozici celou osmičku připravených
borců, boxovala z nich ale nakonec
jen polovina. Domácí se tak vlastně
sami připravili o možnost vítězství,
plných osm bodů darovali Prostějovu zcela zadarmo. Body přímo v
ringu přidal jen Erik Tlkanec, který potvrdil svou pevnou pozici ve
váze jedenadevadesáti kilogramů.
„Výhra nás samozřejmě těší, ale je
to velká škoda, že kluci nemohli
předvést své dovednosti. Zápasový
režim je přeci jen velmi důležitý pro
získání cenných zkušeností a udržení se v tempu,“ mrzelo prostějovského lodivoda.
Jeho svěřenci tak zvládli i další
kolo a drží spolu s Děčínem extraligovou neporazitelnost. Právě
Děčín bude dalším soupeřem prostějovských boxerů. Čtvrté kolo

na domácí půdě se totiž neuskuteční. „Ostrava se nakonec rozhodla
do soutěže vůbec nezasáhnout, a tak
v nejvyšší soutěži zůstala jen čtveřice
klubů bojujících o extraligový titul.
K domluvě mezi dvěma ostravskými
kluby nedošlo, proto to dopadlo tak,
jak to dopadlo,“ objasnil důvody zrušeného souboje na začátku prosince
Petr Novotný.
Druhé kolo proti třeboňským borcům tak zůstane jediným domácím
střetnutím v tomto kalendářním
roce v probíhajícím ročníku extraligy v boxu. „Mrzí mě zrušení souboje
s Ostravou kvůli domácím fanouškům, na druhou stranu jsme rád,
protože bych neměl k dispozici trio
slovenských reprezentantů. Ti se ve
stejném termínu zúčastní republikového šampionátu,“ pronesl kouč
DTJ Novotný.
Sedm dní před Štědrým dnem, tedy
17. prosince, v rámci pátého kola zajíždí totiž prostějovští bijci opět na
sever Čech, tentokrát do Děčína, kde
se rozhodne, kdo se do nového roku
přehoupne na prvním místě extraligové tabulky.

váhová kategorie do 56kg:
neobsazeno
Viliam Tanko
0:2 bez boje

váhová kategorie do 69kg:
neobsazeno
  
0:2 bez boje

Hodnocení trenéra Petra Novotného:
Hodnocení trenéra
„Vili mohl celý boxerský maraton
Petra Novotného:
odstartovat, jak už je zvykem, bo- „Adam byl po návratu z juniorskéhužel soupeř tuto váhovou kategorii ho evropského šampionátu dobře
neobsadil.“
připravený, bohužel svého boje se
nedočkal.“
váhová kategorie do 60kg:
 

Filip Barák
2:0 na body

Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Zápas výborné kvality. Filip nastoupil proti běloruskému reprezentantovi, účastníkovi juniorského mistrovství světa, čehož se ale
vůbec nezalekl. Byl houževnatý, se
soupeřem se rval s plnou vervou.
Soupeř byl ale přesnější, hlavně v
závěru měl i více sil, a proto zaslouženě zvítězil.“
váhová kategorie do 64kg:
Petr Novák
- Lukáš Dekyš
2:2 na body

Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Lukášovi se postavil další juniorský reprezentant, který nedávno bojoval v turecké Antalyi na
evropském šampionátu. Soupeř
byl velice šikovný, dařilo se mu
Lukáše eliminovat. Ten měl i
trochu smůly, která ho doprovází. V prvním kole došlo k menšímu zranění na hlavě, které pak
asi i trochu další průběh zápasu
ovlivnilo.“

Zimní liga v orienťáku

váhová kategorie do 75kg:
  
Miroslav Juna
0:2 bez boje

Hodnocení trenéra
Petra Novotného:
„David je finalistou mistrovství republiky, ale měl problémy se zády.
Na váhu si ještě stoupl, ale k zápasu
vůbec nenastoupil, takže ani Mirek
se boje nedočkal.“
váhová kategorie do 81kg:
Artsem Avilav
Kamil Hladký
2:0 na body

Hodnocení trenéra
Petra Novotného:
„Kamil narazil na dalšího Bělorusa.
Byl šikovný, ale docela čitelný. Myslím si, že se dal i porazit. Boxoval ale
docela nečistě. Hodně klinčů, hlaviček, dokonce jednou v klinči s Kamilem vyloženě mrštil. Ten se pak
pod tlakem nevyvaroval chyb, dělal
věci, které by neměl dělat. Byla tam
spousta pěkných úderů z obou stran,
každý měl možnost zápas ukončit,
nakonec vítězství přisoudili rozhodčí domácímu borci.“

# %& 

váhová kategorie do 91kg:
   
Erik Tlkanec
0:2 na body

Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Tito dva se spolu utkali už v minulé
sezóně a opět to dopadlo dobře pro
našeho borce. Dan umí boxovat, je
dobře pohyblivý i Erik říkal, že mu
moc neseděl. Vylítával do něj, využíval svou dobrou fyzičku. Nakonec
ale Erik svým demoličním způsobem dokázal svého soupeře zastavit
a hlavně v závěru sázel jeden přesný
úder za druhým. Hostující borec byl
dokonce počítán, měl jsem i trochu
obavy, protože Erik je vyloženě ranař
a nejedenkrát dokázal svého soupeře



knokautovat, ale nic se naštěstí nestalo. Domácí bijec ale zaslouží pochvalu, že celý zápas i přes velký nápor
dokončil.“
váhová kategorie nad 91kg:
Pavel Klimek
Dominik Musil
0:2 bez boje

Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„O výsledku už bylo rozhodnuto,
přesto ani v supertěžké váze jsme se
souboje nedočkali. Klimek se sice
vážení zúčastnil, ale domácí spíše ze
strachu o jeho zdraví nakonec toho
borce nepostavili. Jednalo se o nováčka v podstatě bez zkušeností, sám jsem
jej nikdy boxovat neviděl, takže to bylo
asi správné rozhodnutí.“
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odstartovala v Plumlově

PLUMLOVKdonezabloudívPlumlově, ten už se ve světě neztratí. Pod
tímto heslem se mohl pořádat úvodní závod zimní ligy Hanácké oblasti
v orientačním běhu. Organizačně
náročnou akci uplynulý pátek uspořádali plumlovští sokolové.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na premiérový závod zimní ligy dorazilo 168 běžců všech věkových i výkonnostních kategorií z celého Prostějovska i střední Moravy. Našli se mezi
nimi i úplní nováčci. „Je to můj první
závod podobného typu v životě, buzolu jsem v ruce ještě nikdy nedržel.
Od jednoho z pořadatelů jsem však
dostal nabídku, kterou jsem nemohl
odmítnout... Nicméně předpokládám,
že to z mé strany bude běh spíše dezorientační a že mě po pár hodinách
bloudění organizátoři budou muset
odchytit někde ve vojenském prostoru
Březina,“ netajil se s předstartovní nervozitou jeden z účastníků, který startoval v kategorii „Příchozí“.

O tom, že orientační běh může zvládnout skutečně každý, svědčí fakt, že
i tento orientačním během dosud
neposkvrněný jedinec nakonec ve
správném pořadí objevil všech třináct
kontrol a úspěšně se dostal až do cíle.
„Musím se přiznat, že jsem to tentokrát
opravdu nečekal... Nicméně hned na
začátku mě zarazilo, že obydlené plochy jsou na mapě pro orientační běh
zelené, zatímco cosi, co by snad mohly
být lesy, zase žluté. Ještěže tam byl ten
rybník Bidelec se svojí sytě modrou,
tedy zcela logickou barvou. Od toho
jsem se mohl odpíchnout,“ dodal
amatérský sportovec, který trať měřící
údajně 2,1 kilometru zvládl v čase odpovídajícím poněkud svižnější chůzi
mateřské školy. „Ale i tak jsem spokojený, šplhal jsem do kopců, sbíhal
srázy, a to někdy i několikrát za sebou.
Hlavně jsem však poznal v Plumlově
místa, kam už asi nikdy v životě nezabloudím,“ popsal muž, kterého dle
jeho vlastních slov do cíle přivábila do
široka se rozlévající vůně vepřových
steaků připravovaných kousek za poslední kontrolou. „Už jen díky tomu
jídlu to stálo za to. Všem to tedy vřele
doporučuji - steaky i běh,“ uzavřel spokojený účastník.

Na přehradě plavali otužilci z Čech i Polska
MOSTKOVICE Za účasti 158 plavců z šestnácti oddílů proběhl
uplynulou sobotu na plumlovské přehradě v pořadí pátý letošní závod Českého poháru v zimním plavání. A protože jsme na
Hané, nesmí chybět ani typicky hanácký přídomek „O ledovó
čapo Boba Pácla“. Tentokrát i s otužilci z partnerské polské Środy.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Tradice zimního plavání na přehradě
trvá už zhruba dvacet let, jenže byla
přerušena kvůli vypuštění a regeneraci
přehrady. Od té doby jde o čtvrtý ročník. Akci organizoval prostějovský oddíl DZP Haná Prostějov, v němž zkratka znamená ´dálkové zimní plavání´.
„Bob Pácl je náš zasloužilý člen, kterému je pětasedmdesát let, jde o nestora
v zimním plavání,“ vysvětlila specifický
název závodů prostějovská šampionka
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v zimním plavání Dana Zbořilová, která se zúčastnila závodu na 750 metrů,
v němž se umístila na druhém místě.
Organizátoři připravili tratě na 100, 250,
500 a 1000 metrů. Podmínky byly pro
zimní plavce mimořádně příznivé, teplota vody 5 °C a vzduchu o stupeň vyšší
spolu s minimálním větrem dovolovaly
pobyt ve vodě téměř půl hodiny. Tolik
ovšem pro závodníky na jednotlivých
tratích nebylo zdaleka potřeba.
Závody byly koncipovány jako mezinárodní, kromě družstva ze Środy měli
přijet Maďaři, kteří ovšem nedorazili.
„Seriál trvá od října do dubna a zahrnuje sedmadvacet závodů. Na závěr je
vyhlášení vítězů celého poháru v Zářičí u Tovačova. Po čtyřech kláních jsme

na třetím místě,“ vysvětlila Večerníku
Dana Zbořilová.
Polskou skupinu Morsy (otužilci)
z údolí řeky Moskawy přivítal v Prostějově náměstek primátorky Pavel
Smetana. Kromě prohlídky města
během dvoudenního pobytu zavítali
i na radnici.
„U nás máme trochu jiné tradice,
v zimě se otužilci noří do vod Baltu, ale
není to spojeno s plaváním,“ svěřil se vítěz rozplavby na 100 metrů Krzysztof

Dzwoniarkiewicz. Proto v oddílu od
prostějovských hodů, kdy radní Jana
Halvadžievová dohodla jejich účast na
plumlovském klání, pilně trénovali. „Je
to poměrně krátká doba, proto jsme se
přihlásili pouze na nejkratší trať. Plávání nás ale chytlo a budeme trénovat
nadále, takže příště určitě vyzkoušíme
i něco delšího,“ usmíval se Krzysztof.
Prostějovští zimní plavci naopak
na valentýnský svátek 14. února
okusí zimní vody Baltu.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

  %  @DN     $'
^ #
#,-!

jaké byloo zim
mní plaaváníí na přehhraaděě....
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
JAN ŠTEIGL

Pokud bychom nejlepšího borce podzimní části vybírali
čistě matematicky, pak by nominaci získali dvakrát
vyhlášení hráči utkání Hapal, Hirsch, Kroupa
a Schuster. Jenže... Hapal odehrál výborné zápasy,
jenže coby útočníkovi se mu nedařilo střelecky,
Hirsch se vzhledem ke zraněním objevil
v základu pouze na pár zápasů a v případě
Kroupy se Schusterem je zdůrazňování kvalit
nošením dříví do lesa. Volba tak nakonec
padla na záložníka Jana Šteigla, možná trochu
i proto, že mu výborně vyšel závěr sezóny. I on patřil
k hráčům, kteří se potýkali se zdravotními problémy.
Jakmile mu ovšem zdraví dovolilo návrat na hřiště, stal se jedním z tahounů
ofenzivy, o čemž konečně svědčí i druhé místo ve střelecké tabulce. A hlavně.
Šteigl jde vždy na hřiště s cílem dát gól. Je jedno, jestli od první nebo třeba
šedesáté minuty. Je jedno, převažuje-li motivace týmová nebo osobní. Důležitý
je výsledek. V posledních kolech prokázal, že čich na góly mu rozhodně nechybí. A navíc je pozitivním příkladem hráče, který to nezabalil a mateřský klub
neodepsal. Když bylo jasné, že se v základu příliš neuplatní, odešel na hostování, kde se vypracoval do mužského fotbalu. Teď z toho Prostějov profituje.

&,3",&,)4/56")
aneb
pohledem karla kroupy
„Především je třeba za celou kabinu říci, že utkání s Rýmařovem jsme všichni chtěli hrát,
protože závěr podzimu nás zastihl v dobré formě. Naopak naši největší konkurenti začali v posledních kolech ztrácet, takže jsou pravděpodobně rádi, že se podzimní program
nedohrál. Místo ostrého zápasu jsme se domluvili, že si zahrajeme fotbálek a jdeme si my
hráči posedět na závěr sezóny, i když to oficiální uzavření bude až za týden.
Sezónu musíme hodnotit jako úspěšnou. V jednu chvíli, a není to tak úplně dávno,
jsme ztráceli už osm bodů. V závěru se nám to podařilo dohonit a jsme aktuálně první,
takže v klubu podle mého názoru zavládne spokojenost. Nedávno jsem se díval na
statistiky, že jsem poslední sezónu v MSFL dal jedenáct branek, chtěl jsem to v posledním zápase aspoň dohnat... Ale bez nadsázky, v zásadě jsem spokojen i osobně. Teď
mě čeká menší zákrok v oblasti kolene, takže mě v prosincovém volnu nečeká žádná
dovolená, ale naopak tvrdá práce, abych přišel do zimní přípravy řádně připravený.
V té bych si především přál, aby se nám vyhýbala zranění, aby ji celou absolvovali všichni v dobré kondici a byli tak řádně připraveni na první jarní kola. Příprava v zimě je
hodně dlouhá, tentokrát bychom ji měli mít zpestřenou týdenním pobytem v Chorvatsku na travnatém hřišti, při nějakých patnácti stupních, což je samozřejmě příjemná
Karel KROUPA
změna oproti zdejším mrazům.“
útočník 1.SK Prostějov

9! 
 
FRANTIŠKA JURY
Odložení kompletního kola naprosto nechápu. Řídící komise iniciovala hlasování mezi kluby třetí ligy a obou divizí a většina byla pro
odložení. My jsme byli jedni z asi čtyř klubů MSFL, které chtěly hrát.
Přitom v české části se normálně hraje, žádná kalamita na obzoru nebyla a počasí bylo pro fotbal zcela způsobilé. Někdy mi to přijde, že fotbalová Morava musí pořád něco vymýšlet, ale hlouběji bych to nechtěl
komentovat... Navíc se uvažovalo o zařazení tohoto šestnáctého kola
úplně na závěr soutěže v polovině června, což by ale zkrátilo už
tak krátkou letní přestávku o další týden. Takto přibude někdy
v květnu další vložená středa. Úplně zbytečně...

RYCHLÝ  
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Prostějov (tok) - Uplynulý pátek
17. listopadu mělo po závěrečném
zápase s Rýmařovem následovat tradiční posezení týmu.
Kvůli odložení celého kola se tak
hráči sešli pouze na rekreačním
fotbálku na dvakrát patnáct minut.
Nezúčastnili se ho marodi Langer,
Sus a Jícha, za něhož v brance
zaskočil současný brankář Kralic
Šarman. Oficiální „závěrečná“
proběhne tento pátek po ocenění
mládežnických fotbalistů eskáčka
ve Sportcentru DDM.

*7  
  7
Prostějov (tok) - Už tento pátek
24. listopadu proběhne třetím
rokem za sebou v salonku Sportovní haly DDM poděkování
a ocenění hráčů mládežnických kategorií. Nejprve jsou od 16:00 hodin na řadě přípravky, poté v 17:15
hodin žákovské kategorie. Večer od
půl osmé je plánováno neformální
posezení rodičů, vedení, trenérů,
hráčů a přátel klubu.
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s tímto počtem bodů kraluje 1.SK
Prostějov tabulce MSFL

fotbal
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PŘEDEHRÁVANÉ JARNÍ KOLO ODLOŽENO:

V ČÍ PROSPĚCH? ESKÁČKO SE ZLOBÍ...

PROSTĚJOV Utkání 16. kola MSFL proti Rýmařovu si na termínové
přemety nemůže stěžovat. Nejprve se mělo hrát v sobotu 18. listopadu, pak se ale oba kluby dohodly na využití volného pátku sedmnáctého, kdy pro aktuálně nejlepší klub třetí ligy měla skončit podzimní
sezóna. Skončila však mnohem dřív. Nečekaně. A pro všechny.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Většina třetiligových klubů se rozhodla
pro přesunutí svých utkání předehrávaného prvního jarního kola na páteční termín, v sobotu se mělo dohrávat
pouze dva zápasy. V pondělí odpoledne
však všechny kluby Moravskoslezské
ligy a obou moravských divizí „D“ a „E“
obdržely e-mailem oběžník od Řídící
komise FAČR pro Moravu.
„Na základě aktuálního vývoje klimatických podmínek ŘK FAČR
pro Moravu rozhodla o odložení
předehrávaného 16. kola soutěží
Fortuna MSFL a Fortuna MSD.
Toto kolo bude vloženo do upravené termínové listiny pravděpodobně do měsíce května nebo poloviny
června 2018,“ znělo stručné sdělení sekretáře Radka Šindeláře. Jak
bude konkrétně vypadat termínová
listina pro jaro 2018, se kluby dozví
počátkem prosince.
Administrativní rozhodnutí činovníků
nutně vyvolává údiv a spoustu otazníků. Přestože se předchozí víkend sníh
přihlásil, tradiční Martin přijel na bílém
koni pouze do nejvyšších poloh a nic
nenasvědčovalo zásadní povětrnostní kalamitě. O konkrétní předpovědi

na pátek a sobotu navíc nemohlo být
v pondělí odpoledne ještě ani řeči.
Kdo aspoň trochu sleduje počasí, a nemusí být zrovna amatérským meteorologem, přitom ví, že atmosférické
pohromy tohoto druhu přicházívají
od západu a Čechy jsou na tom vždy
o něco hůře. Rozmarům počasí brání Českomoravská vrchovina, o niž
se vichr či dešťová mračna rozbijí či
zpomalí. O to paradoxnější je proto
fakt, že sesterská Česká fotbalová
liga o právě uplynulém víkendu normálně pokračovala svým patnáctým
kolem, stejně jako české divize A, B
a C...
A právě teď nastupuje na scénu ona
okřídlená latinská otázka „cui bono?“ komu tato situace vyhovuje? Prostějovskému klubu tedy určitě ne. Jednohlasně
se na tom shodli hráči i realizační tým.
Eskáčko se nese v posledních kolech na
vítězné vlně a vynikajícím finišem nejen
stáhlo v určitém okamžiku až osmibodovou ztrátu na první místo, ale po 15.
dějství vedoucí příčku tabulky samo
obsadilo. S velkou pravděpodobností se

C % %   *$ 6" @$ (ve výskoku),
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dalo očekávat, že i v posledním utkání
proti Rýmařovu by bylo úspěšné.
Nejvíce si mnou ruce právě na Vysočině, pro Velké Meziříčí je konec sezóny
doslova a do písmene vysvobozením...
Právě utkání s Prostějovem, v němž
„Velmez“ utrpěl vůbec první porážku,
znamenal celý podzim očekávaný zlom
v krasojízdě tohoto nečekaného favorita.
Následující kolo totiž tým padl v Otrokovicích a v posledním odehraném kole
doma s Rýmařovem, když dva různí exekutoři neproměnili dvě nařízené penalty!
To poměrně jasně svědčí o aktuálním
psychickém rozpoložení hráčů, navíc byl
po dvou po sobě jdoucích kartách vyloučen Komínek.
V zatím posledním kole se nedařilo ani
Kroměříži, která ztratila doma všechny

body s letos nevýrazným Hlučínem,
nijak zářný závěr sezóny neprožíval
ani čtvrtý Vyškov. Všem jmenovaným
klubům tedy rozhodnutí od zeleného
stolu více či méně vyhovovalo. Nakolik
v tomto případě zafungovala zákulisní
fotbalová diplomacie, lze samozřejmě
pouze spekulovat, z výše uvedeného ale
vyplývá, že položení určitých otázek je
určitě na místě.
Podzimnísezónaročníku2017/2018
se tedy stala minulostí. Na třetiligový
fotbal si budeme moci opět zajít až
po dlouhých téměř čtyřech měsících,
o víkendu 17. a 18. března. Eskáčko
bude čekat výjezd do Hlučína. O informace z prostějovského tábora ale
nepřijdete, Večerník bude fotbalistům nadále na stopě!

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018
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PROSTĚJOV Pro útočníka Lukáše
Hapala (na snímku) je hodnocení
podzimní části probíhajícího ročníku trochu rozporuplné. Týmu se
dařilo, na poslední chvíli se dostal
do čela tabulky. Sám odehrál po
svém přestupu z Mohelnice některé velmi dobré zápasy, vždy byla
patrná jeho snaha odvést pro tým
maximum. Potud spokojenost. Jen
ty góly tam ne a ne spadnout. A to
i z nejvyloženějších šancí.

Tomáš KALÁB

ƔƔ Máte nečekané volno, jak jste
zprávy o odložení kola na jaro přijali?
„S pocitem zklamání... Byli jsme po posledních výkonech a vítězstvích nachystaní, že zápas s Rýmařovem zvládneme.
Tušili jsme, že Velké Meziříčí to bude

mít těžké a mohlo by ztratit další body,
takže pro nás se rýsoval další zisk.“
ƔƔ Páteční fotbálek bylo poslední
setkání s balónem v tomto kalendářním roce?
„Do konce měsíce budeme ještě trénovat, ale pojali jsme to spíše jako půlmistrovskou oslavu, abychom posílili
kolektiv.“ (směje se)
ƔƔ Co máte vy osobně naplánováno
na volný prosinec a Vánoce?
„Poléčím nějaká drobná zranění a pak
už mám domluvené tréninky, abych
byl řádně připraven na zahájení zimní
přípravy. Žádnou zvláštní dovolenou
neplánuji.“
ƔƔ Jaké máte po podzimní části
dojmy z nového působiště?
„Já jsem v Prostějově spokojený. Jsme
na prvním místě a na jaře uděláme

všechno pro to, abychom na čele tabulky zůstali. V takové atmosféře se dobře
hraje.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás zatím nejvíc potěšilo?
„Řekl bych, že způsob, jakým tady
šlape kabina. Plně se to projevilo
v zápasech, kdy nás pronásledovala
zranění, a nastupovali hráči, kteří se
běžně v základu nevyskytují. Každý
tady maká na sto procent a vystupujeme jako jedno mužstvo. Kéž by to
vydrželo i nadále a na konci ročníku
se to plně zúročilo.“
ƔƔ Přišel jste jako útočník, ale na
podzim se střelecky nedařilo. Co
uděláte pro to, aby na jaře byla vaše
statistika lepší?
„Člověk musí spočinout, vyčistit si trochu hlavu, právě na to je třeba zimní
přestávka velmi dobrá. Musím poctivě

Foto: Josef Popelka

pracovat a věřit, že mi to tam na jaře začne padat.“
ƔƔ Cíl jste splnili, takže se rýsuje
zimní příprava v Chorvatsku. Byl
jste už na podobném zahraničním
soustředění?
„Ano, ale to bylo ještě v rámci dorosteneckých kategorií. V mužské bych jel na
zahraniční soustředění poprvé. Určitě
se těším. Nebude to klasická zimní příprava na umělce, ale na přírodní trávě,
je domluveno množství zápasů, takže
nám to může být pouze ku prospěchu.“

„Pohled z prvního místa tabulky je nejlepší,“
září trenér Oldřich MACHALA

PROSTĚJOV Stejně jako hráči se připravoval na poslední
podzimní kolo, jehož odložení bylo nepochybně zklamáním.
Trenér Oldřich Machala (na snímku) je s podzimní sezónou
třetiligové soutěže logicky spokojen, zapracovat chce především na domácích zápasech. Na promýšlení strategie zimní
přípravy bude mít následujících sedm týdnů.
hrát. Poslední tři zápasy jsme vyhráli, a přestože Rýmařov ve Velkém
Meziříčí vyhrál, tohle administrapro Večerník
tivní opatření nám uškodilo.“
ƔƔ Můžete krátce zhodnotit
uplynulou sezónu?
„Sezónu můžeme považovat za
úspěšnou. V začátcích to trochu
zaskřípalo, protože jsme nebyli tak
ƔƔ Jak jste přijal odložení po- sehraní. Přišli někteří noví hráči
sledního kola?
a souhra nebyla úplně optimální.
„Pro nás to bylo špatně. Měli jsme Tři kola před koncem jsme ztráceli

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Tomáš
KALÁB

na první místo osm bodů. Nakonec
jsme po podzimu první, což je nesporně úspěch. Pohled z prvního
místa je určitě lepší než z druhé pozice, navíc se ztrátou třeba pěti šesti
bodů. Z tohoto pohledu byl půlrok
určitě úspěšný.“
ƔƔ Z čeho jste měl od svého příchodu do Prostějova nejlepší pocit?
„Mám velmi dobrý pocit z klubu
jako takového. Dělá se v něm fotbal
tak, jak se má dělat. Pracuje tady
nijak obsáhlá parta lidí, která má
zájem na úspěšnosti prostějovského fotbalu. Panuje tady soudržnost
všech lidí kolem a to se projevuje
i navenek.“
ƔƔ Na co se chcete v zimní přípravě nejvíce zaměřit?

„Při pohledu na tabulku zjistíte,
že v domácích zápasech jsme se
umístili třetí a ve venkovních druzí. Z toho vyplývá nutnost soustředit se na úspěšnost utkání na
svém trávníku. Doma bychom měli
jednoznačně vítězit. Jsme první
a chceme se na špici udržet co
nejdéle.“
ƔƔ Jak vypadá nejbližší program týmu?
„V tomto týdnu se ještě bude
trénovat, v pátek se při oceňování mládeže uzavře podzimní
sezóna a prosinec bude volno.
Hráči budou mít samozřejmě připraveny individuální tréninkové
plány a sejdeme se znovu v pondělí
osmého ledna.“

Foto: Josef Popelka
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17 - David Lacman (Granitol Moravský Beroun), 15 - Miroslav Fišara (SK
Náměšť na Hané), 13 - Jiří Kloss (Maletín), 11 - Kamil Šebesta (SK Řetězárna),
10 - Jakub Strýček (Hlubočky)
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FGP studio I.A tøída
Olomouckého KFS, skupina „A“

10 - Erik Hrabovský (TATRAN Všechovice), Petr Kundrt (Slovan Černovír),
9 - Vojtěch Šoupal (TJ Sigma Lutín), 8 - Martin Kováč (Kralice na Hané), 7 Pavel Novák, Karel Kuchta(oba Medlov), Tomáš Los (TJ Sigma Lutín), 6 - Jakub
Hymr(JISKRA Rapotín), Josef Cibulka (Kralice na Hané)
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SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS

Strmý vzestup němčického fotbalu se zastavil. Poté, co místní tým slavil
postup z Přeboru OFS Prostějov do krajských soutěží a hned po roce využil
možnosti aministrativního posunu ze třetího místa do I.A třídy O KFS,
už narazil na výkonnostní limity svých hráčů. Předpalubí krajského přeboru
je od samého začátku na Němčické příliš velkým soustem a zisk pouhých pěti
bodů je toho jasným důkazem.

FK NÌMÈICE NAD HANOU

REGIONÁLNÍ
„LÚZR“ P DZIMU

Především zcela kontrastní závěr podzimní části v podání Velkého Meziříčí a
eskáčka měl za následek, že na první příčce Moravskoslezské ligy přezimují svěřenci
trenéra Oldřicha Machaly. Do pozice lídra je vyslala tři výhry v řadě, zatímco soupeř
z Vysočiny naopak inkasoval tři porážky. Bod k dobru je pro exdruholigový tým dobrým počinem pro jarní odvety, v níž může bojovat o návrat do FNL.

1.SK Prostìjov

KRÁL P

REGIONÁLNÍ

Jiří MOŽNÝ
za přispění Josefa Popelky

původní zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Předlouhé
tři měsíce se stovky zdejších
fotbalistů vydávaly víkend co
víkend na zelenou hrací plochu, aby za sluníčka, větru i deště zápolily
o body do tabulek okresních, krajských i ještě výše položených soutěží.
Od prvního listopadového víkendu je kalendářní rok 2017 ve světově
nejmasovějším odvětví definitivně uzavřen a nastal čas odpočinku a
také bilancování. Zatímco hráči si budou alespoň prvních pár týdnů
užívat toho prvního, PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který tradičně sledoval
zápolení na zeleném pažitu ve všech soutěžích odshora dolů, se pustí
do druhé činnosti.
V dnešním čísle přinášíme úvodní ohlédnutí za všemi soutěžemi
dospělých, v nichž má Prostějovsko své oddílové zastoupení, totéž
nastane v příštím vydání v případě mládežnických kategorií. Následně
se již začneme podrobněji věnovat jednotlivým ligám, divizím,
přeborům i třídám, aby se před zahájením jarních bodů dostalo jako
pokaždé úplně na všechny, tedy i na ženy v kopačkách. Pohodlně se
usaďte, začínáme...
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Obdobný přerod jako Kralice zažila během uplynulých dvanácti měsíců také
Konice. V jejím případě skončil loňský
podzim ještě výraznějším zklamáním,
místo atakování horních pozic se po čtrnácti kolech nacházela až na jedenáctém
místě, pouhé tři body od předposledních
Slatinic. Družstvo sice dávalo hodně
branek, stejně tak ale nabízelo hrstí vr-
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mají jen dva body k dobru a třetí Medlov
je pouze o další bodík vpřed.
Ani opačným směrem to pravda není
daleko a dvanácté Dolany ztrácejí šest
bodů, dalších pět týmů před nimi - jmenovitě Všechovice, Želatovice, Černovír,
Rapotín a Zábřeh - je pak srovnáno ve
třech bodech. Avšak tak platí, že nahoru je vzdálenost menší a odvetných
třináct kol může Kralice vytáhnout
ještě výš. Hlavní zásluhu na tomto
zlepšení má kouč Ivo Lošťák, právě
ruku v ruce s jeho letním angažováním šly nahoru i výsledky.
„Když jsem přicházel, měl jsem určitou
představu, začátky ale byly krušné. Pak
se nám ale podařilo mužstvo poskládat
a předváděli jsme pěkný fotbal, hlavně
venku. Doma jsme divákům trochu dlužni, což mě mrzí, celkově jsem ale spokojen s body i výkony,“ přiznal sedmačtyřicetiletý lodivod, jenž může těžit ze svých
bohatých hráčských a mimo jiné i druholigových zkušeností.
Mrzí ho vlastně jen dva duely, a sice porážka 0:1 se Zábřehem a už naťuknutý
souboj s lídrem krajského přeboru.
„Poslední zápas s Lutínem nám nevyšel.
Těšili jsme se na něj, nezastihl nás ale
vinou zranění i červené karty brankáře
v ideální formě. Poslední dva domácí
zápasy jsme nezvládli, celkový dojem je
ale pozitivní,“ nezastírá.
Na úvodní tříbodovou výhru čekal až na
začátek září, kdy se v pátém kole podařilo
zdolat Dubicko, právě tímto střetnutím
se ale podařilo odšpuntovat tabulkové
přísuny. Následovaly totiž úspěšné mače
1:0 v Dolanech, 3:0 s Hněvotínem a po
těsné prohře v Rapotíně i 1:0 na penalty
s Přerovem a přestřelka 5:2 v Černovíru.
Mužstvo se tak posouvalo výš a výš a nebýt ospalejšího závěru v podobě představených domácích porážek, nemuselo
zůstat jen u nejlepší šestice.
Hráčům ale ještě volno nezačalo, i přestože
poslední ostrý zápas odehráli na konci října. „Budeme teď trénovat až do konce listopadu, pak bude volno do 20. ledna, kdy
zahájíme zimní přípravu. Ta bude včetně
soustředění a doladím ji tak, abychom se
kvalitně připravili na jarní část,“ těší se na
zbývající část ročníku Ivo Lošťák.
Ostrý start přijde v případě příznivého
počasí v sobotu 24. března, právě v tomto
termínu by se v Kralicích měl ukázat celek
Medlova. O stejném víkendu se bude
hrát i na zbývajících sedmi hřištích, původně plánované předehrávky totiž byly
kompletně přeloženy až do roku 2018.
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Loni touto dobou se kraličtí fotbalisté zazimovali s devatenácti body na devátém místě a za pozici uprostřed tabulky byli rádi.
Velebili tehdy vydařený závěr podzimní
části v podobě tří penaltových a jednoho
plného vítězství z posledních čtyř duelů,
který je katapultoval z nejohroženějšího
pásma blíže do klidných vod.
Rok se s rokem sešel a lehce pozměněné
družstvo útočí na stupně vítězů. Ve stávajícím pořadí mu sice patří „až“ šestá pozice, avšak, jen o skóre za Přerovem, o což
se postarala závěrečná vysoká prohra 1:5
s vedoucím Lutínem, čtvrté Velké Losiny
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Nepovedený druholigový ročník
2016/2017 je zapomenut, jediný regionální oddíl mající ambice i možnosti
účastnit se profesionálních soutěží se
znovu může těšit z vítězného putování. Zatímco jarní část ve druhé lize byla
z jeho pohledu velice nepovedená a spekulovalo se, jak se tak slabé období projeví
na dalším směřování, podzimní kola dala
na tyto myšlenky zapomenout.
Na počátku šlo výsledkově vše hladce
a po Rýmařovu se podařilo zdolat i nepříjemný Hlučín, jenže remíza s Uničovem, prohra od Hulína a další remíza
s Mohelnicí nahlodaly poklid. Paniku
ale tyto ztráty nezpůsobily a po výhře
ve Vyškově už bylo opět veselo. Série
čtyř výher a celkem sedmi zápasů bez
porážky vrátila mužstvo na špici a nic na
tom nezměnila ani domácí porážka 2:3
v divokém zápasu proti Kroměříži.
Konec už byl totiž na podtrženou jedničku, na výhry u vedoucího Velkého
Meziříčí i poslední Holice totiž navázalo
závěrečné vysoké vítězství 4:0 nad Otrokovicemi. A protože současně „Velmez“
padl doma s Rýmařovem a stejně tak
i Kroměříž doma s Hlučínem, dostal se
Prostějov po první polovině soutěže do
čela Moravskoslezské fotbalové ligy.
A toto pořadí bude platit ještě minimálně
čtyři měsíce, jarní předehrávka totiž byla
odložena na polovinu března příštího
roku. Náskok je však minimální, Velké
Meziříčí, Hanácká Slavia Kroměříž
i Vyškov nejsou příliš pozadu. Zřejmě
toto kvarteto svede bitvu o prvenství
v MSFL a právo postoupit do druhé
nejvyšší domácí soutěže.
Podobně zajímavý může být i minisouboj Líšně, Hulína, Valašského Meziříčí
a Hlučína o páté až osmé místo, Uničov,
Rýmařov, Uherský Brod a Hodonín pro
změnu usilují o devátou pozici. Rozdělení na čtyři rovnoměrné skupinky uzavírají Otrokovice, Petřkovice, Mohelnice
a zatím poslední 1.HFK Olomouc.
Pravděpodobně mezi nimi se rozhodne
o sestupujících do divizí.

MSFL:

  

Čechovický sen o postupu do krajského přeboru se zřejmě ani tentokrát
nestane realitou. Oddíl s výraznou mládežnickou základnou patří každoročně
mezi hlavní aspiranty na prvenství, leč
sezóna se opět nevyvíjí podle představ.
Až do poloviny září ještě nic nevypadalo
tragicky, týmu se podařilo zdolat Určice
i Němčice a po prohře v Opatovicích se
vrátit zpět na vítěznou vlnu proti Dubu,
bodovat při derby v Mostkovicích i zdolat
tradičně silnou Lipovou, jenže s nástupem
kvalitnějších soupeřů začalo přibývat i klopýtání. Porážky tak přišly v dalším derby
s Plumlovem, od Bělotína, Beňova, Kostelce a nakonec i Kojetína. To vše dává do
kupy jednadvacet bodů, o plných šestnáct
méně než lídr tabulky.
Hlavním vládcem tohoto ročníku jsou doposud Opatovice. Nedávný účastník vyšší
soutěže kráčel podzimní částí dlouho zcela
suverénně, v úvodních dvanácti kolech
neztratil ani jeden bod. Teprve pak zakopl
a v Brodku u Přerova dostal nařezáno 0:5,
důvody k úsměvům neměli jeho fotbalisté
ani o týden později při cestě z Protivanova, na Drahansku totiž v závěru zachránili
pouze bod a prohráli 1:2 na penalty. O to
zajímavější ovšem může být druhá polovina sezóny i na úplné špici, už se totiž zdálo,
že půjde o úctyhodnou, avšak z pohledu
napětí nudnou jízdu. Takto se dokázal
druhý Bělotín dotáhnout jen na tři body,
svého soka navíc v úvodu června přivítá
doma. I další tým z Přerovska se doposud
má čím chlubit, s výjimkou porážek v Kostelci, Protivanově a již zmíněných Opatovicích zůstává stoprocentní.
Další celky si již do zbylých dvanácti kol
ponesou výraznější manko a pravděpo-
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chovatou gólovou radost i soupeřům.
Místo zraněného a nejslavnější oddílovou historii pamatujícího si Radka
Řeháka tehdy nastoupil na lavičku Petr
Ullmann a mladý kádr pokračoval nejen
ve sbírání zkušeností, ale také v mnohem úspěšnější výsledkové hitparádě.
A správný recept na úspěchy si hráči přenesli i do stávajícího ročníku.
Vedení klubu se podařilo v létě posílit,
nejvýraznějším jménem se stal český
reprezentant a mládežnický mistr Evropy v malém fotbale Adam Širůček.
Vedle nich se dokázali ve větší míře prosazovat i věkem stále ještě dorostenci, odchody Zdeňka Kaprála i Petra Antla se tak
podařilo zacelit a zejména po domácích
duelech mohla vládnout v kabině dobrá
nálada. „Cíl jsme splnili a jsem s klukama
spokojen. Jejich přístup je velice dobrý
a jako nadstandard se nám podařilo vyhrát pohár,“ liboval si po závěrečném duelu a zdolání Haňovic Petr Ullmann.
Konici tak neublížil ani návrat do
severnější „A“ skupiny. Na vlastním
trávníku ztratila v sedmi případech
jen tři body za porážku 2:3 s Náměští,
jinak byla stoprocentní. Venku vytěžila sedm bodů, celkově třikrát udržela
čisté konto, čtyřikrát inkasovala jedinou
branku. Bonusem se stalo prvenství
v okresním poháru a ve zbytku sezóny
může tým pomýšlet na atakování nejvyšších pozic. Z pátého místa chybí Konici pouze jeden gól na Bohdíkov, Paseka má sotva o bod víc a druhý Maletín
unikl jen o další dva body. „Jsme v první
pětce a máme tři body na druhého. Je
pravdou, že Litovel nám utekla již na
osm bodů, ale chtěl bych hrát minimálně o druhé místo. Musím vyzdvihnout
kluky z dorostu, zapadli opravdu výborně. Stejně tak chci přivést dvě kvalitní
posily,“ netají ambice mladý kouč.
dobně na ně zbude pouze bitva o třetí
místo. Na špici tohoto pelotonu se zatím
coby nejlepší regionální tým drží Kostelec na Hané. Jeden z nováčků zvládl
přechod z I.B třídy a plynule navázal na
předešlou výtečnou bilanci, sedmadvacet
bodů je toho nepopiratelným důkazem.
V prvním kole sice tým Jaroslava Klimeše padl v Kojetíně, poté ale pětkrát v řadě
bodovat naplno. Mimo jiné si zastřílel při
výsledcích 6:0 s Plumlovem a 5:2 proti
Brodku u Přerova. Stoprocentní domácí
bilanci si držel až do úplně posledního
souboje ve svém areálu za celý kalendářní
rok, tehdy ztratil proti Kojetínu vedení 1:0
a padl 1:3. Pouze Doloplazům, na penalty
rovněž ještě na jaře Protivanovu a právě
Kojetínu se v roce 2017 podařilo dobýt
kostelecký pažit.
Prostějovsko má v jižnější z obou skupin
I.A třídy nebývalých osm zástupců, do
horní poloviny se však kromě Kostelce
vměstnalo už jen duo Lipová, Plumlov.
Všichni shodně okupují liché pozice, seřadili se na třetí, páté a sedmé pozici.
Lipová patří již delší čas na špici pořadí
a tým zkušených harcovníků doplněný několika mladíky o tom přesvědčuje i tentokrát. Šíří kádru se sice pyšnit
nemůže a stejně tak občas doplatila na
horší disciplinovanost, přesto dokázala
posbírat plných pětadvacet bodů.
A mohlo jich být ještě víc. Mimo jiné kvůli
dvěma vyloučeným ztratila vedení 2:0
v Opatovicích a její hráči se po obratu na
3:2 vraceli s prázdnou. Stejně tak v posledním kole v Mostkovicích přišla zbytečná
červená karta, v tomto případě ale výhru
1:0 nepohřbila. I proto je třetí místo na dosah, aktuálně na něj scházejí dva body.
Plumlov se zahříval velice pomalu, jako
by potřeboval konec letních prázdnin,
aby najel do těch správných kolejí. Po prvních čtyřech kolech byl bez bodu a navíc
s tragickým skóre 2:23, když mimo jiné
padl 2:9 s Bělotínem a 0:6 v Kostelci, poté
se ale Pavlu Voráčovi podařilo mužstvo
přetransformovat ve vítěznou mašinu.
Protivanov, Beňov, Čechovice, Kojetín,
Určice i Němčice se musely smířit s porážkami, dech beroucí proměnu navíc
ilustrují hned čtyři čistá konta z tohoto
období. Závěr už opět tak vydařený nebyl, když domácí porážky od Opatovic
a Lipové orámovaly část vyplněnou bodem z Dubu třemi v derby s Mostkovicemi. Suma sumárum to dává jeden plusový bod a příslušnost k relativně pospolité
skupince usilující o třetí až devátou pozici.
O Čechovicích již řeč byla a zbývající
kvarteto je současně zatím nejméně
úspěšnou čtveřicí z řad všech účastníků.
Protivanov, Určice a Mostkovice to nemají daleko k desátému Dubu, naopak
osud posledních Němčic se zdá být zpečetěn a jejich vystoupení připomíná loňskou pouť Nezamyslic v I.B třídě.
Protivanov je dalším z řady nováčků
a nebýt nezvládnuté dohrávky proti
Němčicím a ztráty dvou domácích
bodů, mohla by v jeho táboře zavládnout spokojenost. Osmnáct bodů by
bylo důvodem k radosti, zejména při
zvážení, že mužstvo dosud sehrálo jen
šest domácích zápasů a hned osmkrát se
představilo venku. Za cenné skalpy lze
bezesporu označil výhry 5:1 nad Dubem
a 4:2 v Mostkovicích, vstup do vyšší soutěže byl pro vysoko položený tým vydařený.
Ve střední pasáži musely zahřát penaltové
zdolání Bělotína i úspěch nad Kojetínem
a třešinkou se stal duel s Opatovicemi
a další výhra po rozstřelu z bílého puntíku.
Dva ztracené body z poloviny listopadu ale
hezký obrázek přeci jen trochu kazí.
Mostkovice stejně jako Plumlov zaspaly start. Jejich kouč Jiří Kamenov patří už
delší čas do skupiny upozorňující na neregulérnost úvodních kol způsobenou obdobím dovolených a jeho tým na srpnové
Více radosti může z pohledu vyslanců Prostějovska panovat v nejjižnější ze tří skupin
I.B třídy. Zde je v horní polovině taktéž trio
regionálních celků. Zdaleka nejlépe se vedlo Klenovicím, velice povedený podzim ale
prožil i nováček Haná Prostějov a loni zuby
nehty se zachraňující Smržice. Pivín zabral
až v listopadovém chladu a Vrchoslavice si
probuzení nechávají teprve na jaro.
O špici pořadí usiluje Ústí u Hranic „B“,
Lipník nad Bečvou, Klenovice na Hané
a Troubky, přičemž v čele se prostřídali
všichni. Aktuálně kraluje Ústí, které od
začátku září pouze vítězí a po osmi tříbodových ziscích v řadě lehce klopýtlo
až při předehrávce, když v Klenovicích
vyhrálo na penalty. Lídr pořadí tak
vrátil svému sokovi domácí porážku
z úvodního dějství.
Podobně působivě si vedl i Lipník, jenž
v prvních šesti kolech ztratil pouze bod
v Tovačově, později hned třikrát zaváhal
doma s Troubkami, Ústím i Želatovicemi. Právě Troubky přitom byly zpočátku
nejstálejší, sedm kol znamenalo jednadvacet bodů. Jejich kouzlo odčarovala až
Haná výhrou 3:0, po přestřelce 4:3 nad
nimi uspěly i Smržice a v posledním kole
po výsledku 3:1 rovněž Pivín.
Po určitý úsek se na všechny dívali shora
i hráči Klenovic. Srpen i září jim vyšly na
jedničku, když jediné zaváhání na ně přišlo v Lipníku, jinak rozdávali příděly typu
7:0 Smržicím, 6:1 Horní Moštěnici, 5:1
Želatovicím, 4:1 Radslavicím. Přicházející podzim ale formu trochu odvál, což se
projevilo zejména v derby se sousedním
Pivínem a prohře 1:6. I tak ale schází na
první flek jen čtyři body.
Stabilní výkonností se mohla pochlubit
i Haná Prostějov. Zkušený soubor pro-
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souboje doplatil, ve čtyřech případech
získal pouze bod. Výraznější zisky přišly
až později, konkrétně šlo o vítězství nad
Čechovicemi, Němčicemi, Dubem a Kojetínem.
Velice obdobně začaly své podzimní putování také Určice. První dva body přišly
ve čtvrtém kole po penaltovém vyzrání
na Němčice, v září se pak týmu Pavla
Zbožínka podařilo shodným výsledkem
2:0 položit na lopatky Dub i Mostkovice a vydolovat bod proti Lipové, další
pokles výkonnosti utlumilo zdolání Protivanova. I tak se loňský účastník krajského přeboru zatím trápí a bude se snažit
nevstoupit do téže řeky jako Klenovice,
které nedávno I.A třídou také jen prolétly a zastavily se až v I.B.
Právě do nejnižší krajské soutěže mají oběma nohama namířeno Němčice. Premiant
okresních soutěží, který okamžitě postupoval ze III. třídy okresního přeboru a naposledy i I.B třídy, se nedokázal dostatečně
sjednotit, vinou zdravotních i osobních
důvodů se scházel v hodně kombinovaném složení a hráčský kolektiv tak připravil
svému kouči Radovanu Novotnému hodně hořký lektvar. Úvodní kola ještě dávala
naději, podařilo se remizovat s Beňovem,
Kojetínem i Určicemi, jenže ani jeden
penaltový duel neskončil vítězně, Kojetín
navíc srovnával až v poslední minutě. Místo tří bodů jich tak mohlo mít družstvo po
čtyřech kolech klidně šest i sedm a hráčům
by se lépe snášely rány, které měly následovat. Po těsných prohrách od Kostelce
i Mostkovic přišly i větší debakly, těmi
nejtěžšími se staly výsledky 1:9 v Bělotíně
a 0:6 v Beňově. Až úplně nakonec se podařilo dokonat obrat v Protivanově, pět bodů
ze čtrnácti duelů však velké naděje nedává,
nejbližší soupeři jich mají víc než dvojnásobek – dvanáct.

V geograficky prostřední grupě okresní
zastoupení dramaticky prořídlo a v poli čtrnácti mužstev Jesenec zcela osiřel. Kostelec
a Protivanov postoupily nahoru, Smržice
se přesunuly do „áčka“, Hvozd spadl do
okresu. Jediný zbývající vyslanec regionu
si však zatím nevede zle, byť aktuálně mu
sice patří až deváté místo. Pohled ale trochu
zkresluje velice vyrovnané pořadí a minimální rozdíly.
Dva hlavní králové uplynulého ročníku se
posunuli nahoru a na jejich místo zatím
žádný suverén nenastoupil, celá první desítka je totiž srovnána v jen osmi bodech.
Absolutní čelo patří na několik měsíců Nemilanům, avšak Třeština se Šternberkem
jsou jim v patách. Po nepatrné mezírce
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špikovaný nadějným mládím se nikoho
nezalekl a velký krok vstříc úspěšné sezóně učinil hned v samotném úvodu, když
z úvodních pěti kol vytěžil jedenáct bodů.
A laťku držel vysoko i v dalších týdnech.
Naopak do role Šípkové Růženky se zpočátku oděli Petr Gottwald a jeho Smržice.
Začalo to debaklem 0:8 v Lipníku a na
první výhru čekali až do pátého kola proti Tovačovu, následoval další „világoš“
v Klenovicích (0:7), aby začaly konečně
i přicházet body. Zdolání Újezdce, Pivína,
Troubek i Vrchoslavic dodalo kýžený klid
a po závěrečné výhře nad Horní Moštěnicí
může devatenáct bodů znamenat spánek
bez nočních můr.
Klidnější spaní si může dopřát i Jaroslav
Svozil v Pivíně, nebýt ale šesti listopadových bodů proti Troubkám a Kojetínu, asi by ani oka nezamhouřil. Takto
znamená osmnáct bodů posun do stabilnějších vod, hodně ale napoví úvodní jarní
kola a souboje ve Vrchoslavicích a Horní
Moštěnici, stejně jako domácí střety s Ústím a Lipníkem, los není příliš nakloněn.
Nejtěžší pozici mají zatím Vrchoslavice.
Jejich trenér Miroslav Panáček se přitom
v létě netajil ambicemi zaútočit na úplné
čelo pořadí a produkovat kvalitní hru, která
bude přinášet množství bodů. Často však
byl rád, že složí dohromady jedenáct zdravých hráčů a odrazilo se to i na výsledcích.
Místo vstřelených branek přibývaly spíše
ty obdržené. „Dostávali jsme velice laciné
góly. Nedávali jsme tutovky a soupeři vyšlo
vše. To byl celý problém podzimní části.
Měli jsme ambice na horní příčky, sesypalo
se to ale. Něco takového se mi v životě ještě
nestalo a nepřeju to žádnému mužstvu ani
trenérovi. Čarujete před každým zápasem,
koho postavíte,“ nechápavě kroutil hlavou
vrchoslavický stratég. První čtyři kola znamenala čistý průstřel, po zdolání Radslavic
následovalo dalších šest porážek, byť tři
byly až na penalty. Výhra nad Tovačovem
přeci jen znamenala přiblížení se. Újezdec
má k dobru jen dva body, a právě tam
začnou hráči jarní část, také na Tovačov
a Horní Moštěnici to není daleko, pět bodů
může být po dvou kolech smazáno.
Se všemi nástrahami, radostmi a strastmi
si v okresním přeboru nejlépe poradila
trojice týmů, která se seřadila na pomyslné bedně. Situace na chvostu zdá se
být také rozhodnuta. Žádný z týmů ale
neudržel domácí neporazitelnost, stejně
tak žádný z týmů nezvítězil všechna svá
utkání na hřištích soupeřů.
Asi nikoho nepřekvapí vedoucí pozice Vrahovic. Už loňskou sezónu
proháněly svěřenci Davida Kratochvíla
postoupivší prostějovskou Hanou, navíc
se vrátil středopolař Dvořák, a když se
k nejlepšímu střelci z minulého ročníku
Farnému přidal v podzimní části dvacetigólový snajpr Studený, nebylo o lídrovi sebemenších pochyb. Nejprve sice
Vrahovičtí prohráli tenisově 4:6 v Horním
Štěpánově a poté ještě padli v průběhu
podzimu 0:2 doma s Čechovicemi, avšak
ve zbytku duelů se drželo vítězné stezky
a nesešlo z ní. Obzvláště důležité bylo
vítězství 3:1 v Otaslavicích, kdy hosté
odrazili nápor hlavního konkurenta, hned
třikrát pak Vrahovičtí zvítězili o propastných osm branek - Dobromilice hned na
úvod zdolaly 9:1, s ještě nedávno účastníky
I.B třídy Nezamyslicemi a Hvozdem si
poradily shodně 8:0. Průměrné skóre tak
téměř dosahuje hodnoty 5:1.
Druhé přezimují možná trochu
překvapivě Otaslavice, které taktéž
výrazně překonávaly soupeřovu
obranu, podařilo se jim vsítit rovných
padesát branek. Příchod Lubomíra
Smékala byl pro trenéra Jiřího
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pak následuje další sedmička celků sešněrovaná ve třech bodech, nebýt tedy
slabšího závěru a pouze čtyř získaných
bodů za posledních pět kol, patřila by
bedna právě Jesenci. „Podařený půlrok.
Měli jsme sice problémy se zraněními
a jednou mi chybělo hned šest hráčů základní sestavy, dávali jsme se ale do kupy,
jak to šlo. Kluci k tomu přistupují poctivě,
máme jednadvacet bodů a deváté místo,
nikam se netlačíme. Na jaře nám bude
stačit dvanáct bodů a budeme v pohodě,
tabulka je velice vyrovnaná,“ konstatoval
se stoickým klidem jesenecký kouč Petr
Tichý.
Radost mu mohlo dělat zejména období od poloviny srpna do počátku září,
tehdy byl Jesenec doma i venku téměř
k nezastavení. Postupně zdolal Třeštinu,
Červenku, Velkou Bystřici, Kožušany,
Šternberk „B“ i Nové Sady „B“, proti posledním dvěma soupeřům si dokonce
připsal souhrnné skóre 10:0. Již vzpomínaný závěr už tak slavný nebyl, přesto
se hráči nemusejí koukat pod sebe, jedenácté Doloplazy a zejména pak poslední
trio Nové Sady „B“, Červenka a Kožušany
mají výrazné manko, které se jim bude jen
složitě stahovat. V případě další úspěšné
série tak mohou na Konicku pomýšlet na
obhájení jarních pozic v elitní pětici.

Hona tím správným impulzem. Za
lídrem nyní zaostávají o dva body.
Ani Otaslavičtí přitom nezačali nejlépe,
když prohráli 2:0 v Nezamyslicích a v sedmém kole doma na penalty s Brodkem
u Konice, pak už ale jen ztratili body
s lídrem. Na svém kontě mají největší
výhru první poloviny sezóny, když zdolali
11:1 hvozdecké hráče. Jejich výkony byly
ovšem nejstabilnější, na týden se dokonce
hřáli na výsluní okresního přeboru.
Bronzovou příčku drží Horní Štěpánov,
loni celkově těsně pod bednou na čtvrté
pozici. Tři prohry a deset vítězství drží
nejvzdálenější tým II. třídy na dostřel
úvodní dvojice. Příjemným překvapením
se stal čtvrtý Brodek u Konice, jemuž
po pomalejším rozjezdu patřila druhá
polovina podzimu. Stejného bodového
zisku dosáhly ještě Dobromilice. Oba
týmy se do vrchních pater tabulky posouvaly postupně zlepšeným výkonem.
Ve vzájemné konfrontaci se lépe vedlo
svěřencům Michala Rochly. Horní
polovinu tabulky uzavírají Čechovice „B“
a Brodek u Prostějova. „Béčko“ účastníka
I.A třídy ve venkovních utkáních bodů
příliš neposbíralo, ale z domácího hřiště
udělalo téměř nedobytnou pevnost.
Zaváhaly pouze v úvodním kole proti
Hornímu Štěpánovu, jinak se vždy doma
radovaly z vítězství. Jako jediné navíc porazily lídra na jeho půdě. Prostějovský
Brodek mohli mít po podzimní části
nepochybně lepší pozici. Až do devátého
kola se hned sedmkrát radovali z vítězství,
pak ale následovala série pěti proher v řadě
a sešup až na sedmé místo. Zimní pauza je
tak možná pro svěřence Přemysla Slouky
a Tomáše Bureše vysvobozením.
Právě od sedmého Brodku je tabulka
velice vyrovnaná, následný kvintet
Tištín, Určice „B“, Nezamyslice,
VýšoviceaHvozdsesrovnalvedvoubodech. Určická rezerva byla po loňské bronzové příčce pasována na lepší umístění,
ztrácela ovšem příliš zápasů i na domácí
půdě. To nováček z Tištína je na tom ještě
o něco hůře, ale zase při venkovním utkání
získal o tři body víc než Určičtí. V závěsu za
nimi jsou Výšovice, které střídaly lepší zápasy s těmi horšími. Bohužel pro svěřence
Michala Dudíka bylo více těch výsledkově
nepovedených. Páté místo v tabulce
domácích zápasů udrželo hvozdecké
hráče alespoň na dvanácté pozici. Venku
totiž nezískal Hvozd jako jediné mužstvo
ani jeden bod.
Mírný odstup nabral předposlední Vícov, jemuž citelně schází kanonýr Radek
Štěpánek. Jeho odchod do Klenovic
poznamenal tým natolik, že za podzim
nastřílel o jednu branku méně než samotný nejlepší střelec za uplynulou sezónu!
Tabulku uzavírá Ptení, které jako
jediné vstřelilo méně branek, než kolik již stihlo odehrát zápasů. Kdeže je
loňských třicet bodů, které je nakonec
zachránily od sestupu už v minulém
ročníku. Jak to tak vypadá, existence
ptenských borců je v okresním přeboru
již pomalu sečtena.
>>>pokračování na straně 33
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Ve vyšších soutěžích se hraje hlavně o záchranu a střed tabulky, nahoře se pohybují pouze Konice, Kostelec, Lipová a Klenovice
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20 - Jan Studený (Sokol Vrahovice), 14 - Pavel Farný (Sokol Vrahovice), 11
- Aleš Burget (Jiskra Brodek u Konice), Jakub Špaček (FC Dobromilice), 10 Patrik Richter (FC Dobromilice)
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Pøebor PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku OFS Prostìjov - II.tøída

15 - Jan Petrík (FK Nemilany), 11 - Vojtěch Kneifel (SK Loštice 1923), Pavel
Kryl (FK Velká Bystřice), 9 - Lubomír Sedlář (Sokol Olomouc-Chomoutov),
Josef Drábek (Sokol Doloplazy), 8 - Miloš Navrátil (Jesenec-Dzbel)
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Clean4you I.B tøída
Olomouckého KFS, skupina „B“

18 - Radek Štěpánek (Klenovice na Hané), Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou), 17 - Patrik Gábor (TJ Haná Prostějov), 16 - Tomáš Stískal (FK Troubky),
14 - Petr Holoubek (Sokol Ústí"B").
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Král sportovní trávníky I.B tøída
Olomouckého KFS, skupina „A“

24 - Patrik Hoffmann (TJ Sokol Bělotín), 15 - Jan Ferenc (TJ Sokol Bělotín),
13 - Filip Machač (FC Beňov), Libor Žůrek (Kojetín - Kovalovice), 11 - Tomáš
Klvaňa (TJ SOKOL Opatovice), 10 - David Preisler (FC Kostelec na Hané)
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FGP studio I.A tøída
Olomouckého KFS, skupina „B“
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PROSTĚJOV OPĚT KRALUJE, NAHORU MAJÍ NAMÍŘENO I VRAHOVICE

FOTBALOVÝ PODZIM JE ZA NÁMI. JAKÝ BYL?

letos slavíme jubileum...
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„OD US OPEN CÍTÍM, ŽE STARÁ PETRA JE ZPÁTKY“

Tenistka TK Agrofert Kvitová
která začala přepadením
PROSTĚJOV Loňský rok zakončila Petra Kvitová na jedenáctém
místě světového žebříku WTA
a snila o návratu mezi elitní desítku. Uvědomovala si, že to nebude snadné, a byla připravená
na nejnáročnější sezónu. To ještě
netušila, že jí do života vstoupí
stále neznámý lupič, který tenistku přepadl v jejím prostějovském
bytě, pořezal na levé ruce a doslova
převrátil život naruby. Během jediné sekundy. Místo do tenisových
areálů mířila do nemocnice, místo
posilování se věnovala hodně pomalé rehabilitaci a přitom neustále
přemýšlela, co všechno v následujících měsících a letech přijde či
jestli vůbec vezme raketu do ruky
a zda se ještě vrátí na kurty. Od 20.
prosince 2016, kdy došlo k onomu
přepadení, si prošla bezesporu těžkým obdobím, přesto se nevzdala.
Osud členku prostějovského TK
Agrofert za její nezdolnou vůli
odměnil. Nejenže oslavila comeback do kolotoče WTA, ale prožila
znovu i radost z velkých triumfů
a turnajového titulu. Její soupeřky
rychle zjistily, že mají proti sobě
hráčku, která může opět bojovat
o ty největší triumfy. Přestože v závěru sezóny spadla na 29. příčku
světového žebříčku. „Ten jsem nikdy příliš nesledovala. Ani ve chvíli, kdy mi patřilo druhé místo. Rozhodující je, že se zase cítím jako
normální tenistka. Po tom všem je
to samo o sobě velké vítězství,“ popsala své pocity po nejnáročnější
sezóně v kariéře Petra Kvitová, která se stala vůbec první tenistkou jedenadvacátého století, jež dokázala v témže roce vyhrát Wimbledon,
Turnaj mistryň i Fed Cup.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav

VALNÝ

ƔƔ Máte za sebou neuvěřitelně náročnou sezónu. Jste ráda, že už je za
vámi?
„Vlastně ani ne. Snažím se všechno brát
pozitivně. Po tom všem, co se mi stalo,
jsem vlastně za sezónu ráda. Těší mě, že
jsem zpátky. Byla to ale možná nejnáročnější sezona, co jsem kdy měla... Čas
věnovaný tomu, abych se vrátila, byl
emotivní a psychicky náročný.“
ƔƔ Přestože z pohledu emocí šlo
o extrémní měsíce?
„Pochopitelně doufám, že mě něco podobného už nepotká.... Mám za sebou
nepříjemné okamžiky. Úvahy o tom,
jestli vůbec pohnu prsty, jestli budu hrát
tenis. Hlava byla takovým přemýšlením
zahlcená. Začala jsem kvůli tomu i studovat, abych přišla na jiné myšlenky. Ale
nakonec vše dobře dopadlo, to je velká
vzpruha.“

ƔƔ Po návratu
na kurty jste
se i u nepovedených úderů
někdy usmála.
Naznačoval úsměv,
že prohraná výměna
není nic proto tomu,
čím jste si prošla?
„To, že jsem zpátky
v tenisovém kolotoči,
je skvělé. Cítím se zase
jako normální tenistka.
A ta na kurtu co nejvíce
bojuje o vítězství. Ale
možnost, že můžu zase
dělat, co mě baví, beru
po tom všem jako velký dar. Chci si ho
užít a nedělat si velkou hlavu z jednoho
nepovedeného míče. K užívání úsměv
patří.“
ƔƔ Takže výsledky nejsou úplně rozhodující?
„To rozhodně ne. Když se mi nedaří, cítím frustraci. Ale nic se nemá přehánět.
Někdy stačí právě jeden úsměv a člověk
se cítí lépe.“
ƔƔ Mimochodem, jak vám jdou studia?
„No stíhala bych, ale moje mentální
kapacita teď není úplně nastavená na
školu. Jsem trochu pomalejší. (úsměv)
Nejsem na to hrdá. Chtěla bych jít na
zkoušku, třeba z psychologie.
ƔƔ Sama jste se toho o sobě ostatně
dozvěděla hodně, ne?
„Pořád platí to, co jsem říkala: věděla
jsem, že jsem bojovnice na kurtu, ale
tohle bylo trochu jiné. To, že takhle dokážu bojovat i v životě, je nejdůležitější
věc, co jsem zjistila.“
ƔƔ Poprvé v kariéře jste sezónu
uzavřela už v první polovině října.
Nemrzí vás, že jste ji nemohla prodloužit na turnaji WTA Elite Trophy v Číně, který jste před rokem
vyhrála?
„Jeden turnaj bych ještě zvládla, i kvůli
tomu jsem požádala o volnou kartu od
pořadatelů. Ti dali přednost domácí
hráčce, což se dá pochopit. Kdyby pan
Černošek dělal turnaj tady, asi to nedá
Číňance. Zpočátku mě to trochu mrzelo, ale teď ne. Sezóna skončila dříve,
ale má to i svoje výhody. Mám více
volna na odpočinek a také na přípravu
na další rok.“
ƔƔ Jak tedy hodnotíte uplynulou
sezonu?
„Po tom všem, co se loni stalo, rozhodně beru ty následující měsíce pozitivně.
Dokonce jsem vyhrála turnaj, což asi
nikdo nečekal a ani já. Zahrála jsem

se ohlédla za turbulentní sezónou,
v prostějovském bytě a pořezanou rukou

Foto: internet

Věděla jsem, že jsem bojovnice na kurtu,
ale tohle bylo trochu jiné. To, že takhle
dokážu bojovat i v životě, je nejdůležitější
věc, co jsem v době po přepadení zjistila...
i dobrý výsledek na US Open. Jsem
moc ráda, že jsem zpátky.“
ƔƔ Letošní sezónu končíte až na 29.
příčce žebříčku WTA. Jak jste s touto
pozicí spokojená?
„Loni jedenadvacátého prosince bych
s tímto umístěním byla hodně spokojená... (pousměje se) teď bych mohla být
trochu zklamaná, ale žebříček je jenom
číslo. A na to, že jsem hrála jenom půl
sezóny, to není zase tak špatné.“
ƔƔ První měsíce roku byly především ve znamení náročných a únavných rehabilitací. Neubíjel stereotyp
vaši víru, že zraněná ruka bude zase
v pořádku?
„Mentálně to bylo opravdu složité.
Denní program byl prakticky pořád
stejný, všechno bylo o stereotypu a hodinách cvičení. Nic se nedalo uspěchat
a pochopitelně se to táhlo. Pořád jsem
sledovala, jak se ruka chová. Jestli není
unavená nebo nateklá. Hodně mi pomohl můj tým.“
ƔƔ V čem byl jeho největší přínos?
„Povzbuzoval mě a snažil se vymýšlet
rozptýlení. A současně mě brzdil, abych
rehabilitaci neuspěchala. Je to velká práce trenérů, úplně mě nepřetěžovali. To
byla alfa a omega od té doby, kdy jsem
měla ruku v dlaze a mohla vůbec něco
začít dělat. Šli jsme krok za krokem, abychom eliminovali nějaké zranění.“
ƔƔ Neměla jste problém zůstat
trpělivá?
„Rozhodla jsem se, že se vrátím a udělám pro to maximum. I kdyby to mělo
trvat třeba dva roky. Měla jsem jasný
program, bylo dáno, co všechno musí
proběhnout, abych se mohla vrátit. Dokonce mě trenéři chválili, jak jsem byla
poctivá a pracovitá. Ale to jsem snad
byla dříve také.“ (úsměv)
ƔƔ Nenapadlo vás občas v zápalu
boje: Proč se vlastně nervovat, když
jsem zažila tohle všechno?

„Párkrát se mi stalo, že jsem si nadávala
a pak jsem si řekla, že už mám za sebou
i těžší chvíle. Ale když se mi ne úplně
daří, to neuspokojení ve mně je - a bez
něj by to taky nešlo. To, že si nemám
dělat hlavu z malicherností, si většinou
uvědomím až poté, co se zastavím
a ohlédnu se zpátky. Ale na kurtu chci
bojovat a vymáčknout ze sebe to nejlepší. Což je asi dobře. Jinak bych se
nevrátila a nehrála takhle.“
ƔƔ Dřina se vyplatila. Na konci května jste se vrátila a na French Open
uhrála kolo. Co jste cítila?
„Nedá se to popsat! Cítila jsem se jinak
než před zraněním. Zjistila jsem, že
musím hrát a bojovat trochu jinak. Ale
i tak to bylo úžasné. Z pohledu emocí
možná skutečně nejsilnější okamžik
roku.“
ƔƔ Po Paříži přišlo senzační vítězství
v Birminghamu. Tehdy jste si uvědomila, že jste opravdu zpátky?
„Ten úspěch byl naprosto nečekaný,
měla jsem velkou radost. Navíc to bylo
na mé oblíbené trávě. Pro psychiku to
byl povedený turnaj, podařilo se mi
odehrát opravdu dobré zápasy. Přesto
jsem si uvědomovala, jak velké jsou
rezervy.“
ƔƔ Neměla jste ani pocit, že jste na
dobré cestě?
„Ten přišel až po US Open. Do té doby
šlo hlavně o to, abych se dostala do
zápasů, naučila se zase zvládat klíčové
situace. V New Yorku jsem měla poprvé pocit, že je stará Petra zpátky. Že to
půjde, i když nějaké omezení už tam asi
zůstane napořád. S tím se však dá hrát.“
ƔƔ Takže do New Yorku se už teď budete ráda vracet?
(smích) „Začnu to tam mít asi opravdu
ráda. Opravdu jsem se na US Open
cítila dobře, hlavně utkání v osmifinále
proti Muguruzaové vyšlo. Byl to můj
nejlepší zápas v sezóně.“

ƔƔ Od třetího grandslamu se navíc
přestalo neustále probírat vaše zranění. Byla to velká úleva?
„Postupně to téma odeznívalo. Zlom
přišel ve chvíli, kdy pan doktor Kebule
ukázal moji ruku po zranění veřejnosti.
Všechno utichlo, od té doby mám klid
a jsem ráda. Ten humbuk byl vážně
velký. Teď jsem ale zpátky v normálním
životě, pokud se to dá říct.“ (úsměv)
ƔƔ Jak je na tom poraněná ruka teď,
už sevřete ruku v pěst?
„Rukaselepší,pomalu,alejistě.Tojedobré znamení. Pan doktor původně říkal, že
bude trvat rok až dva, než se ruka úplně
ustálí. Do pěstičky pořád mám daleko,
ale nějaký prst už je blíž než ostatní. Pomalu jizvy měknou a je to pohyblivější.“
ƔƔ Pořád cvičíte i ve volném čase?
„Ano. Skoro si tím přijdu už jako postižená, sedím někde na večeři a cvičím
s rukou. (směje se) Neustále se snažím
něco dělat.
ƔƔ Jak využíváte volno po sezóně?
„Byli jsme s týmem v Monaku, na Kanárských ostrovech a jsme i v Čechách,
nějak se to kombinuje. Samotný odpočinek mícháme ale také s přípravou.
Pře návratem jsem zase toho tolik neodtrénovala, což bylo třeba právě na US
Open vidět. Měla jsem problém s podáním. Myslím, že takovou fázi už jsem
v kariéře měla. Servis je o tréninku. A na
ten teď bude dost času.“

ƔƔ Máte už jasno o tom, jaký budete
mít program v příštích měsících?
„Všechno se vrací do starých kolejí.
Takže budu hrát jako první extraligu
smíšených družstev a pak od Nového roku postupně Brisbane, Sydney
a Melbourne.“
ƔƔ Teprve teď tedy půjde o opravdu
ostrý restart?
„Letošní zkoušku se nám podařilo
zvládnout, takže pojedeme nanovo.
Pokusím se co nejlépe připravit s vírou,
že moje nejlepší sezóna v kariéře teprve
přijde.“ (pousměje se)
ƔƔ Prozradíte své plány pro příští
sezónu?
„Ty si nechám pro sebe a budu doufat, že se splní. Pořád je toho hodně
přede mnou. Doktor ze začátku říkal,
že to bude trvat rok až dva, než se
ruka úplně ustálí. S tím souvisí i rozhodnutí, že o svých cílech nebudu
mluvit.“
ƔƔ Nebude komplikací propad
na konec třetí světové desítky?
Třeba z pohledu nasazení na
grandslamech?
„Tatínek vždy říká, že když chce
člověk vyhrát, stejně musí porazit
všechny. Má pravdu. Takže žebříček
není úplně nejdůležitější. Prostě
pokaždé půjdu na kurt s tím, že chci
bojovat a vymáčknout ze sebe to
nejlepší. Třeba přijde odměna.“

vizitka
PETRA KVITOVÁ
✓ narodila se 8. března 1990 v Bílovci
✓ česká reprezentantka začala s tenisem ve Fulneku,
odkud pochází, v šestnácti letech se přesunula do
Prostějova a hráčkou TK Agrofert je dodnes
✓ profesionálkou se stala v roce 2006, od poloviny
prosince 2016 ji trenérsky vede bývalý tenista Jiří Vaněk a kondičním koučem je bývalý triatlonista David Vydra
✓ na okruhu WTA vyhrála dvacet turnajů ve dvouhře, získala grandslamové dva tituly...
✓ ... ve svém premiérovém finále ve Wimbledonu 2011 zdolala Rusku Marii Šarapovovou. Stala se tak vůbec první tenistkou narozenou v devadesátých letech, která vyhrála turnaj „velké čtyřky“
✓ ... ve druhém finálovém boji na travnatém Wimbledonu 2014 hladce přehrála Kanaďanku Eugenii Bouchardovou
✓ v roce 2011 zvítězila na Turnaji mistryň a Ženská tenisová asociace ji na
konci sezóny vyhlásila hráčkou roku, Mezinárodní tenisová federace pak
mistryní světa ve dvouhře¨
✓ na letních olympijských hrách v Riu de Janeiru získala bronzovou medaili v ženské dvouhře
✓ čuchajským titulem z WTA Elite Trophy 2016 se stala vůbec první tenistkou na okruhu, která ovládla oba závěrečné turnaje sezóny vždy při své
premiérové účasti
✓ na žebříčku WTA ve dvouhře byla nejvýše klasifikována 31. října 2011
na 2. místě, letošní sezónu ukončila po téměř půlroční absenci na 29. pozici
✓ je pětinásobnou vítězkou Fed Cupu a tím nesmazatelně zapsána do české historie jako rekordmanka
✓ s TK Agrofert Prostějov vyhrála hned devětkrát mistrovství republiky
smíšených družstev, od 4. července 2011 je doživotní čestnou členkou klubu
✓ v sezóně 2010 byla ženskou asociací vyhlášena Nováčkem roku, následující sezónu získala čtyři individuální ceny, včetně nejlepší Hráčky roku
✓ v letech 2011 a 2014 zvítězila v anketě Sportovec roku České republiky,
ocenění pro kolektiv roku navíc vždy získal i fedcupový tým, jehož byla
členkou
✓ na okruhu již během kariéry vydělala 24 037 792 amerických dolarů
a v historickém žebříčku všech světových tenistek se v tomto srovnání posunula na deváté místo
zajímavost: 2. září 2011 vyšel na kupónu poštovní známky v hodnotě 10
Kč (s motivem Gratulační kytice) přítisk, na kterém je zobrazena fotografie
Petry Kvitové s wimbledonskou trofejí mísou Venus Rosewater, která byla
pořízena těsně po jejím vítězství ve wimbledonském finále
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jak žijee petra
po sezóně....
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letos slavíme jubileum...

V létě se funkcionáři Skalky
dobrovolně vzdali okresního
přeboru a na vlastní žádost se
přesunuli do III. třídy, devět
podzimních kol nicméně ukázalo, že výkonnostně do „pralesa“
nepatří. Jejich skóre 44:6 hovoří
jasnou řečí a také pohled na rozpis zápasů nenechává nikoho na
pochybách. Mužstvo sice ztratilo
čtyři body, avšak vždy po penaltových porážkách. V Kralicích hrálo
1:1 a v Pavlovicích 0:0.
Za určitých okolností mohou být konkurenty Biskupice
a již zmíněná kralická rezerva,
tyto týmy si to však společně
s Pavlovicemi, „béčky Brodku
u Prostějova a Otaslavic rozdají o druhé místo, do pořadí
v horní polovině tabulky mohou
výrazně pohovořit i týmy Bedihoště a Nezamyslic „B“. Naopak
němčické „béčko“ vypadá na své
pouti osamoceno a totéž platí
pro Želeč, které se podařilo zdolat pouze Pavlovice, a to ještě na
pokutové kopy.
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S bodově ještě větším příspěvkem
dominují své skupině Držovice.
Družstvo vracející se na fotbalovou mapu po neúspěšné epizodě s názvem AFK Prostějov
City 2016 si počínalo neohroženě a ani jednou nezaváhalo,
svou úspěšnou dosavadní pouť
korunovalo kanonádou 10:3
v Krumsíně proti Plumlovu „B“.
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21 - Petr Zahradníček (Držovice), 17 - Jan Skalník (Kostelec n.H. B), 9 Robert Ondra (Kostelec n.H. B), 7 - Fernando Marcos Gutierrez (Držovice),
6 - Tomáš Smolka (Olšany).
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15 - Jiří Karásek (Skalka), 11 - Petr Zbořil (Sokol Brodek u Pv B), 10 - Michal Kučera (Sokol Bedihošť), 9 - Tomáš Bureš (Sokol Brodek u Pv B), 8 Martin Musil (Sokol Bedihošť), Přemysl Emperger (TJ Pavlovice u Koj.),
Adam Buriánek (FK Němčice n./H. B).
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SK Protivanov B
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PŘEDPLATNÉ

>>> dokončení z dvojstrany 30-31
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OBJEDNEJTE SI

FOTBALOVÝ PODZIM JE
ZA NÁMI. JAKÝ BYL?
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fotbal a předplatné
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16 - Ivona Braunšlegerová (Kotvrdovice), 14 - Sabina Rýdlová, Jaroslava
Krčmářová (obě Vsetín), 11- Yvonne Jansová (Mutěnice), Michaela Mokrušová (Nové Sady)... 6 - Marie Domesová (Mostkovice).

Namále měly Držovice možná jen
na úvod, kdy vyhrály v Čechách
pod Kosířem 2:1, od té doby činily
rozestupy zpravidla čtyři a víc branek, třeba Přemyslovice si odvezly
náklad 8:0. Ani tady tak není pochyb o tom, kdo směřuje k prvenství a právu postoupit do okresního přeboru.
Na druhé pozici se podobně neohroženě usadil Kostelec na Hané
„B“, který je o šest bodů zpět. Nejzajímavější tak bude až bitva pod
nimi. O třetí místo zatím svádějí
duel Protivanov „B“ a Olšany, o pátou pozici usilují rezervy Mostkovic i Plumlova a společně s nimi
rovněž Přemyslovice a Kladky.
O předposlední flek se pak zřejmě utkají už jen Zdětín a s dvěma
body zatím poslední Čechy pod
Kosířem.


Hanáck+ ),ý Jeru
zalém
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Už jen dvojí zastoupení má Prostějovsko v divizi žen. Alespoň
tedy papírově. Dlouholetá vlajková loď regionu v podobě
Kostelce na Hané ukončila svou
plavbu a nechala se potopit na
širém moři, většina jeho posádky pak zamířila do Olomouce,
která na oplátku hraje své domácí zápasy na kosteleckém
pažitu. A vede si zatím úspěšně,
se ziskem šestnácti bodů je tato
parta druhá, hned za suverénním
Vsetínem, hlavním adeptem na
celkový triumf.
„Béčko“ 1.FC Olomouc ztrácí na
lídra pět bodů a zcela stejně jsou
na tom ještě Nové Sady a Kotvrdovice. Přesně uprostřed se
nacházejí Mutěnice a následuje
devítibodové duo Vlkoš, Mostkovice. Právě mostkovický Sokol
se zánikem Kostelce posunul do
role zdejší jedničky, po nadějném
létě i podařené předešlé jarní části
ovšem pomýšlel na lepší vystoupení a výraznější bodový zisk.
Nezastupitelnou se jevila role
Marie Domesové v útoku, postarala se hned o šest branek a dělí se
o pozici osmé nejlepší kanonýrky
soutěže.
Předposlední pozice zatím patří
Velkým Pavlovicím a tabulku uzavírají Držovice - papírový nováček, přestože část kádru již divizi
zažila o rok dříve pod hlavičkou
AFK Prostějov City 2016. Týmu
se před sezónou ujal Tomáš Jetel,
a přestože zatím hráčky čekají na
první bodový zisk, nešetřil optimismem a uznáním. Hned na
úvod se Držovicím podařilo vsítit
branku, a dokonce hned dvě, po
tvrdých setkáních se zkušenějšími
týmy ze špice tabulky už ale příděly ustaly a poslední vystoupení
dávají naději, že se brzy podaří sérii porážek přerušit.

PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě

Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Stačí vyplnit objednávkový formulář v tištěném vydání
nebo na našich internetových stránkách, uveďte sebe
jako plátce a my vám doručíme dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!
NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
Aktuálně nabízíme zvýhodnění v podobě slevy,
dárku a dalších výhod!
Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

HRÁČ

VEČERNÍKU

BK Olomoucko čeká ve středu
výjezd na sever Moravy

FILIP ŠEPA

Přestože v některých případech při nájezdech pod
koš nezvolil optimální řešení, znamenal pro východočeskou defenzivu permanentní nebezpečí.
Čtyřiadvaceti body vylepšil své střelecké maximum, čtyři ztráty kompenzoval šesti získanými fauly, po kterých proměnil sedm trestných
hodů z devíti pokusů. K sedmi doskokům
přidal i dobrou střelbu z dálky, když zaznamenal tři triky ze čtyř střel.

PROSTĚJOV Duel čtvrtého kola Českého poháru proti BK
Hladnov, přátelské utkání s rakouským Traiskirchen Lions
a především celá řada ostrých tréninků. To je nadcházející
harmonogram týmu BK Olomoucko v průběhu reprezentační přestávky. Poslední ligové utkání s Pardubicemi přitom naznačilo, že nový tým potřebuje přidat prakticky ve
všech směrech.
Původní zpravodajství

ADAM
GOGA

pro Večerník

6

Ladislav VALNÝ
„Čeká nás hodně práce, hlavně v obraně. Ale současně musíme pilovat jednotlivé herní situace. Některým hráčům trvá déle, než se s novými návyky
ztotožní. Potřebujeme se ještě více sehrát, stále při kombinacích chybujeme.

Oba týmy do vzájemného
   
 
   
  
      
       ! "  
   !#$  %  $
  "   & ' " () * 
  
 + !
 !

  

! &!%$
 !#  ! %$  
    
  ,  

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

A někteří potřebují zlepšit i fyzickou
kondici,“ naznačil cíle v průběhu pauzy
trenér Predrag Benáček.
Jednotlivé herní situace si basketbalisté otestují v pohárovém utkání proti ostravskému Hladnovu.
Na půdě druholigového klubu se
představí ve středu 22. listopadu
od 19:30 hodin. „Soutěž bereme
naprosto seriózně a jediným cílem je
postup do dalšího kola. I když půjde-

me do utkání z tréninku, musíme
zkrátka protivníka ze třetí soutěže
porazit. Nechci Ostravu nějak podceňovat, ale výkonnostní rozdíl je
velký,“ poznamenal sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
„V dalším kole už na sebe narazí
vesměs ligoví soupeři, bude záležet
na losu, který určí pořadatele utkání,“
dodal Pekárek.
Dva dny po pohárovém vystoupení
odehrají hráči BK Olomoucko přípravné utkání Traiskirchen Lions.
@&5&C)D*-/*
Na rakouského soupeře měli Hanáci
klikni na
narazit na konci přípravného období,
www.vecernikpv.cz
tým ovšem do Prostějova kvůli problémům s autobusem nedorazil a tak ?$'   H    ,
$  I    #  
se duel odehraje až v reprezentační
pauze. „Bude to pro nás určitě dobrá &  % $  #
Foto: Josef Popelka
prověrka, protože Traiskirchenu se
v dosavadním průběhu rakouské ligy bulky nejvyšší soutěže. Určitě to pro
daří. V osmi kolech získali šest výher nás bude zdatný soupeř,“ tvrdí kouč
a pohybují se v horních patrech ta- Benáček.

JOSEF
POTOČEK

5

Těžký úder po třech vítězných zápasech
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Velkou lekci uštědřili
basketbalistům BK Olomoucko hráči
Pardubic v devátém kole Kooperativa
NBL. Jeden z favoritů soutěže na Hané
ukázal uplynulou středu svoji sílu
a nováčka soutěže po třech výhrách
v řadě vrátil z oblačných výšin na zem.
Přistání bylo docela tvrdé - na vlastní
palubovce Hanáci prohráli 80:94.

Ladislav Valný
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Foto: Josef Popelka

RYCHLÝ

Pozitivní bilance
  # 
Prostějov (lv) - První polovinu základní části mají za sebou prvoligoví
basketbalisté BCM Orli Prostějov,
když v devíti duelech dokázali pětkrát
zvítězit. Ve východní skupině druhé
nejvyšší soutěže mají lepší bilanci pouze neporažení Královští Sokoli z Hradce Králové a Zlín, který prohrál dva
zápasy. „Tabulka je hodně vyrovnaná,
takže nemůžeme naše postavení přeceňovat. Cílem zůstává postup do druhé
nadstavbové skupiny, ve které se nebude hrát o záchranu. Všechno ostatní by
bylo navíc,“ říká předseda spolku BCM
Orli Prostějov Michal Műller.
Prvoligový celek porazil rezervu
Opavy, Zlín, Šlapanice, olomouckou
univerzitu a Snakes Ostrava, na druhou stranu nestačil na Hradec Králové, Basketbal Olomouc, Nový Jičín
ani Pardubice. Další utkání čeká na
hráče 3. prosince a soupeřem Orlů
budou Královští Sokoli.

  

 
 :
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Vstup do utkání vypadal nadějně.
Zvlášť, když Šepa po střele za tři body
po faulu zvyšoval domácí náskok na
8:2. To ovšem ještě nebylo vše. Po
pěti minutách vedli Hanáci 13:8 a po
úmyslném faulu Kenta dokonce s koši
Fullera 18:8. Vzápětí však Východo-

češi ukázali svoji sílu a stáhli na rozdíl
pouhých dvou bodů. Žluto-modrým
pomalu odcházela střelba, přesto ještě
po deseti minutách vedli 23:18.
O svůj náskok rychle přišli hned zkraje
druhé desetiminutovky po sérii 2:11.
Nápor Pardubic nezastavily ani dva
oddechové časy. Basketbalisté BK Olomoucko v obraně kupili chybu za chybou a nemohli se trefit v útoku. Z deseti
pokusů z dálky proměnili jediný. Do
střeleckých statistik šest hráčů. V hostujícím dresu bodovalo hned devět hráčů
a tomu odpovídal i poločasový výsledek
39:51.
Ztráta jedenácti bodů nevypadala hrozivě, po návratu z kabin ale bylo po dalších šesti minutách rozhodnuto. Vý-

BK OL
BK PAR

80:94  

chodočeši tuto pasáž střetnutí ovládli
naprosto jednoznačně 16:2 a bez
ohledu na změny v sestavách vládli
palubovce. Po třiceti minutách už tým
Predraga Benáčka prohrával 50:77.
Hrozivou ztrátu domácí dokázali snížit
v poslední periodě. Méně koncentrované defenzivě Pardubic během deseti
minut nastříleli třicet bodů, díky tomu
odvrátili debakl, ale i tak museli uznat
momentální vyšší kvalitu soupeře.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL
najdete na straně 22

NA TISKOVCE...
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„Zkušený soupeř využil téměř každou naši chybu. Musím navíc přiznat, že jsme
jich vyrobili až neuvěřitelné množství. Nebyli jsme dostatečně dobří v obraně,
od toho se odvíjel i špatný útok. Porážka je naprosto zasloužená. V průběhu druhé a třetí čtvrtiny jsme dostali šedesát bodů, z toho žádnou radost mít nemůžeme. Teď nás čeká reprezentační pauza, máme na čem pracovat.“
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„Chvíli trvalo, než se tým dostal do provozní teploty. Od desáté minuty jsme
ale hráli tempo basket a soupeři nedali možnost využít jeho zbraně. Pohlídali
jsme si útočný doskok, obrana byla kvalitní, užší rotaci domácích se nám podařilo unavit. Víme, že máme všechny posty zdvojené, proto se snažíme hrát
co nejrychleji a tím překonávat obranu soupeře. Přes určité polevení v poslední čtvrtině můžeme být spokojení.“

Ligu čeká první reprezentační přestávka
PRAHA, PROSTĚJOV K hokejistům a fotbalistům se od nové
sezóny přiřadili také basketbalisté. Kluby české elitní soutěže
se musí vyrovnat s jednou novinkou - reprezentačními pauzami,
v nichž národní tým bude hrát
kvalifikační zápasy o postup na
světový šampionát v roce 2019
v Číně.

„Pro všechny je tato situace nová
a každý tým se s tím bude vyrovnávat po svém. Někdo pauzu využije
na dobíjení baterek v posilovně, další
kluby budou pracovat na větší sehranosti,“ předpokládají trenéři jednotlivých týmů Kooperativa NBL.
První reprezentační okno, během něhož národní tým odehraje
utkání s Islandem a poletí do Fin-

ska, je na programu od 20. do 28.
listopadu. Druhé bude od 19. do
26. února po skončení základní části
nejvyšší domácí soutěže a reprezentace v tomto týdnu nastoupí proti
Bulharsku a Islandu. „Čekají nás
houževnatí soupeři. Podle mého názoru jsou ale hratelní. Co jsem viděl
posledních pár let, tak hlavně Finsko
by mělo být spolu s námi favorit sku-

piny. Island hrál před dvěma roky na
ME v těžké skupině velmi zdatný
basketbal,“ hodnotí soupeře bývalý
reprezentant a vítěz Euroligy s Barcelonou Luboš Bartoň.
Z dvaatřiceti celků postoupí čtyřiadvacet do další fáze, ve které budou
od září 2018 do února 2019 bojovat
ve čtyřech skupinách po šesti o tucet postupových míst na šampionát

v Číně. Ve druhé fázi kvalifikace se
budou započítávat výsledky z první
fáze, jelikož dojde ke sloučení dvou
skupin.
„Je to všechno hodně nové. Jak to
bude fungovat, se ještě uvidí. Každá
změna přinese něco dobrého a něco
špatného. Zatím je brzy na něco takového reagovat. Časem se všechno
ukáže,“ uvedl Bartoň.
(lv)
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„KAŽDÝ DEN SE NĚCO PŘIUČÍM,“ těší pivotmanskou naději
PROSTĚJOV Přípravu absolvoval mladý slovenský pivot Milan
Szabo v kádru BK Olomoucko, do sezóny vstoupil v prvoligovém
dresu BCM Orli Prostějov. Ve druhé nejvyšší soutěži stihl čtyři duely, v nichž měl průměry třináct bodů a osm a půl doskoku na
zápas. Po odchodu Austona Barnese se však rychle posunul do
sestavy nováčka Kooperativa NBL a hned ve svém prvním střetnutí odehrál proti Nymburku přes čtrnácti minut. V následujících
ligových kolech přidal další starty, naposledy s Pardubicemi si do
statistik zapsal čtyři doskoky a dva body a strávil na palubovce
přes třináct minut.„Seběhlo se to rychle. Je to velký skok,“ uznává
devatenáctiletý basketbalový talent.

kvapení. Musím přiznat, že i když jsem
se s ligovým týmem připravoval, něco
podobného jsem vlastně nečekal. A rozLadislav VALNÝ
hodně ne to, že změna přijde tak rychle.“
ƔƔ Co říkáte svému zařazení do ƔƔ Nevadí, že dostáváte na patýmu Kooperativa NBL?
lubovce méně minut než v první
„Když přišlo, bylo to pro mě velké pře- lize?

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

„Je jasné, že v sestavě BK Olomoucko
mám jinou roli než v prvoligovém
týmu. Beru to tak, že každá minuta je
dobrá.“
ƔƔ Takže sbíráte především zkušenosti v rámci tréninků?
„Je to tak. Připravuji se s kvalitními pivoty, kteří mají mnohem větší zkušenosti
než já. Každý den se něco přiučím.“
ƔƔ Po třech výhrách přišla porážka
od Pardubic. Jak je kabina spokojená s dosavadní bilancí čtyř výher
a pěti porážek?
„Některé zápasy na samotném začátku
sezóny možná šly vyhrát, mohlo to být
ještě veselejší. Ale ani čtyři výhry nejsou úplně špatné. Ten počet je slušný.
Navíc si myslím, že se budeme zlepšovat a další úspěchy budou přibývat.“

Foto: Josef Popelka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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Korfbalisté Prostějova porazili Znojmo jen jednou

V neděli odpoledne přivítá SK RG rivala z Brna

PROSTĚJOV Po dvou těsných a docela smolných prohrách na úvod
doma s Českými Budějovicemi nečekali korfbalisté SK RG Prostějov
na premiérový bodový zisk v extralize dospělých ČR 2017/2018 nijak
dlouho. Přišel hned ve druhém dvoukole soutěže proti Znojmu, které
dokázali zdolat jedenkrát ze dvou vzájemných duelů.

Marek SONNEVEND
Moravské bitvy se původně měly
uskutečnit ve městě okurek, leč
oba soupeři se nakonec dohodli
na výměně pořadatelství. A Hanáci tedy nastoupili o minulém
víkendu opět na vlastní palubovce
haly RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici.
Domácí prostředí jim stejně jako

v bitvách s mistrovskými Jihočechy
svědčilo herně - a tentokrát navíc
v úvodním střetnutí též výsledkově.
Ačkoliv byl mač číslo jedna proti
znojemskému konkurentovi v předpokládaném boji o bronz dlouho vyrovnaný, po změně stran se ergéčko
přece jen utrhlo na rozdíl několika
košů. Aby poté náskok udrželo až do
vítězného závěru – 18:14.
Odveta bohužel vypadala úplně ji-

tentokrát drželi mírné vedení hosté, kteří po obrátce zápasové dění
naprosto ovládli. Zrodila se tudíž
vysoká prohra ofenzivně mizerného
SK 7:15.
„Měli jsme horší pohyb, hůř se uvolňovali a z toho pramenila špatná
střelba. Proč to tak bylo? Nevím,
nikomu do hlavy nevidím. Možná
jsme se ale po první výhře uspokojili.
Chtěli jsme čtyři body, nakonec však
bereme i dva. Hra z naší strany nebyla špatná,“ zhodnotil jeden z prostějovských plejerů Jan Tichý.
K  ' '   *$H6E, V průběžném pořadí extraligy po
#
Foto: Facebook SK RG čtyřech dějstvích drží hanácká
nak. Zahajovací poločas sice znovu probíhal dost rovnocenně, ovšem parta třetí místo těsně o skóre prá-

vě před čtvrtým Znojmem. A teď
RG čeká další dvojutkání doma, už
třetí za sebou! V neděli 26. listopadu od 14.30 a 16.30 hodin bude sokem silné Brno, dosud neporažené
a suverénně vedoucí tabulku. „Ve
čtyřech zatím odehraných zápasech
jsme si dokázali, že během této sezóny můžeme být konkurenceschopní
v boji o medaile. Chce to ale častěji
bodovat, o což se pokusíme i v těžkých soubojích s kvalitním Brnem,“
uvedl trenér korfbalového týmu Prostějova David Konečný.
Statistiky z utkání
a výsledkový servis extraligy
najdete na straně 22

Kostelecká série výher 6) v Dolní Cerekvi
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV
Čtyři zápasy trvala vítězná šňůra házenkářů Sokol Kostelec na Hané ve druhé
lize, než ji v desátém kole jihomoravské
skupiny této soutěže nekompromisně přervalo Velké Meziříčí. Hanáci na
jeho hřišti padli jasně o osm gólů 19:27
a klesli na šesté místo tabulky.

VE ME
SO KO

27:19

„Ve Velmezu je horká půda, tam to bude
hodně těžké,“ prorokoval už před týdnem hlavní trenér Hanáků David Ševčík.
A jeho předpoklady se stoprocentně naplnily, domácí celek měl během většiny
střetnutí přesvědčivě navrch. „Rozhodl už
první poločas. Měli jsme v něm výrazně
horší obranu a nedařilo se nám ani střelecky, často jsme zakončením trefovali bloky
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nebo gólmana. Soupeř našeho špatného
výkonu využil k získání velkého náskoku
sedmi branek,“ popisoval Ševčík.
Po změně stran jeho svěřenci vykřesali
jiskru výsledkové naděje. „Dost jsme
přidali na defenzivní agresivitě, hra celého mančaftu šla nahoru. A díky povedenému vstupu do druhé půlky se nám
povedlo dotáhnout na rozdíl čtyř gólů,“
zmínil Ševčík top úsek duelu v podání
jeho ekipy.
Leč na bodový zisk tohle bylo málo.
„Vzápětí jsme dostali takové dvě trochu
smolné, trochu laciné branky a to nás
zase srazilo dolů. Načež si domácí zbytek
utkání bezpečně pohlídali. Celkově jsme
nezahráli dobře, tudíž zasloužená porážka,“ objektivně uznal kouč Sokola.

Podzimní část druhé ligy zakončí
kostelečtí muži v neděli 26. listopadu
od 10:30 hodin na vlastní palubovce
Městské sportovní haly proti Juliánovu. Ten bojuje o záchranu, takže
povinnost velí jasně: vyhrát! „V Meziříčí nám citelně chyběl nemocný Honza
Smékal coby úderná spojka schopná
trefit se z dálky či pronikat do brankoviště, případně uvolňovat spoluhráče. Snad
se uzdraví, abychom šli do posledního
zápasu podzimu v plné síle. Samozřejmě
chceme zvítězit a rozloučit se tak s první
polovinou sezóny co nejlépe, potěšit fanoušky i sebe,“ zdůraznil David Ševčík.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy mužů najdete na straně 22

PROSTĚJOV Už desátým kolem
pokračovala o víkendu druhá házenkářská liga. Prostějovští sokoli v něm
cestovali na Vysočinu, kde kousek za
Jihlavou hráli na palubovce Dolní Cerekve. Přestože většinu zápasu měli
herní převahu vyjádřenou i ve skóre,
závěrečnou fázi zápasu nezvládli. Po
čtyřbrankové porážce zůstaly oba body
na Vysočině.

TJ D. CER
SO PV II 30:26
Je to škoda o to větší, že soupeř byl hratelný, dosud v tabulce třetí nejvyšší soutěže
nasbíral pouze o jediný bod navíc. Tomu
odpovídal i vyrovnaný průběh utkání,

v němž se misky vah přiklonily na obě strany. V závěru ovšem zůstaly na straně domácích. „Zápas se hodnotí opravdu velmi
těžce. Od začátku to rozhodně nevypadalo, že bychom v Dolní Cerekvi nechali dva
body. Zhruba do čtyřicáté minuty jsme drželi dvoubrankový náskok,“ potvrdil trenér
Sokola II. Anatolij Vasilijev.
Nejtěsnější náskok totiž Hanáci drželi ještě
při odchodu do kabin. „V dalším průběhu
druhého poločasu soupeř přidal a utekl
nám až na pětibrankový rozdíl. Naši hráči
už na tento vývoj nedokázali zareagovat
a dotáhnout slibně rozjetý zápas do úspěšného konce,“ litoval Vasilijev.
Šance si přitom jeho svěřenci i nadále vytvářeli. Problém byl ale někde jinde. „Udělali jsme množství chyb a hodně gólů jsme
neproměnili. Šance jsme si vypracovali, ale

dílem jsme stříleli nepřesně, některým střelám úspěšně čelil domácí brankář,“ vysvětlil
ztrátu vedení trenér.
Určitou paralelu lze vysledovat v utkání posledního kola proti Kuřimi. I v něm Sokol
vedl, zápas málem ztratil až v posledních
třech minutách. Ponaučení si ale hráči nevzali. „Těžko spekulovat, jestli nám došly
síly nebo morálka a chuť po vítězství...,“ pokrčil nad nepovedeným závěrem rameny
Vasilijev.
Sokol II. se tak opět propadl na dno
tabulky, z něhož se bude snažit odlepit
už tuto sobotu od 16:00 hodin proti
Velkému Meziříčí. A hrát se bude opět
v kostelecké hale, kde už Prostějované
našli pro podzimní část trvalý azyl.(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy najdete na straně 22

„Jsemhrdýadojatý,“ neskrývalosobníkouč =>?3 3?@C F7<- GH J
NYMBURK, PROSTĚJOV První
ze dvojice členů TJ Sokol I Prostějov
v národním týmu Jakub Ftačník zářil
v soutěži dvojic, kde odehrál po boku
Jiřího Kalouse celý vrcholný turnaj
v základní sestavě a prezentoval se
skvělými výkony. Své si odvedl i Jan
Matkulčík.
„Kuba to zvládl fantasticky. Od začátku zůstával v naprosté pohodě, velice
dobře si vedl v základní skupině i ve
čtvrtfinále s Francií. Asi jediná slabší
chvíle na něho přišla během těžkého
semifinále proti Koreji, kde několikrát

chyboval, ale dostal se z toho a nakonec česká dvojka vydřela těsný postup do finále. V něm Kuba naprosto
exceloval, Slováci nedostali absolutně
žádnou šanci,“ popsal Večerníku trenér Sokola I Richard Beneš, který část
MS viděl osobně přímo na místě.
Jeho druhý klubový svěřenec na nymburské akci Matkulčík zasáhl do soutěže trojic, ovšem nikoliv v základu
jako jeho oddílový parťák, nýbrž coby
střídající. „Přesto Honza nehrál vůbec málo, hlavně v úvodu turnaje mu
kouč našeho juniorského nároďáku
dával dost šancí. A co vím, ani Honza
rozhodně nezklamal, naopak svými
kvalitními výkony také prokázal vyso-

kou nohejbalovou úroveň. Čeští kluci
prošli až do finále naprosto suverénně,
aby ani v rozhodujícím utkání s Jižní
Koreou neponechali nic náhodě, byť
šlo o trochu vyrovnanější boj,“ informoval Beneš.
Jakožto trenér, který Jakuba Ftačníka i Jana Matkulčíka vedl od dětských let a vychoval z nich špičkové
nohejbalisty na pomezí mládežnické
a mužské kategorie, byl ve včerejším
večeru silně dojat. „Mám strašně velkou radost, že to oba chlapci dokázali
a naší republice pomohli ke světovým
titulům. Jsem na ně hrdý, moc jim gratuluji,“ doplnil prostějovský lodivod téměř
se slzami v očích.
(son)

">:

8.00
8.40
9.20
10.00
10.40

sobota 25.11.2017, hala Prostějov
AC ZAVADILKA 2000 – RELAX “A”
BOTAFOGA “A” – ŽESTAV
RELAX “A” – BOTAFOGA “A”
ŽE-STAV – AC ZAVADILKA 2000
AC ZAVADILKA 2000 – BOTAFOGA “A”

14.00
14.40
15.20
16.00
16.40

neděle 26.11.2017, hala Kostelec n.H.
DINAMO – MECHECHELEN
SEXMERALDA – ARISTON 92
MECHECHELEN – SEXMERALDA
ARISTON 92 – DINAMO
DINAMO – SEXMERALDA

11.30
12.10
12.50
13.30
14.10
14.50

sobota 25.11.2017, hala Prostějov
RELAX “B” – BEDIHOŠŤ
BOTAFOGA “B” – ATLETICO Smržice
BVD – BEDIHOŠŤ
RELAX “B” – BOTAFOGA “B”
ATLETICO Smržice – BEDIHOŠŤ
BVD – BOTAFOGA “B”

*GY#~=>Qw_ \¢*Q\(£
%PD*(,Q=?S"/&W/(%&?/.*X? @ 7 [
%PD*(,Q=?S"/&W/5-&?/.*X? +  7[

Základní skupina A: Česko – Španělsko 2:0 (1, 4), Česko –
Dánsko 2:0 (1, 2).
Čtvrtfinále: Česko – Francie 2:0 (6, 6).
Semifinále: Česko – Jižní Korea 2:1 (-9, 4, 9).
Finále: Česko – Slovensko 2:0 (5, 4).
Konečné pořadí: 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Jižní Korea, 4.
Rumunsko, 5. Maďarsko, 6. Polsko, 7. Francie, 8. Španělsko, 9.
Irák, 10. Itálie, 11. Dánsko, 12. Indie.

Základní skupina A: Česko – Jižní Korea 2:0 (3, 5).
Čtvrtfinále: Česko – Španělsko 2:0 (2, 3).
Semifinále: Česko – Maďarsko 2:0 (3, 3).
Finále: Česko – Jižní Korea 2:0 (5, 7).
Konečné pořadí:
1. Česko, 2. Jižní Korea, 3. Slovensko, 4. Maďarsko, 5. Rumunsko, 6. Francie, 7. Španělsko, 8. Irák, 9. Dánsko, 10.
Itálie.
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nových mistrů světa v nohejbalu L5 MCG >PQMG5 SF<'
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neděle 3.12.2017, hala Němčice n.H.
FC MENPHIS – MEDVĚDI
RELAX “B” – MK BRODEK u PV
FC MENPHIS – FC ORANGE
MK BRODEK u PV – MEDVĚDI
RELAX “B” – FC MENPHIS
FC ORANGE – MK BRODEK u PV
>:Y=<=\¤

neděle 26.11.2017, hala Němčice n.H.
8.00 MORAVSKÁ MODELÁRNA-RELAX
8.40 FC LITRPŮL-AC ŠTIKA
9.20 HANÁ-MORAVSKÁ MODELÁRNA
10.00 AC ŠTIKA-RELAX
10.40 AC ZAVADILKA 2000-HANÁ
11.20 MORAVSKÁ MODELÁRNA-FC LITRPŮL
12.00 MOSTKOVICE-BEXIM PALETTEN
12.40 HANÁ--AC ŠTIKA
13.20 KOBRA-AC ZAVADILKA 2000
14.00 FC LITRPŮL-BEXIM PALETTEN
14.40 AC ZAVADILKA 2000-MOSTKOVICE
15.20 BEXIM PALETTEN-KOBRA
(rozpis utkání na neděli 3. 12. 2017 přineseme v příštím čísle)

Volejbalistkám OP se zatím nedaøí. Chybí úderná zakonèovatelka, <\=\[~[=  ¡%   G#>:]
PROSTĚJOV I v minulých sezónách
volejbalistky TJ OP Prostějov někdy
odstartovaly do 2. ligy žen špatně, ale
vždy se pak dokázaly zlepšovat a stoupat tabulkou nahoru. Letos však
takovému progresu dosud nic nenasvědčuje a hanácké družstvo se herně
i výsledkově povětšinou trápí. Proto
je po dvanácti dějstvích druholigové
soutěže na předposlední deváté příčce skupiny „C“ se ziskem pouhých
osmi bodů.
Uplynulé tři týdny přitom mohly „ópéčko“ vystřelit do vyšších sfér pořadí, neboť
mělo za soupeře papírově srovnatelné či
dokonce slabší celky. Jenže skutek utek.
Už čtvrté dvoukolo přineslo spíš zkla-

mání, když se v Bílovci zrodily rezultáty
(z pohledu domácích) 3:1 (-19, 23, 18,
20) a 2:3 (-20, 15, -22, 15, -12).
„Dva získané bodíky byly málo, jednoznačně jsme měli dosáhnout na plných
šest. Bílovec nemá při vší úctě nijak
zvlášť nebezpečný mančaft a měl z nás
viditelně respekt, což ukázal začátek
prvního vzájemného utkání. Bohužel
jsme pak hráli velice špatně, úplně zbytečně rupli a odvetu jen se štěstím těsně
dotáhli do vítězného konce,“ popisoval
zklamaný trenér prostějovské družiny
Ladislav Sypko.
Jeho rozladění vyvrcholilo při zápasech
pátého dvoukola na vlastním hřišti s Juliánovem. „Tohoto protivníka doma

prostě musíme porážet, v minulosti se
nám to vždycky dařilo. Tentokrát? Děs
a hrůza! Předvedli jsme mizerný volejbal, dvakrát zaslouženě podlehli,“ vrtěl
nechápavě hlavou Sypko při komentování výsledků 1:3 (-10, -20, 21, -12)
a 0:3 (-25, -25, -18).
Jiskérku naděje zažehly jeho svěřenkyně až následně ve Vsetíně, kde tamní
VK Austin sice nejprve dominoval 3:0
(15, 17, 10), ovšem vzápětí děvčata TJ
konečně zabrala a urvala tři důležité
body poměrem 1:3 (-24, -18, 15, -17).
„Snad jsme tím vsetínským debaklem
v úvodním střetnutí dopadli na pomyslné dno. Holky z toho byly samy zničené, v šatně pak společně zmobilizovaly

síly a do druhého souboje daly všechno,
což vedlo k alespoň částečnému zlepšení hry. Stačilo to na vítězství,“ oddechl si
kouč.
Hlavní důvod celkového trápení vidí
jasně. „Po letních změnách v kádru jsme
reálně oslabili a strašně moc nám chybí
úderná útočnice, která by pravidelně
skládala míče na zem. Se soupeři se často
taháme v dlouhých výměnách, které většinou prohrajeme. A tahle neschopnost
pořádně zakončit nás sráží dolů,“ vysvětlil
Sypko.
Řešení by znamenal příchod kvalitní
posily - a lodivod už dokonce má jednu
vyhlédnutou. „Chtěli bychom přesvědčit
Soli, aby za nás nastupovala,“ nadhodil

Sypko možné angažování dlouholeté
kapitánky extraligového VK Prostějov
Solange Soares. Ta již loni ukončila hráčskou kariéru, momentálně je kondiční
trenérkou žen vékáčka a také vede starší
žákyně tohoto klubu. „Samozřejmě by
nastoupila jen tehdy, pokud by jí to nekolidovalo s trenérskými povinnostmi,
aspoň do domácích zápasů. A především
by musela sama chtít. Rozhodně by nám
ale její zapojení hodně pomohlo,“ nepochybuje Sypko.
w" ¡w_` )

Fanoušky oblíbenou osobnost by ve
svém kolektivu uvítal tím radši, že volejbalistky TJ OP nyní čekají do konce podzimu tři dost silní sokové. Hnednejbližší
sobotu 25. listopadu od 10:00 a 14:00
hodin přivítají v Letní hale u velodromu Opavu, suverénně vedoucí tým
druholigové grupy C. „Můžeme hrát
víc uvolněně a třeba překvapíme. Hlavně
je potřeba maximálně bojovat,“ neskládá
Ladislav Sypko zbraně.
Pomůže mu Soli?
(son)
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1. Opava 32, 2. Nový Jičín 28, 3. Kylešovice 25, 4. Ostrava B 24, 5. Odry
16, 6. Juliánov 15, 7. Vsetín 15, 8. Bílovec 13, 9. OP Prostějov 8, 10. Šlapanice 4.
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letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 20. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PARAŠUTISTÉ
DUKLY
PROSTĚJOV
DÁL
EXCELUJÍ
V roce 2017 vzali medailovým útokem hlavně evropský šampionát,
ale zářili i na armádním mistrovství a ve Světovém poháru
PROSTĚJOV Jak ve sportu dobře zvládnout generační obměnu? Na tuhle otázku znají
odpověď parašutisté Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov. V předchozích letech jim ukončilo aktivní kariéru několik špičkových závodníků, ale oni přesto dál patří
mezi absolutní světovou elitu. Vychovávají si totiž kvalitní mladé následovníky a veleúspěšná sezóna 2017 potvrdila, že i po nezbytném omlazení je tým z Hané reprezentující
na vrcholných akcích Českou republiku stále top. Vyplývá to i ze skutečnosti, kdy Večerník
letošní sezonu parašutistů podrobil svému drobnohledu.
písmem do historie českého parašutismu,“ zdůraznil kouč Hovorka.
Aby toho nebylo málo, v působivou
dominanci Dukly se změnil také letošní Světový pohár v parašutismu,
kde z toho byla tři dílčí prvenství
družstva v jednotlivých závodech
a následně kolektivní zlato v součtu
celého seriálu. Nemluvě o drtivé dominanci juniora Petra Chládka i množství dalších posbíraných medailí jeho
staršími klubovými kolegy v mužské
kategorii jednotlivců (zvítězit dokázali
Oldřich Šorf a Bonifác Hájek, viz výsledkový přehled níže).
Jaký je vlastně recept na tak suprovou výkonnost? „Řekl bych, že k ní
vedou tři stěžejní kroky. Prvním je
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možnost absolvovat každý rok opravdu
hodně seskoků, což kluci pod křídly
Dukly zásluhou dobrých podmínek
vytvářených armádou České republiky mají. Druhým nezbytným krokem
je touha i umění pracovat na sobě tak,
abych se zlepšoval, což obnáší správné

ARMÁDNÍ MISTROVSTVÍ
SVÌTA 2017

CIVILNÍ MISTROVSTVÍ
EVROPY 2017
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medaile parašutistù dukly prostìjov v roce 2017
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Foto: Ivan Hovorka

sebepoznání a následně motivaci jít
stále nahoru převedenou do praxe. Za
třetí je pak hodně důležité mít možnost
těžit z dobrých rad, což klukům funguje
dokonale díky tomu, že tvoří výbornou partu a jsou ochotní si navzájem
poradit, pomoct. Když jsou ti mladší

schopni naslouchat starším a případně
i naopak, funguje vzájemná chemie.
A v dobře šlapajícím kolektivu se vždycky dělá lépe, než pokud to v mančaftu
neklape nebo jste na všechno sami,“
uzavřel Ivan Hovorka příjemnou rekapitulaci.

SVÌTOVÝ POHÁR
V PARAŠUTISMU 2017

VÝSLEDKY V LETOŠNÍM ROCE
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„Když jsem před nějakými pěti lety
skončil já, nevypadalo to moc slibně.
I ostatní chlapi z mančaftu postupně
stárli a žádní výborní nástupci mezi
mladými kluky se nerýsovali. Pak se
jich ale několik přece jen objevilo, a ačkoliv předloni uzavřeli kariéru i Jindra
Vedmoch s Česťou Zítkou, kolektiv
to nijak fatálně neoslabilo. Mezitím se
totiž dostali na dostatečně vysokou úroveň Miloš Kříž, Boni Hájek nebo Peťa
Směšný, solidní jsou taky Kuba Pavlíček
s Ondrou Žákem. A za poslední dva
roky ohromně vyskočil Peťa Chládek,
věkem ještě junior,“ vyložil někdejší vynikající parašutista a nyní trenér reprezentace ČR Ivan Hovorka.
Posledně jmenovaný Chládek letos
připravil svým konkurentům z celé
planety v mládežnické kategorii
doslova výsledkový teror. Kromě
několika málo výjimek totiž ovládl
všechny nejdůležitější podniky, jež
absolvoval. Takhle dominantním způsobem získal dvě zlata a jeden bronz na
mistrovství Evropy, vyhrál čtyři z pěti
dílů Světového poháru (plus byl jednou třetí) a ten logicky opanoval s obrovským náskokem. Navrch pak jako
třešničku přidal též suverénní prvenství z národního šampionátu. „Petr má
velký talent a navíc na svůj věk strašně
silnou psychiku. Pod tlakem důležitých
závodů se vůbec nesesype, naopak je při
nich vnitřně ještě silnější a dokáže prodat, co umí,“ ocenil Hovorka.
Taková charakteristika ostatně sedí více
či méně na všechny prostějovské borce.
„Znám spoustu skvělých závodníků
z jiných zemí, kteří mají v přípravě perfektní výkonnost, jenže se na trénincích
takzvaně vypráskají dopředu. No a pak
přijde vrchol, oni nejsou schopní pořádně zaskákat a skončí v poli poražených.
Nejen v klasickém sportovním parašutismu je umění předvést to nejlepší tehdy,
když je potřeba. A to naši kluci díky zdravé mentalitě i schopnosti koncentrace
na důležité podniky dlouhodobě umí.
Samozřejmě ne bez chyb nebo zaváhání,
ale přesto natolik dobře, že to pořád stačí na sbírání cenných kovů,“ pokračoval
Hovorka v hodnoticích úvahách.
Jakožto součást vojenského útvaru
klade vedení ASO Dukla Prostějov
logicky největší důležitost na armádní mistrovství světa, jež pro rok
2017 proběhlo uprostřed července
v německém Warendorfu. A čeští
vyslanci odtamtud přivezli domů
tři placky. Příjemný šok přitom
způsobil mladý Miloslav Kříž senzačním titulem z přesnosti přistání
jednotlivců! Libor Jiroušek vybojoval stříbro ve své parádní disciplíně individuální akrobacii a bronz
přidal tým v celkovém hodnocení
družstev. Těsně pod bednou čtvrtý
pak skončil Oldřich Šorf v absolutním pořadí mužů.
Jestliže byl tohle krásný úspěch, vystoupení Hanáků pod hlavičkou státní
reprezentace na mistrovství Evropy
v Černé Hoře se nedá nazvat jinak než
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fenomenálním. Trojí obsazení stupňů
vítězů juniorem Petrem Chládkem
jsme už zmínili, k tomu se v Podgorici
parádně prosadili Libor Jiroušek (zlato
v individuální akrobacii), ostřílený Jiří
Gečnuk (první celkově mezi muži +
třetí v individuální akrobacii) a rovněž zkušený Hynek Tábor (bronzový
absolutně + čtvrtý v přesnosti přistání
jednotlivců), neztratili se ani Miloslav
Kříž (pátý v přesnosti přistání + osmý
celkově) či Oldřich Šorf (devátý absolutně). Navíc prostějovský mančaft
slavně triumfoval v celkovém hodnocení týmů a přidal stříbro za přesnost
přistání družstev! „Získat devět medailí na jednom šampionátu je něco
neskutečného, zapsalo se to výrazným
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Původní
zpravodajství
pro Večerník
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