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ČELECHOVICE NA HANÉ Život je někdy opravdu krutý... Na začátku
července tohoto roku oslavila Ludmila Vysloužilová z Čelechovic
na Hané v plné svěžesti 105. narozeniny. Nejstarší občanka
prostějovského regionu se tehdy Večerníku svěřila s přáním, že by ještě
nějaký ten rok chtěla na tomto světě pobýt. „Za rok zase na shledanou
u šampaňského,“ loučila se v létě s námi věčně usměvavá paní
Ludmila, které do čelechovické sokolovny přišly popřát desítky hostů.
O to víc na všechny dolehla nepříjemná zpráva o její smrti...

2
RYCHLÝ

Vojáci odsouzeni
PRAHA (mik) - Vojenští generálové Ondrej Páleník a Milan Kovanda, kteří v nedávné minulosti
veleli i prostějovské elitní jednotce,
byli minulou středu Obvodním
soudem pro Prahu 1 odsouzeni
k podmíněným trestům na 18,
resp. 20 měsíců s odkladem na tři
roky. Jako šéfové rozvědky se podle
soudu dopustili protizákonného
sledování bývalé manželky expremiéra Nečase, a to na popud jeho
milenky Jany Nagyové, nyní Nečasové. Oba generálové se na místě
proti rozsudku odvolali.



  
podruhé?

Praha (mik) – Poslanec a prostějovský zastupitel Jaroslav Faltýnek
čelí už podruhé hrozbě zbavení
poslanecké imunity. Na začátku
září tohoto roku ho Poslanecká
sněmovna společně s Andrejem
Babišem vydala policii, která oba
obvinila z podvodu v kauze Čapí
hnízdo. Prostějovan Jaroslav Faltýnek však v nedávných volbách
získal zpět poslanecký mandát. Minulé úterý tak policie znovu požádala sněmovnu o vydání dvou lídrů
hnutí ANO. „Nebojím se žádného
vyšetřování, nic protizákonného
jsem neprovedl. Místo abychom
začali ve sněmovně pořádně makat
pro lidi, tak by mě a Babiše nejraději viděli ve vězení,“ zareagoval na
dotaz Večerníku Jaroslav Faltýnek.
Imunitní výbor bude o vydání
obou poslanců jednat v nejbližších
týdnech.

www.
vecernikpv.cz
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Agentura
Zásadní rozhodnutí učinili prostějovští konšelé v minulých dnech.
Po třech letech pořizování přímých
přenosů z jednání zastupitelstva je
se vším amen! Agentura Hóser jako
první zjistila, že občané kvůli ochraně svého zdraví už jednání komunálních politiků neuvidí, veřejnost bude
mít dokonce zákaz chodit přímo do
obřadní síně!
„V poslední době registrujeme stovky
stížností od lidí, kterým se při sledo-

     

tt1POEʏMÓtt
Zlodějíček přišel o batoh. „Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé,“ všiml
si francouzský spisovatel Jules Verne. Muž, který kradl v Plumlovské ulici, na velkého zloděje rozhodně nevypadal. Jeho zanedbané vzezření dávalo tušit, že bude
krást pouze v malém. Navíc jej načapala prodavačka, která nenechavce při jeho
útěku obrala o batoh. Přišel tím nejen o nakradené zboží, ale i o tablet, telefon a injekční stříkačku. Inu, někomu se krást zkrátka nevyplatí...
ttÁUFSâtt
Vrátili byste to? Chudoba cti sice netratí, ale ani není její zárukou. Charakter
se pozná tehdy, když rychle přijdete k velkým penězům. To je teprve zkouška!
V ní obstál mladý muž, který ochrance Zlaté brány odevzdal peněženku s hotovostí pětatřicet tisíc korun! Věřím, že i já bych tu portmonku vrátil. A možná
bych v ní nechal i nějaké peníze... A co vy?
tt4UʭFEBtt
Jedna vítězná rodina. „Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek,“ uhodil hřebíček na hlavičku americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Skvělého úspěchu dosáhli uprostřed týdne prostějovští Jestřábi, když doma porazili
lídra první hokejové ligy z Karlových Varů. Napínavému zápasu přihlíželo přes
dva tisíce fanoušků, kteří domů odcházeli v povznesené náladě vítězů.
ttɇUWSUFLtt
Zounar na inzerát. Ženy nevědí, co chtějí. A když už to tuší, dostanou něco respektive někoho jiného... Tak by se dalo shrnout poselství hry Byt na inzerát, která byla
k vidění v jeseneckém „kulturáku“. Převážně ženské publikum bylo zvědavé zejména na Martina Zounara, kterého si do svých domácností často vpouští coby televizního doktora Švarce. A jak bylo patrné, divačky by nevyhnaly ani jeho samotného...
tt1ÈUFLtt
Postrach všech strašidel. „Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se
z úspěchů přítele, to ovšem vyžaduje velmi ušlechtilou povahu,“ všiml si britský
dramatik Oscar Wilde. Jeho hru Strašidlo cantervillské o marném boji starého
dobrého anglického strašidla s bujarými americkými nájemníky „jeho“ šlechtického sídla sehrálo v Němčicích prostějovské Divadlo Hanácké obce.
tt4PCPUBtt
Za předstojnou žlázu zdravější! Když začnete víc čůrat než mluvit, pak začíná být něco v nepořádku... U příležitosti charitativní akce Movember, která
má upozorňovat na rizika rakoviny prostaty, se v kině Metro 70 konal koncert
Marka Soldána s bohatým doprovodným programem.
tt/FEʏMFtt
Dospělé Vánoce. Dospět znamená přát si na Vánoce věci, které se nedají koupit
v žádném obchodě. Udělat radost svým dětem jste mohli tím, že jste se vypravili do prostějovské sokolovny na premiéru hry Loutkářského souboru Pronitka
Kouzlo Vánoc.

rubriky
Večerníku

ZASYPAL

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO První sníh mají rádi i zarytí
mrzouti. O tom pátém už to častokrát neplatí. Brodek u Konice se na začátku uplynulého týdne předčasně probudil do idylického
rána. Slunce zde vůbec poprvé v roce svítilo
do tenké nicméně souvislé vrstvy sněhového poprašku. Stačilo oškrábat skla na autě
a vychutnávat si cestu malebně zasněženou
krajinou...
V průběhu uplynulého týdne sice převládly
spíše mlhy a déšť, nicméně již během následujících dní bychom se souvislejšího sněžení a teplot kolem bodu mrazu měli dočkat
nejen na „opičích horách“, ale i v samotném
Prostějově. Tak už se těšme!

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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vání on-line přenosů ze zastupitelstva
se dělá špatně. Mnozí mi i telefonují,
že často zvrací a mají psychické problémy z toho, co z obřadní síně vidí.
Tlačí na nás i lékaři, kteří prý každé
pondělí, kdy probíhá zastupitelstvo,
přijímají na pohotovosti desítky
pacientů s infarktem myokardu či
záchvaty zuřivosti,“ sdělila Alena
Rašáková, primátorka Prostějova.
Záležitost tak projednávala rada
města a dospěla k jednoznačnému
rozhodnutí. „Jednohlasně jsme odsouhlasili okamžité zrušení přímých
přenosů. Veřejnost si bude moci
později prohlédnout pouze záznam
z jednání zastupitelstva. Ovšem teprve až poté, co zvukaři ´vypípají´

KRIMI


Mít přes tři promile alkoholu
v dechu je pořádná porce i pro
chlapa. A když uvedenou hodnotu naměřili policisté ženě, je
to obzvlášť odsouzeníhodné!
V nejmenované obci na Němčicku strážci zákona řešili naprosto
neobvyklý případ přestupku proti občanskému soužití...

3,22
Na pomoc přivolal policisty šedesátiletý chlapík, jehož totálně opilá družka ho během dopoledních hodin nenechala po
noční směně vyspat. Pětačtyřicetiletá žena svého partnera
prý navíc urážela vulgárními
výrazy. Není divu, že skončila na záchytce. U přestupkové
komise ji ještě čeká pořádný
finanční flastr.
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všechna sprostá slova a sestříhají blbé
kecy opozičních zastupitelů,“ vysvětlila první dáma Prostějova.
Agentura Hóser zajistila také některá vyjádření občanů Prostějova, kteří
zrušení přímých přenosů absolutně
vítají. „Když slyším ty výlevy pánů Pilouše, Nicnevrátila či Topyáška, obrací
se mi kufr. I když, popravdě řečeno, to
koktání a nespisovná mluva členů koalice taky nejsou nic moc. A pak se ještě
máme dívat, jak zastupitelé při pojídání občerstvení mlaskají a padají jim
drobky na stůl? No prostě hrůza,“ ulevil
si Jaroslav Brabenec z Prostějova. „Jestli
nás tihle kecalové reprezentují na radnici, tak pánbůh potěš a všechno zlé od
nás pryč! Vůbec bych to nedávala do te-

levize či na internet. Jenom to kazí naše
děti,“ přidala se Filemína Dobrotivá.
Se zrušením přímých přenosů ze zastupitelstva pochopitelně nesouhlasí
opozice. „Doma mám od manželky
zakázáno říci jediné slovo, musím
držet hubu. Těším se na každé zastupitelstvo, abych si konečně mohl zažvanit podle gusta. A chci, aby mě bylo
vidět i slyšet v mediálním éteru,“ prohlásil opoziční zastupitel Francimór
Heršvec. Nu, pane Heršveci, budete se
muset vykecat někde jinde...
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.

ROMAN KONFÁL
se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
6. ledna 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 43 do 46 let, měří 185
centimetrů, má střední postavu a hnědé rovné vlasy.

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7.
října 2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 30 let, měří 170 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a černé vlasy.





Punč už teče proudem. I na Prostějov už oficiálně dýchly Vánoce! Na
náměstí T. G. Masaryka byl uplynulý
pátek zahájen vánoční jarmark. A kde
myslíte, že se hned od začátku tvořily
největší fronty lidí? No samozřejmě
u stánků s punčem a dalšími alkoholickými nápoji. Takže na zdraví a hezké prožití adventu!
 



Skon nejstarší občanky. V pátek
24. listopadu se Večerník dozvěděl
o úmrtí nejstarší občanky regionu
Ludmily Vysloužilové z Čelechovic
na Hané, která 10. července tohoto
roku oslavila 105. narozeniny. Nejenom nás udivilo, že si rodina nepřála vydat ani parte a informovat tak
o pohřbu zesnulé...




150 000

Takovou částku poskytla rodině
z Lutotína, které nedávno shořel celý dům Charita Prostějov,
přičemž 30 000 korun pochází z postní almužny a dalších
120 000 korun je z nouzového
fondu charity.
 

PETR JANDA

Foto: Michal Kadlec

Nestor české rockové scény přijel minulé úterý do Prostějova, aby zde
se svojí skupinou Olympic odehrál
koncert před zaplněným sálem Společenského domu. Pětasedmdesátiletý hudebník během dvouhodinového
vystoupení prokázal nejen výbornou
fyzickou kondici.
 



„TA INFORMACE
S UVEDENÝM
TERMÍNEM
JE SAMOZŘEJMĚ
BLBOST!“
Náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk FIŠER
si ulevil nad zveřejněním článku
v MF DNES, podle něhož bude
v Olomoucké ulici rondel
už za tři měsíce...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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BUDEME
SE
MOCI
VOLNĚ
PROCHÁZET
Arcibiskupství uvažuje o novince
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PROSTĚJOV Smělé plány neskrývá olomoucké arcibiskupství s budovou kláštera Milosrdných bratří na začátku
Svatoplukovy ulice. Jak už Večerník informoval, v areálu by
měl vzniknout domov pro pacienty s roztroušenou sklerózou.
Přestože je rekonstrukce hudbou hodně vzdálené budoucnosti, už nyní se jedná o tom, zda bude veřejnosti zpřístupněna i zdejší rozlehlá klášterní zahrada. Uvažuje se o tom!

Martin ZAORAL
Olomoucké arcibiskupství v tuto
chvíli stále připravuje projekty
obnovy areálu. Na papíře by měl
být dokončen přibližně za dva
měsíce. Následně se chce pustit do
hledání peněz na opravu. Náklady
se odhadují na minimálně 200
milionů korun. Jak Večerník
zjistil, zástupci arcibiskupství se
nechali slyšet, že by park patřící ke
klášteru rádi otevřeli veřejnosti.
Otázkou však zůstává, zda je magistrát schopný a snad i ochotný
splnit jejich podmínky.
„Skutečně bychom zahradu rádi

otevřeli lidem. Nicméně nabyl jsem
pocitu, že zástupci vedení města o
to příliš nestojí... Jednali jsme, že by
bylo třeba v tomto prostoru, kde
se budou pohybovat klienti centra, zajistit bezpečnost. O tu by se
mohla postarat například městská
policie, neboť my si nemůžeme dovolit zde platit nějakou soukromou
bezpečnostní agenturu. Také bychom uvítali příspěvek na veřejné
osvětlení. Zatím jsme se ovšem
konkrétněji nedomluvili a tak to
vypadá, že areál po rekonstrukci
zůstane pro veřejnost nedostupný,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník
Jindřich Suchánek, který za projek-

tem přestavby kláštera Milosrdných
bratří stojí.
Radní argumentují tím, že v parku
nemohou garantovat vyšší stupeň
bezpečnosti než na kterémkoliv jiném místě v Prostějově. „Městská
policie dohlíží na celé město, není
v jejích možnostech vyhradit jednotlivé strážníky pouze na to, aby
po celou dobu hlídali jeden park,
kde se budou pohybovat nemocní
lidé. Podle nás by byla nejlepší varianta, pokud by zahrada byla přes
den otevřena a na noc se zavírala,
jako je tomu například v areálu staré
nemocnice. V takovém případě by
do zahrady strážníci samozřejmě čas
od času zamířili,“ zareagoval první
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer. „Ale záležet bude ze! !(%   (   #$   3 &   3   !# ,   1 !# 4
jména na vlastníkovi. Pokud se ro- 1

  
zhodne nechat prostor uzavřený, my
CO VY, CHTĚLI BYSTE MÍT U KLÁŠTERA
s tím nic nenaděláme. Každopádně dříve jak za pět let, takže je předčasné
MILOSRDNÝCH BRATŘÍ VEŘEJNOU ZAHRADU?
předpokládám, že rekonstrukce o tomto hovořit...,“ utnul Fišer pro
HLASUJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ!
celého areálu nebude dokončena tuto chvíli diskusi.

EXKLUZIVNĚ

SÉRIOVÉHO ZLODĚJE AUT      
OBKLÍČILI V PŘEMYSLOVICÍCH DNES
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KAREL BAUER
SE SKRÝVAL
V SENÍKU,
OBČANY SE
SNAŽIL UPLATIT!
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PŘEMYSLOVICE Hledaný pachatel rozsáhlé trestné činnosti skončil v klepetech za dost dramatických
okolností. Minulé úterý 10. října před čtrnáctou hodinou zadrželi koničtí policisté v Přemyslovicích dlouho hledaného čtyřiadvacetiletého muže, po němž kriminalisté pátrali od 8. července letošního roku. Ke
spolupráci přitom prostřednictvím sdělovacích prostředků opakovaně žádali také veřejnost. A právě zejména díky „hlasu lidu“ se akce zdařila. A přestože Policie ČR už nyní nechce zveřejňovat jméno zatčeného
mladíka, Večerník zjistil, že se jedná o sériového zloděje aut Karla
Bauera!
(mik)

ČTĚTE NA STRANĚ 5

PROSTĚJOV Poctiví lidé mezi
námi žijí stále, nebojte se! Důkazem
toho je případ z minulého úterý, který se odehrál v prostějovském obchodním centru Zlatá brána.
„V odpoledních hodinách kontaktoval
strážníky pracovník ochranky s tím, že
mu neznámý mladík předal peněženku, kterou našel na toaletách. Uvnitř
byla finanční hotovost pětatřicet tisíc
korun! Zanedlouho se na lince 156
dotazoval muž, zda někdo neodevzdal
peněženku s velkým obnosem peněz.
Dotyčnému byla sdělena informace,
kde si má ztracenou věc vyzvednout,“
prozradila zajímavý případ Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Nebyl to však jediný případ tohoto
druhu během uplynulého týdne!
„Druhý den se na služebnu městské
policie dostavil muž a opět odevzdal
nalezenou peněženku s několika tisíci
korunami. Z dokladů uvnitř byl zjištěn
majitel, kterého strážníci kontaktovali a
kterému ji následně i s doklady předali,“
sdělila Greplová.
(mik)
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vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Pro veřejnost pak
přes Večerník vzkázal: „Žádáme především řidiče, aby byli trpěliví a maximálně opatrní. Po celý týden bude

k dispozici jediná možná objízdná
trasa ve směru na Brno, a to přes
Určice a Vranovice-Kelčice, kde se
řidiči mohou opět napojit na dálnici.
dokončení na straně 15 >>>
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PROSTĚJOV Už od šestého listopadu je v provozu mobilní kluziště na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Náporu bruslící veřejnosti nezabránilo ani pár deštivých dní, které do jisté míry
ovlivnily kvalitu ledové plochy. „I tak se bruslilo,“ pousmála se Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky statutárního města Prostějova.
(mik)
REPORTÁŽ S POZVÁNKOU NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU ČTĚTE NA STRANĚ 13, ZE ZAHÁJENÍ TRHŮ PAK NA STRANĚ 23

17091511049

POCTIVEC
OD KOSTI
VRÁTIL
35 TISÍC!

➢

PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval už v minulém čísle, právě od
dnešního dne je uzavřena část Brněnské ulice. A to v úseku od rondelu poblíž rohu bývalé nemocnice až po hlavní bránu Městského
hřbitova v Prostějově. Uzavírka
je platná od pondělí 27. listopadu až do neděle 3. prosince včetně. Hlavní objízdná trasa povede
obousměrně přes Určice, Dětkovice, Vranovice-Kelčice a Žešov.
Olomoucký kraj se jakožto investor
celé akce rozhodl k rekonstrukci
komunikace v Brněnské ulici doslova na poslední chvíli. „Je hodně neobvyklé dát nám před tak závažnou
akcí z hlediska dopadů na dopravu
v celém městě vědět pouhých deset
dnů dopředu. Musíme se s tím ale
vyrovnat a učinit všechno pro to,
abychom následky uzavírky tolik
frekventované komunikace zvládli,“ posteskl si Miroslav Nakládal,

!
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky
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Práce na Muzeu kočárů 3R]HPHNSRNDV¿UQ¿FKOHæËODGHP
se protáhnou o další rok  ! " # $ "%
ČECHY POD KOSÍŘEM Před
více jak rokem se Václav Obr
a jeho tým pustili do velkorysé
dostavby Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Dle původních odhadů měly práce v tomto
roce finišovat. Už nyní je jasné,
že tomu tak nebude. Dokonce se
počítá s tím, že budou probíhat
po celý příští letopočet. Muzeum kočárů se prostě díky práci mnohých řemeslníků mění
v monumentální stavbu, která
se má stát pozitivním odkazem
naší doby příštím generacím.
Práce na dostavbě jediného muzea
svého druhu v Česku probíhají za
jeho plného provozu, byť přes léto
je zbrzdila příprava desátého ročníku oblíbené akce Josefkol konané v zámeckém parku. V současnosti už zase běží na plné obrátky.
Díky nim se muzeum zvedá o celé
jedno patro.
„Zrovna pracujeme na obrovském
schodišti, které by mělo obě části
propojit. Zároveň přicházíme na
stále nové věci týkající se zdobení.
Často se jedná o práci, která musí
být na milimetr přesná, takže ji
nejde uspěchat,“ popsal Večerníku
aktuální stav prací Václav Obr.
Kdy tedy bude muzeum dokončeno? „Jako nejzazší možný
termín jsme si stanovili 11. července 2019. Jedná se o datum, kdy
oslavíme desáté výročí jeho slavnostního otevření,“ prozradil Obr,
který však v současnosti plánuje
obměnu kočárů pro příští turistickou sezónu. „Zatímco letos jsme

Napsáno
pred
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NOVÁ

se zaměřili na cestovní, v příštím
roce představíme kočáry parkové.
Podařilo se nám například získat
kočár posledního rakouského
císaře Karla I.,“ předeslal další
z novinek.
Dostavba muzea nebude na
překážku ani uspořádání tradič-

ních adventních koncertů. Vše
odstartuje tuto sobotu 2. prosince koncert Václava Hudečka.
V následujících týdnech se představí zpěvačka Szidi Tobias, kapela
Cimbál Classic a vše zakončí lednový Tříkrálový večer se Sestrami
Havelkovými.
(mls)

PROSTĚJOV Demolice Jezdeckých kasáren proběhla již na jaře
loňského roku. Stalo se tak za výrazného nesouhlasu opozičních zastupitelů, kteří poukazovali hlavně
na fakt, že hlavní budova bývalého
vojenského objektu by se dala zrekonstruovat a využít pro sociální
účely. S uvolněným místem nebývalé rozlohy si ale radní hned věděli
rady. Chlubili se projektem, který
paradoxně vypracoval jeden z největších odpůrců bourání kasáren
František Fröml. Po půldruhém
roce je však nyní jasné, že původní
plán zřejmě skončí v koši...
Večerník už v létě loňského roku
získal vizualizaci budoucího uspořádání nových domů, sportovního
zařízení i rozlehlého parku. „Souběžně s ubytovnou v ulici Šárka,
které říkáme ´Parlament´, budou
postaveny čtyři bytové domy sociálního charakteru s dotovaným nájemným. Uprostřed plochy vznikne
velký park, který bude volně napojen na botanickou zahradu a dále
na Spitznerovy sady. Vznikne tak
obrovská zelená plocha, větší než
současné Smetanovy sady,“ prozradil v červenci loňského roku Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova. „Zrekonstruujeme také památkově chráněnou jízdárnu, na jejíž pozdější využití je už zpracováno několik studií.
Může z ní být knihovna, či jiné společenské zařízení. A napojena bude
na novou tělocvičnu, kterou podle
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předběžných plánů využijí hlavně
prostějovští florbalisté,“ popsal ještě
před více než rokem Fišer s tím, že
celý projekt by město mohlo začít
realizovat na začátku roku 2018.
Plocha po zbouraných Jezdeckých
kasárnách ale dodnes leží ladem
a vůbec to nevypadá na to, že by se
tady v dohledné době mělo kopnout do země. Večerník aktuálně
zjišťoval, jak to s výstavbou komunitních domů a rozsáhlého parku
vypadá dnes? „V současné době
magistrát buduje bytový dům v ulici
Sušilova a má vyprojektovány další
dva domy stejného charakteru v ulici Holandská. Město bude tyto akce
realizovat postupně podle možností
rozpočtu. Domy stejného charakteru
přitom v současné době připravují
i soukromí investoři, například za

novou nemocnicí má mít komunitní
dům kapacitu pro tři stovky lidí. To
všechno jsou nové okolnosti, které
nás vedou k zamyšlení, že původní
projekt využití místa po Jezdeckých
kasárnách změníme. V příštím roce
se tedy určitě nic dít nebude, rozpočet už je i tak po investiční stránce
rekordní. Navíc si pozemek po kasárnách držíme jako zálohu. Nevíme totiž, jak dopadne kauza se společností
Manthellan a zda tento prostor nebudeme muset využít pro výstavbu
nového Kulturního domu či větší
Víceúčelové haly,“ prozradil Večerníku náměstek primátorky Zdeněk
Fišer.
Takže sečteno a podtrženo, i když
se na demolici Jezdeckých kasáren tolik spěchalo, nyní to vypadá, že času je dost...
(mik)

Komunisté se čertí kvůli kubánské velvyslankyni
Na pozvání Okresního výboru
Komunistické strany Čech a Moravy v Prostějově a Společnosti
česko-kubánského
přátelství
navštívila 8. listopadu Prostějov
velvyslankyně Kubánské republiky v Praze Bárbara E. Montalvo.
Ona sama měla zřejmě v plánu
navštívit a prohlédnout si krásy
naší radnice. Všechno ale dopadlo jinak. Kubánka zůstala stát
před dveřmi radnice, nikdo ji
nechtěl oficiálně přijmout. A to
se stalo terčem kritiky prostějovských komunistů!
„Požádali jsme starostu města
Prostějova pana Tesaře o její přijetí. Nejdříve po třech dnech telefonování nám starosta sdělil, že

v uvedený den na radnici nebude
žádný vedoucí funkcionář, po mém
doporučeném dopisu se žádostí
o přijetí odpověděl, že právě 8. listopadu budou v reprezentačních
místnostech radnice přijata dvě
družstva krofbalu. Z toho důvodu
prý není možné uskutečnit přijetí
kubánské velvyslankyně,“ postěžoval si Večerníku Josef Mádr, předseda prostějovských komunistů.
„Při prvním odmítnutí si zřejmě
pan starosta uvědomil, že by bylo
velmi lehké si telefonicky ověřit
přítomnost místostarostů na radnici, když například pan Pišťák byl
v uvedený den dopoledne na svém
pracovišti. K druhému písemnému
odmítnutí přijetí představitelky

země, která je členem Organizace
spojených národů, jen dodávám,
že jsem byl několik let členem rady
města, takže vím, kolik je na radnici
reprezentačních místností. Takže
opět šlo o výmluvu a nezájem ze
strany Městského úřadu Prostějov
přijmout kubánskou diplomatku,“
dodal Josef Mádr.
Kubánská velvyslankyně si tak musela spravit náladu jinde, přijata
byla vřele v přeplněném sále sídla
KSČM v Lidické ulici. „V poslední
době jsem se z tisku dočetl, jak byl
na radnici přijat americký a izraelský velvyslanec. Přitom k Izraeli
má řada lidí připomínky - k politice
tohoto státu, k porušování lidských
práv a válečným hrůzám. Ale pan

 

    

Co si budeme povídat, před deseti lety byla drtivou většinou Čechů považována Kuba ještě za zemi s totalitním komunistickým režimem. Během
dalších let ale ledy povolily nejenom ve vztahu k vyslancům „Ostrova svobody“, ale rovněž směrem k prostějovským komunistům. Uběhlo totiž jen
sedm roků od tohoto incidentu a KSČM se na radnici stala dokonce koaliční stranou. Teoreticky by tak dnes mohli radnici navštívit snad i „papaláši“ ze Severní Koreje! Ale to se snad nikdy nestane...
(mik)
starosta Tesař vidí situaci asi jinak,“
neskrýval rozhořčení Josef Mádr.
K situaci se Večerníku vyjádřil
právě první muž radnice. „Těžko
se k této situaci mohu vyjadřovat.
Upozorňoval jsem pana Mádra,
že já jsem v době návštěvy paní
Montalvo na zasedání Rady Olo-

mouckého kraje. A navíc vím, že
v ten den bylo oficiálních návštěv
na radnici hned několik. Nedalo
se všechno zvládnout,“ namítl starosta Tesař. Ani zmínka o tom, že
by někdo z naší radnice měl něco
proti velvyslankyni z „Ostrova svobody“...

jak šel čas Prostějovem ...

Hradební ulice

Příště: Blahoslavova ulice
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DRUŽKA NENECHALA MUŽE VYSPAT
168 OPILÁ
Incident z ložnice musela přijet řešit policie

  



Z herny na záchytku

Uplynulý čtvrtek 23. listopadu po
šesté hodině bylo přijato oznámení
od obsluhy herny v centru města
o opilém muži. Toho měl barman
problém dostat z provozovny ven,
proto přivolal hlídku. Na místě byl
zjištěn ležící muž u výherního automatu. Barman uvedl, že během dvou
hodin, kdy hrál na automatech, zkonzumoval pět piv a dvě sklenky vodky.
Poté usnul a vzbudit se mu jej nepodařilo. Strážníci zpitého chlapíka
probrali. Byla provedena orientační
dechová zkouška s výsledkem 3,64
promile alkoholu. Devětačtyřicetiletý muž nebyl schopen stát na nohou,
natož se samostatně pohybovat. Nekontroloval své jednání a tím budil
veřejné pohoršení. K posouzení
zdravotního stavu byl přivolán lékař,
který rozhodl o umístění dotyčného
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci.

 

Jed doma nechtěla

Minulé pondělí 20. listopadu v poledne bylo na lince 156 přijato oznámení
o potížích s nájemnicí na ubytovně.
Strážníkům na místě oznamovatel
uvedl, že v domě jsou naplánovány
deratizační práce a všichni nájemci
s tím byli seznámeni. To se pravděpodobně nelíbilo třiašedesátileté ženě,
která odmítla deratizátory vpustit do
bytu. Hlídce uvedla, že o tom nevěděla dostatečně dopředu. Obě strany
byly poučeny o řešení situace občanskoprávní cestou, jelikož se jedná
o občanskoprávní spor.

Senior volal o pomoc

V dopoledních hodinách čtvrtku
23. listopadu bylo přijato na lince
tísňového volání oznámení od čtyřiasedmdesátileté ženy, která uvedla,
že její soused je zavřený ve svém bytě
a volá o pomoc. Na místo byla vyslána
hlídka, která událost potvrdila. Hasiči
se do bytu dostali přes nezajištěné balkonové dveře. Dvaasedmdesátiletý
muž ležel na zemi po pádu z postele,
ale zraněný nebyl. Přivolání lékařské
pomoci odmítal, hasiči ho tedy alespoň uložili zpět na lůžko. Policie ČR
pak telefonicky vyrozuměla o vzniklé
situaci mužovu družku.

Rozbil si hlavu

Ve čtvrtek 23. listopadu vpodvečer
si hlídka při dohledu na veřejný
pořádek v centru města povšimla
ležícího muže na náměstí T. G. Masaryka. Ten měl tržnou ránu v týlní
oblasti hlavy, kterou si způsobil sám
při pádu na zem. Strážníci ihned
přivolali na místo lékaře záchranky.
Šedesátiletý muž byl odvezen sanitkou do nemocnice na ošetření.

Olej na náměstí

Odpoledne v pondělí 20. listopadu
vyjížděli strážníci na oznámení o rozlitém oleji na silnici na Arbesově náměstí. Na místě byla zjištěna olejová
skvrna o velikosti čtyři krát tři metry.
Komunikaci hlídka uzavřela a hasiči
brzy zajistili odbornou likvidaci.

Až pět lidí stačilo...

Minulé úterý 21. listopadu dopoledne si strážníci opět vyžádali pomoc hasičů. V tomto případě se jednalo o zvednutí těžké osoby, o které
na linku 156 zažádala pracovnice
charity. Bez patřičného vybavení se
strážníkům osobu zdvihnout nepodařilo. Za pomocí plachty a asistence příslušníků HZS se v pěti lidech
podařilo klienta zvednout.

NĚMČICKO To se hned tak nevidí... Policie ČR předminulou neděli
zasahovala v domku v nejmenované obci na Němčicku. Důvod? Na
tísňovou linku 158 zavolal muž kvůli tomu, že jeho zcela opilá družka
ho nechce nechat vyspat a vulgárně mu nadává!

Michal KADLEC
„V neděli devatenáctého. listopadu
před dvacátou hodinou přijali policisté z obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou od muže z obce na Němčicku oznámení o vyhrocených sporech s družkou. Po příjezdu na místo
policisté od šedesátiletého oznamovatele zjistili, že jeho pětačtyřicetiletá
družka ho během celého odpoledne

nenechá spát a napadá jej vulgárními
výrazy. Muž jednání své družky vnímal jako schválnost a urážku,“ popsal
incident František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ze všeho nejdříve dali policisté ženě
dýchnout... A provedenou dechovou
zkouškou policisté u ženy změřili hodnotu 3,22 promile alkoholu. „Z důvo-



Okradl kolemjdoucí
 

du chování agresorky během přítomnosti hlídky a s ohledem na zabránění
protiprávnímu jednání a ochranu jejího zdraví a života policisté rozhodli
o jejím umístění do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci. Věc

napadání druha pak policisté šetří pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za ten podezřelé hrozí
pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“
dodal k naprosto neobvyklému případu František Kořínek.
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PŘEMYSLOVICE Uvedený muž
Karel Bauer, po kterém policie pátrala i prostřednictvím zveřejněných
relací ve Večerníku, se před policií
i veřejností ukrýval v seníku v areálu
bývalého zemědělského družstva
v Přemyslovicích!
„Zadržen byl poté, co si jeden ze
zaměstnanců firmy sídlící v areálu
družstva všiml u seníku odstaveného
jízdního kola. Protože věděl, že policisté
usilovně pátrají po muži, který v této
lokalitě páchá rozsáhlou majetkovou
trestnou činnost, ihned pojal podezření,
že by se zde mohl skrývat právě on. Proto
věc okamžitě oznámil na linku 158,“
popsal start akce František Kořínek, tis-

kový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Na místo ihned vyrazily dvě hlídky
z obvodního oddělení v Konici a psovod se služebním psem. Když dorazily, zjistily, že seník je obklíčen asi deseti muži! „V seníku se opravdu nacházel
hledaný muž, který s obléhateli vyjednával, a za propuštění jim nabízel blíže
nespecifikovanou finanční částku. Ti se
však uplatit nenechali a hledaného drželi
v šachu až do příjezdu policie. Když poté
muž viděl bezvýchodnost své situace,
tak se policistům dobrovolně vzdal. Při
zadržení tak nedošlo ke zranění osob ani
ke škodě na majetku,“ popsal napínavé
chvíle Kořínek.
NaútěkupředpoliciíseKarelBaueraž
do poloviny září pohyboval odcizený-

mi vozidly. „Od poloviny září, kdy bylo
zajištěno odcizené BMW, které v té době
používal, se pohyboval na odcizeném jízdním kole. Většinu času se měl zdržovat
v okolí Náměště na Hané a posledních
deset dní pak v obci Přemyslovice. Zde
se vloupal do rekreační chalupy, kde poté
přebýval až do svého posledního víkendu na svobodě. Kvůli příjezdu majitele
se však musel přesunout jinam. Proto
se vloupal do dalšího domu, odkud
musel opět kvůli majiteli utéct. Poslední
noc měl pak přespat v seníku, kde byl
nakonec dopaden,“ přiblížil pohyb hledaného pachatele mluvčí prostějovských
strážců zákona.
Jak Večerník zjistil, šlo o Karla Bauera, který se narodil 18. dubna 1993
a pátrání po něm bylo vyhlášeno 8.
července 2017. K trvalému pobytu

Prodavačka lapila zloděje *
a vzala mu při tom batoh
PROSTĚJOV Velmi odvážně se
zachovala prodavačka obchodu
v Plumlovské ulici. Ve chvíli, kdy
chmaták s batohem plným nakradeného zboží na zádech prodejnu opouštěl, snažila se žena lup
zachránit, marně. Ovšem alespoň
mu ze zad strhla onen batoh...
„V odpoledních hodinách pondělí
dvacátého listopadu se na linku 156 obrátila vedoucí prodejny v Plumlovské ulici s tím, že v obchodě měli zloděje, který
utekl. Ovšem zůstal tam prý po něm
batoh s nějakými věcmi. Bylo zjištěno,
že se jednalo o muže zanedbaného
vzhledu. Ten byl při odchodu zadržen

prodavačkou a vyzván k setrvání na
místě do příjezdu strážníků. To neakceptoval, odstrčil ji a utekl pryč. Prodavačka
jej chytila za batoh na zádech, ze kterého
se ovšem vysvlékl a zmizel,“ popsala incident Tereza Greplová, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
O tom, že šlo skutečně o zloděje, zřejmě
i feťáka, nebylo pochyb. „V batohu se
nacházelo zboží z prodejny, tablet, telefon, ale rovněž injekční stříkačky a ampule s neznámou látkou. Pro podezření
ze spáchání trestného činu byla na
místo přivolána Policie ČR, která si celou
událost převzala k šetření,“ dodala Greplová.
(mik)





byl přihlášen v Prostějově a jako
stavebník pracoval pro držovickou
firmu. Policisté jej důvodně podezírají z rozsáhlé majetkové trestné
činnosti, které se měl dopouštět na
území celé republiky, zejména na
Prostějovsku, Olomoucku a v Praze.
„Po zadržení byl umístěn do vazby. Za
své moravské působení v současnosti čelí
obvinění z dvanácti přečinů, při kterých
měl způsobit škodu dosud vyčíslenou
na bezmála sto osmdesát tisíc korun.
Jedná se o přečiny krádeže, porušování
domovní svobody a poškození cizí věci,“
prozradil Kořínek. „Na tomto případu se
mimo jiné ukázalo, že spolupráce policie
s veřejností i sdělovacími prostředky má
svůj smysl a může být prospěšná. Policie
ČR si této spolupráce velmi váží a děkuje
za ni,“ dodal.
(mik)

 $ &

PROSTĚJOV Až po měsíci zveřejnila
prostějovská policie informace o zajímavém případu pokusu krádeže, ke
které došlo 23. října tohoto roku
v Lidické ulici v Prostějově. Velmi
sebevědomě a neohroženě se zachoval mladík, který se nebál a zloděje
sám zadržel!
„V pondělí třiadvacátého října došlo v
Lidické ulici k pokusu krádeže mobilního telefonu přímo ze zadní kapsy kalhot sedmnáctiletého majitele. Poškozený
mladík tento pokus zaregistroval a svému
okradení zabránil odstrčením a následným zadržením pachatele. Poté věc
oznámil policistům,“ potvrdil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trest-
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ního řízení pro podezření z přečinu
krádeže ve stádiu pokusu. „Podezřelý
osmatřicetiletý muž není policistům
neznámý. Pro své předchozí obdobné
jednání byl v minulosti již dvakrát
nepodmíněně odsouzen, a to Okresním
soudem v Pardubicích a Městským soudem v Brně. Svůj poslední trest odnětí
svobody vykonal v listopadu roku 2016.
Z důvodu recidivy je podezřelý ohrožen
trestní sazbou odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky,“ doplnil Kořínek.
(mik)



STAŘENKU ZMLÁTILI A POPLIVALI, TREST NEPŘIJALI
Jaroslav Smrž a Lukáš Bednařík si pobyt ve vězení prodlouží

PROSTĚJOV Co s takovými lidmi? Čtyřiačtyřicetiletý Jaroslav
Smrž a o sedmnáct let mladší Lukáš Bednařík svého času kradli
urny na prostějovském hřbitově, vysypávali z nich popel, ničili
je a kov prodávali ve sběrně. Po návratu z vězení se oba sešli
v takzvaném ´Parlamentu´ v ulici Šárka, kde se dopustili dalšího obzvláště hnusného zločinu. Třiasedmdesátiletou Boženu
K. ve své opilosti zmlátili, zkopali a poplivali. Ani jeden z nich se
přitom u soudu k činu nepřiznal. Oba se tak podařilo usvědčit
zejména díky svědkům. Minulé úterý v této věci padl rozsudek, proti němuž zvažují odvolání.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Povedená dvojice způsobila bývalé
učitelce nepříjemnou zlomeninu krčku stehenní kosti a se zakrváceným
obličejem ji nechala ležet na zemi.
Jaroslav Smrž, který z místa činu před
příjezdem policie utekl, u soudu tvrdil, že stařenka spadla sama a jediný,
kdo ji bezdůvodně praštil, byl jeho
kumpán. Lukáš Bednařík zase odmítl

vypovídat s tím, prý byl natolik opilý,
že si nic nepamatuje. Zatímco Bednařík alespoň ve své závěrečné řeči
připustil, že seniorku napadl, Smrž
vše sváděl na zlomyslnost svých sousedů z parlamentu. „Jsem rád, že tam
už bydlet nebudu,“ prohlásil recidivista, kterého opět přišla podpořit jeho
temperamentní manželka.
Proti oběma agresorům svědčili zejména obyvatelé pavlačového domu, kteří
jsou jinak zvyklí na ledacos. „Viděla
jsem, jak moje sousedka ležela, oba na
ni plivali a Smrž se jí chystal šlápnout
do obličeje. Stalo se to před dveřmi
mého bytu, raději jsem hned zavřela
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Kolem půlnoci z pátku 24. na sobotu 25. listopadu kráčela osmapadesátileté žena s jízdním kolem
od ulice Blahoslavova na ulici
Resslova. Během chůze ji neznámý
chmaták ukradl z košíku upevněného na kole kabelku i s peněženkou, osobními doklady, mobilním
telefonem, dioptrickými brýlemi a
dvěma platebními kartami. Poškozená si cenu odcizených věcí předběžně odhadla na 3 600 Kč.

Razie na ubytovnách
Minulé úterý 21. listopadu ve
večerních hodinách provedli policisté obvodního oddělení Prostějov 1 v součinnosti s příslušníky
Celní správy a strážníky prostějovské městské policie kontrolu ubytoven v Prostějově v místní části
Vrahovice. Při akci zaměřené na
kontrolu dodržování veřejného
pořádku, pátrání po hledaných
osobách a na platnost povolení
pobytu cizinců a platnost jejich
dokladů, policisté zkontrolovali
celkem 171 osob. Z tohoto počtu
pak bylo 116 cizích státních příslušníků. Při kontrole nebylo zjištěno žádné protizákonné jednání,
nebyla vypátrána žádná hledaná
osoba, ani nebyl zjištěn žádný neplatný či padělaný osobní či cestovní doklad.

Krkavčí matka neplatí
Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští policisté sedmatřicetiletou ženu ze
Zlína. Toho se měla dopustit tím,
že v období od března do července
tohoto roku záměrně nepřispívala
na výživu své dcery žijící s otcem v
Prostějově. Tato povinnost jí vyplývá obecně z ustanovení občanského zákoníku a Okresním soudem v Prostějově jí byla stanovena
na částku dva tisíce korun měsíčně. Úřadu práce České republiky
tak za toto období dluží celkem
deset tisíc korun. Podezřelé ženě
v případě prokázání viny a odsouzení za přečin zanedbání povinné
výživy hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Upozornil sám na sebe
Minulé pondělí 20. listopadu před
patnáctou hodinou kontrolovali
policisté v Pražské ulici sedmačtyřicetiletého cyklistu, který na sebe
upozornil stylem své jízdy. Provedenou dechovou zkouškou policisté u
muže změřili hodnotu 1,76 promile
alkoholu v dechu. Cyklista s naměřenou hodnotou souhlasil a k požití alkoholu před jízdou se přiznal.
Další jízdu mu policisté zakázali.
Pro své jednání je nyní podezřelý z
přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ten mu od příslušného
správního orgánu hrozí pokuta od 2
500 do 20 000 korun.

Vyloupil barák
2 ! )   &   ? & !  "  3%  .)$
 #  @ $  A%  ,   B  3   &)$ $ "! &) & :
$  &  !$  ! 3  #    
  

a zavolala policii,“ uvedla jedna z nich.
Další vypověděla o tom, že slyšela steny
a opakované volání „už mě nebijte“.
Navzdory absenci přiznání měl soud
za takové situace relativně snadnou
úlohu. Jaroslavu Smržovi, který v současnosti již sedí ve vězení za krádež, byl
trest prodloužen na čtyři roky, Lukáš
Bednařík by si měl v base odpykat o půl
roku méně. Společně pak musí zaplatit
náklady na léčení zraněné důchodkyně,

které se vyšplhaly na několik desítek
tisíc korun. „Na straně obžalovaných
nespatřuji žádné polehčující okolnosti, naopak jim přitěžují jejich přístup,
trestní minulost i sklony k agresivitě,“
odůvodnila výši a druh trestu soudkyně
Ivona Otrubová.
Rozsudek dosud není pravomocný,
oba obžalování stejně jako státní
zástupkyně si ponechali lhůtu pro
možnost odvolání.

Z pátku 24. na sobotu 25. listopadu
vypáčil neznámý pachatel vstupní
dveře do rodinného domu v ulici
Česká, kde se pak volně pohyboval
a odcizil z něho notebook i batoh
s peněženkou, ve které se nacházela finanční hotovost jeden tisíc
korun. Škodu si majitel předběžně
vyčíslil na 5 500 Kč.

děti, pejsci
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$ <$ /
 $

810@AB.CDE67.
 &# FG $H8 

KNIHU

mezi prvními šesti z celkem sedmiadvaceti přihlášených čtyřčlenných
družstev žáků čtvrtých a pátých
tříd základních škol z Prostějovska.
Po vysvětlení pravidel si soutěžící
v každém týmu rozdělili úkoly.
„Začínáme vždy logickou hrou,
následuje vyhledávání na internetu,
ilustrace k přísloví ´Jak se do lesa
volá, tak se z lesa ozývá´ a formátování v programu Word,“ doplnila
výčet úkolů Ivana Matyášková,
vyučující na Cyrilometodějském
gymnáziu a vedoucí soutěže v jedné
osobě.
„Malování bylo asi nejlehčí“ míní
Anetka. „Nejtěžší se mi zdál word,“
doplňuje Julie svoji spolužačku ze
Základní školy Dr. Horáka.
Po malé přestávce se pak vrhli do
boje o místa u počítačů, načež samotné klání trvalo pětačtyřicet
minut.
Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo ve školním klubu Oáza.
Všechna družstva byla oceněna
diplomem a cenou útěchy od
Národního informačního centra
pro mládež a ta, která se umístila na
prvních deseti místech, získala navíc
hodnotné ceny. Vítězem letošního
ročníku se stalo družstvo žáků ze ZŠ
a MŠ Myslejovice, kteří si vybojovali
batoh na notebook a powerbanku
od firem Infos Art a Habro. Druhé
místo obsadili žáci ze RG a ZŠ města
Prostějov a na třetí příčce skončila
Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Drahany. Ceny vítězům předávala Ivana
Matyášková a Stanislava Rotterová.
„Tento ročník finančně podpořil
magistrát města Prostějova a Olomoucký kraj,“ prozradila vedoucí
ICM Prostějov, které soutěž spolu
s gymnáziem organizuje.
(red)

množství komunálního odpadu svezeného od občanů nebo
uloženého na sběrných dvorech
zhruba o 80 - 130 tun ročně.
Představuje to úsporu nákladů za
svoz a likvidaci odpadu cca 225 až
366 tisíc korun ročně.
„Můžeme tak čerpat příspěvek
pro neziskové organizace ve městě
Prostějově ve výši šedesát tisíc
korun. Uvedenou částku firma
i nadace navrhuje rozdělit mezi
pět našich školek. Peníze pomohou financování školních nebo
mimoškolních aktivit s dětmi,“
upřesnil náměstek Pospíšil.

* Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24,
příspěvková organizace 12.000 Kč
* Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23,
příspěvková organizace 12.000 Kč
* Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30,
příspěvková organizace 12.000 Kč
* Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 12.000 Kč
* Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34 12.000 Kč

Finanèní dar bude rozdìlen, dle doporuèení
Odboru školství a kultury a sportu Magistrátu mìsta
  "# $  % &%'(

PROSTĚJOV Třídění odpadů
se rozhodně vyplácí. Profitovat
z něho budou místní mateřinky,
které získají každá po dvanácti
tisících korunách. Peníze jdou
z „kapsy“ společnosti TextilEko
ve spolupráci s Nadací SOVA.
„Firma totiž bezplatně využívá
části osmadvaceti městských
pozemků o jednotlivé ploše dvou
metrů čtverečných pro umístění
kontejnerů na sběr použitých
oděvů a textilu,“ uvedl náměstek
primátorky Jiří Pospíšil a doplnil,
že tímto odděleným sběrem textilu dochází ke snížení celkového
PROSTĚJOV Tuto neděli 3. prosince se tradičního Mikulášského vlaku taženého parní
lokomotivou dočkají i prostějovské děti. Vlak
bude mít základní stanici na olomouckém
hlavním nádraží, odkud bude vyjíždět do tří
destinací.
„A právě v neděli třetího prosince Mikulášský
vlak přijede z Olomouce přes Blatec a Vrbátky do Prostějova, a to přesně v 16.30 hodin. Na
hlavním nádraží v Prostějově postojí hodinu, aby
se v 17.30 hodin vydal na zpáteční cestu do Olomouce,“ prozradila Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
(red)
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PROSTĚJOV Vánoční stromečky, které stejně jako každý rok ozdobí na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově výrobky dětí z mateřských a základních škol, se už chystají. Řady stromečků, které již
tradičně lemují střed města, letos opět dokreslí sváteční atmosféru
Vánoc.
Ministromky vyzdobí dílka drobotiny z mateřských a žáků základních
škol. Náměstí tak bude vizitkou šikovnosti těch nejmenších a uměleckého nadání školního dorostu. „Instalace stromků a jejich zdobení připravujeme v týdnu začátku adventu. Školy budou stromky zdobit od
středy devětadvacátého listopadu,“ uvedl Petr Ivánek, vedoucí Odboru
školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova.
(red)

*&     $$  Děti budou zdobit

PROSTĚJOV Na třináctý ročník
soutěže žáků čtvrtých a pátých
tříd se letos vypravilo do budovy
Cyrilometodějského gymnázia
a prostor Informačního centra
pro mládež (ICM) Prostějov 108
soutěžících z dvanácti základních škol z Prostějova a okolí,
aby ukázali, jak dobře si poradí
s počítačem a se zadanými úkoly.
Z celodopoledního klání pak jako
vítěz vyšlo družstvo ze ZŠ Myslejovice.
Ve čtvrtek 16. listopadu odstartoval
třináctý ročník soutěže zápolením
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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.

  

nemocnici, od příštího roku hodlá tyto služby poskytovat v přerovské i šternberské nemocnici.
Zákaznické centrum nyní zaměstnává erudovanou všeobecnou sestru s přehledem provozu a možností
celé nemocnice, která se bude věnovat především poradenské činnosti,
druhá asistentka se bude věnovat
všeobecným informacím o nemocnici. „Důležité je, že se na naše centrum mohou naši pacienti a klienti
obrátit a poradit se o našich službách
či zdravotních problémech, se kterými jim v nemocnici chceme a můžeme pomoci,“ dodala předsedkyně
představenstva.
Call-centrum prostějovské nemocnice bude k dispozici na telefonní lince 582 315 315 od pondělí do pátku mezi 7:30-11:30
hodin a od 12:00-15:30 hodin.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Lepší a profesionálnější podporu poskytuje od 1.
listopadu svým pacientům Nemocnice Prostějov, která patří
do skupiny AGEL, a to díky nově
otevřenému call centru. Úkolem
nového zákaznického centra
bude nabízet pacientům služby
a informace týkající se možností
vyšetření, objednat pacienty do
ambulancí podle jejich časových
možností a ideálně spojit všechna vyšetření v jeden den či v navazujících časových intervalech.
Operátorka call-centra bude
schopna nabídnout odpovědi na
všechny otázky ohledně možností
vyšetření, objednání do ambulancí nebo k hospitalizaci, preventivních programů nebo očkování při
cestách do zahraničí. „Máme zájem, abychom poskytovali našim
pacientům maximální podporu při
jejich zdravotních potížích. Počty
pacientů v ambulancích se trvale
zvyšují, chceme proto reagovat
i zahájením provozu zákaznického
centra, abychom udrželi naše služby na vysoké úrovni,” zdůvodňuje
podporu call centra předsedkyně
představenstva Nemocnice Prostějov Marie Marsová.
Call centrum bylo zřízeno v rámci společnosti Středomoravská
nemocniční zatím v prostějovské

miminka@vecernikpv.cz.

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

Dobrodružství s počítačem potřinácté

Nikol BURGETOVÁ
20. 11. 2017 50 cm 3,35 kg
Vrbátky

CALL CENTRUM

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!

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:

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6
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PROSTĚJOV Už v září tohoto roku
Večerník předeslal o plánech prostějovského magistrátu, který ve
spolupráci s Olomouckým krajem
chystá výstavbu rondelu na křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice.
Než ale k samotné realizaci projektu dojde, proteče říčkou Hloučela
ještě spousta vody. Zainteresovaní
odborníci odhadují tento čas minimálně na dva roky. Proto nejen
všechny zainteresované zprvu udivila, záhy naštvala zpráva z tištěného vydání MF DNES...
Autor článku Michal Šverdík totiž
uvádí, že rondel bude stavbaři předán do užívání už 28. února příštího

kraje. „Kompetentní lidé nás ujistili, že rekonstrukce povrchu silnice
i obrubníků proběhne s maximální
rychlostí. Snad tuto akci nepřekazí
počasí a příští pondělí už bude doprava v Brněnské ulici obnovena,“ pronesl
Miroslav Nakládal. „Vše samozřejmě
závisí na klimatických podmínkách,
které by na přelomu listopadu a prosince měly být stále příznivé. Jak vyplynulo z předběžné revize úseku, jde
o poměrně jednoduchou záležitost,
kdy se pouze frézováním odstraní
vrchní část vozovky a položí nový koberec,“ dodal náměstek pro dopravu.
(mik)
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Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
rozhovor

PROSTĚJOV O dopravě lze jako
o málokterém odvětví hovořit doslova
jako o kontinuálním procesu, který
navíc vyžaduje operativní i koncepční
řešení. Množství vozidel stále narůstá
a to je třeba v tak složitém organismu,
jakým město bezesporu je, zohlednit.
O vyjádření k této tematice jsme požádali člověka z nejpovolanějších, náměstkovi primátorky Pavlu Smetanovi, který má dopravu ve svém referátu.

právě s informací, že předání díla
podle smlouvy o dílo bude ke dni
28. února 2018. „Pak tedy došlo
k omylu či spíše k nedorozumění. Každý inteligentní člověk ale přece ví, že
když v tuto chvíli nemáme hotovou
ještě ani studii proveditelnosti tak významné investice, tak nemůže být za
tři měsíc rondel postaven,“ zakroutil
hlavou Zdeněk Fišer s tím, že prostějovský magistrát bude po celostátním
deníku požadovat opravný článek.
(mik)

 $  
vešla. Jak už proběhlo médii, kruhový
objezd u kláštera Milosrdných bratří
z ulice Újezd nebyl doporučen především kvůli vysoké frekvenci přecházejících chodců ze Svatoplukovy
ulice směrem do města,“ přidal k této
záležitosti Pavel Smetana (ČSSD), náměstek prostějovské primátorky, který
má dopravu v gesci.
Pravdou ovšem je, že z prostějovského magistrátu ohledně rondelu
v Olomoucké ulici putoval prostřednictvím tiskové mluvčí e-mail

 Naposledy byla veřejnost Olomouckým krajem narychlo postavena
před uzavírku Brněnské ulice. Jaká
další překvapení občany čekají?
„Další opravy jsou dlouhodobě plánovány a dostatečně dopředu avizovány.
V příštím roce se bude opravovat kompletní ulice Brněnská vyjma onoho
úseku, což bude součástí rekonstrukce
krajské komunikace Prostějov - Mořice.
Rekonstrukcí projde i ulice Plumlovská,
a to konkrétně od Jiráskova náměstí po
kruhový objezd u supermarketu Billa.
Podobně je plánovaná rekonstrukce
silnice z Prostějova na Přerov, na území
města se bude jednat o ulici Vrahovickou od náměstí Padlých hrdinů až do
Vrahovic. Termínově bude spadat až na
konec příštího roku.“

 Olomoucká ulice patří letos
k vysoce přetíženým, přesto nejsou
sladěny semafory tak, aby pouštěly
řidiče v takzvaně „zelené vlně“. Učinil
již magistrát v tomto ohledu nějaké
kroky?
„O podnětech ohledně seřízení semaforů na křižovatkách u kláštera Milosrdných bratří vím, další problém je
v Olomoucké ulici u železničního přejezdu a následně na křižovatce s ulicí E.
Valenty. Tyto semafory jsou ale vzájemně propojeny, což umožní jejich lepší
seřízení a návaznost, což odbor dopravy
už u příslušného správce zadal. Je nutné
si uvědomit, že provoz v Olomoucké je
zvýšen také kvůli uzavírkám v okolí Prostějova, které již brzy skončí.“
 Fronty se ovšem tvoří i kvůli železničnímu přejezdu...
„I na tento problém jsme mysleli
a vznesl jsem v tomto smyslu dotaz na
Správu železniční dopravní cesty, jestli
by bylo možné nastavit světelnou signalizaci a stažení závor až v okamžiku výjezdu vlaku z místního nádraží
ve směru na hlavní nádraží. Reakce
SŽDC ovšem byla zamítavá s odka-

zem na schválenou tabulku přejezdu
dle státních norem, které není možné
měnit.“
 Jsou v plánu nějaké změny v organizaci dopravy, o nichž by měli řidiči
vědět?
„S Ředitelstvím silnic a dálnic jednáme
o úpravě sjezdu Prostějov-střed směrem od Olomouce, kde bychom rádi
ponechali pouze možnost odbočení
doprava směrem ke kruhovému objezdu u Železáren, odkud by se pak všichni mohli vrátit zpět směrem do centra.
Odbočení doleva je na této křižovatce
velmi rizikové, zvýšily by se bezpečnost
i průjezdnost.“
Celý rozhovor si můžete už teď přečíst na www.vecernikpv.cz
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vyhotovit projekt, následovat bude
schvalovací proces ohledně stavebního povolení. „A to, jak všichni normální lidé vědí, trvá hodně dlouho, při
schvalovacím procesu se k projektu
vyjadřují všechny dotčené orgány. Na
samotný závěr pak musí proběhnout
výběrové řízení na dodavatele stavby,
což rovněž nebývá otázkou několika
týdnů. Celkově bych to odhadoval
minimálně na dva roky, a aby to nebylo ještě delší,“ objasnil Večerníku Fišer.
„Byla vypracovaná studie a nyní se
přechází do fáze projektové dokumentace. Jde opět o krajskou komunikaci,
do dopravních priorit jeho úřadu se
ovšem tato stavba na příští rok ne-

PROSTĚJOV Seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“, v němž se známých
osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, bude pokračovat
i v zimním období. Úvodní interview dnes obstará v již zaběhnutém kolečku zástupce Rady statutárního města Prostějov, následovat bude jeden z místních podnikatelů, po němž přijde na řadu
osobnost z kulturní či společenské oblasti, aby vše opět uzavřel
vybraný pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

VHUL¾O
YHéHUQÊNX

roku! Tak raketovým tempem se přitom nepořizuje projekt, neshání povolení a nestaví se snad ani někde ve
vesmíru... „Ta informace MF DNES
s uvedeným termínem je samozřejmě
blbost,“ zareagoval na dotaz Večerníku
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města
Prostějova. „K poslednímu únorovému dni máme Olomouckému kraji
předat studii proveditelnosti, takto
jsme dohodnuti. Rondel v žádném
případě v tento den stát nebude. Cesta
k jeho výstavbě je ještě dlouhá...,“ přidal jedním dechem.
Zmíněnou studii proveditelnosti
nejprve posoudí kraj, poté se musí

 :  *' 01(;0  <$    $

Michal KADLEC

zjistili jsme

mohlo tomu, že základy komunitního
domu jsou téměř hotové, stejně jako
základy pro suterénní garáže,“ potvrdil
Večerníku v pátek odpoledne Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Komunitní dům s pětadvaceti bytovými jednotkami má být dokončen
na podzim příštího roku. „Prozatím
k žádnému skluzu v termínech prací
nedošlo, se stavbaři jsme doposud spokojeni,“ dodal Fišer.
(mik)

$!" & $
PROSTĚJOV Dělníci tady makají
od rána do večera, často i během
víkendů. Výstavba komunitního
domu za šestasedmdesát milionů
korun v Sušilově ulici vprostě roste
před očima. Jak Večerník zaznamenal, základy už jsou téměř hotové.
„Počasí naštěstí zatím nebrání
stavbařům pokračovat v činnosti,
dokud nebude mrznout, dají se dělat
1   '   /!   , ) #  #+ !     !(  + 3  #$ $ $  &!  #
i takzvané mokré práce. Hlavně bePROSTĚJOV Na posledním řád- o názvu rozhodnout sami a nechtějí si výstavba a už jsme zde jiné nové ulice tonování. Současné počasí naponém zasedání prostějovského za- jej nechat vnutit městem. „Názor pana pojmenovali podle toho, kterým směstupitelstva v pondělí 30. října měli Hudce vám nyní prezentuji a sami ho rem vystupují. Máme zde ulice Brokomunální politici schválit návrh máte v písemné podobě. Já osobně si deckou a Kelčickou, další má být právě
radních pojmenovat nově tvořenou myslím, že jen těžko nyní budeme hledat Dětkovická. Mně osobně to připadá
ulici v Krasicích jako Dětkovickou. další obyvatele nové ulice, aby se sami logické, ale pokud chcete tento bod proPůvodně banální záležitost na chvíli k názvu Dětkovická vyjádřili. Zatím jsou gramu odložit a počkat, až si obyvatelé
ale zkomplikoval občan Miroslav Hu- tam majitelé dvou rozestavěných domů, sami rozhodnou o názvu, můžeme tak
dec, který se záměrem nesouhlasil... o dalších nevíme,“ pronesla primátorka. učinit,“ reagovala první žena magistrátu.
„Podle mého názoru by tito lidé měli Pro odložení hlasování o novém nádostat alespoň na výběr z několika ná- zvu ulice v Krasicích se ovšem vzápětí
Jeden z majitelů dvou rozestavěných zvů. Já osobně bydlím v ulici, která se vyslovil pouze jediný prostějovský
domů, které se v uvedené lokalitě budu- původně měla jmenovat Tenistů, ale to zastupitel. Naopak souhlas k udělení
jí, poslal primátorce statutárního města jsme odmítli. Měli jsme ovšem na výběr názvu Dětkovická přiměl zvědnout
Prostějov Aleně Raškové (ČSSD) pí- další jména, tak jsme si nakonec vybrali ruku šestadvaceti zastupitelům, proti
semný návrh, zda by zastupitelé mohli Atletickou,“ uvedl v diskusi František nebyl nikdo. Občané zmíněné lokalihlasování o novém pojmenování ulice Fröml (Změna pro Prostějov). „Právě ty tak budou muset přijmout jméno 1  $ !$+    B# &! &
 3 !  
odložit, protože občané si budou chtít v Krasicích se rozvíjí mohutná bytová ulice přidělené zastupitelstvem...

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu před dvacátou hodinou se udála další
nešťastná událost, tentokrát na začátku Olomoucké ulice. Na přechodu
pro chodce byla sražena desetiletá dívka! Její zdravotní stav nám zůstal
vzhledem k jejímu věku utajen.
Ve čtvrtek na přechodu u Domu služeb, v pátek na Vápenici a v sobotu na Vojáčkově náměstí. Jako by těch srážek aut s chodci nebylo v uplynulém týdnu dost...
„Vypadá to, že holčička bude v pořádku,“ napsal v sobotu večer na facebookovou stránku Prostějov Bez Cenzury jeden z přímých svědků celé události.
Policie ČR o víkendu zprávu nekomentovala.
(mls)

>>> dokončení ze strany 3
Uzavírka
uvedeného
úseku
v Brněnské ulici bude komplikací i pro
zhruba 150 majitelů garáží, které zde
stojí. „Prosíme i tyto majitele o týdenní shovívavost, musí si po tuto dobu
najít parkování v jiné lokalitě města.
Všechny garážníky jsme o uzavírce
vyrozuměli,“ přidal Pavel Smetana,
náměstek primátorky statutárního
města Prostějov. „S touto narychlo
oznámenou opravou jsme opravdu
nepočítali,“ přiznal.
Právě tato dvojice v uplynulém
týdnu absolvovala několik schůzek
na Krajském úřadu Olomouckého

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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Malá holka
pod autem

letos bude zdát centrum města přezdobené, já však věřím, že se to bude
líbit a Prostějované to ocení. Vždyť
Vánoce jsou jednou za rok,“ vzkázala
všem.
Večerník zajímaly také finanční
náklady na pořízení vánočního
stromu. Ten město sice každoročně
dostává darem, ovšem jak se říká, nic
není zadarmo... Peníze totiž stojí jak
jeho kácení, transport na místo, tak
i zdobení a také následná likvidace.
„Veškeré náklady na kácení a dopravu
jehličnanu berou na svá bedra Lesy
města Prostějova v rámci svých aktivit. Tato společnosti si nikdy žádnou
finanční úhradu za tuto službu nenárokovala. Samotné zdobení stromku
přijde každý rok zhruba na sedm tisíc
korun, jeho zapuštění a ukotvení pak
na částku 16 650 korun. A po Vánocích strom likviduje společnost FCC
za poplatek ve výši 3 760 korun,“ vypočítala pohotově Ivana Hemerková.
Neodmyslitelnou součástí vánočního náměstí je už několik let tradiční
jarmark. Jak večerník předesílá na
straně 3, ten letošní začal uplynulý
pátek 24. listopadu. „V letošním roce
jsme zaregistrovali sedmapadesát žádostí o pronájem prodejního stánku.
Vzhledem ke kapacitě jsme vyhověli
dvaatřiceti z nich. Při výběru jsme
dbali na to, aby nabízený sortiment
byl v rovnováze. V minulých letech
jsme se stávali terčem kritiky, že na
vánočním jarmarku se prodává jenom
alkohol a žádné jiné zboží zde není pomalu k mání. Takže nyní jasně říkám,
že přesně polovina, tedy šestnáct prodejců bude nabízet dárkové vánoční
zboží různého druhu, a polovina pak
zase občerstvení. A to jak potravinového druhu, tak samozřejmě i oblíbený
punč a další alkohol,“ nechala se slyšet
Ivana Hemerková.
Poslední novinkou prostějovských
Vánoc na náměstí T. G. Masaryka
bude živá hudba během soboty
a neděle. „Jsme dohodnuti s prostějovskou kapelou Smokie revival, těm
starším bude vyhrávat Vřesovanka,“
dodala náměstkyně primátorky.

KORUN!

ZA

netové stránky www.vecernikpv.cz

zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

posuzovat musíme i to, zda je dostupný pro těžkou techniku a trasa z dané
lokality je po komunikacích sjízdná
až do Prostějova bez jakýchkoliv potíží. Před lety se nám totiž stalo, že
jsme vezli poměrně zdaleka nádherný smrk, ale při převozu byly strženy
dráty elektrického vedení a zasahovat
museli energetici. Letos jsme nakonec
vybrali stříbrný smrk, který rostl na
předzahrádce soukromých majitelů
v Brodku u Konice,“ uvedla k celé genezi příběhu vánočního stromu Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
primátorky statutárního města Prostějov.
Stříbrný jehličnan dorazí před radnici již dnes, tj. v pondělí 27. listopadu a jeho slavnostní rozsvícení je
na pořadu tento pátek 1. prosince
od sedmnácti hodin. Jak bylo předesláno, vánoční strom v Prostějově
bude nasvícen a ozdoben zcela v no-

vém hávu. „Zakoupili jsme výzdobu
za tři sta padesát tisíc korun,“ potvrdila Hemerková „Věřím, že Prostějované inovaci uvítají, podle nás bude
nasvícený stříbrný smrk opravdu krásný. O jakou výzdobu půjde, to si ještě
necháváme pro sebe, hodláme prvního prosince návštěvníky slavnostního
rozsvícení překvapit,“ usmála se Ivana
Hemerková.
Večerníku ale sdělila další dvě novinky, které obohatí vánoční atmosféru na prostějovském náměstí.
„Zcela jinak než v minulosti je už nyní
nazdobena budova muzea. A vůbec
poprvé jsme sáhli k vánoční světelné
výzdobě radnice. Tady mohu prozradit zatím jen to, že například z balkonu zasedací místnosti budou zářit
LED světla. Celkovou výzdobu nám
navrhovali odborníci, nejde o žádné
domácí práce,“ podotkla náměstkyně
primátorky s tím, že vánoční výzdoba
muzea bude stát patnáct tisíc, za osvětlení radniční věže pak magistrát zaplatí
padesát tisíc korun.
Avizováno je i větší nazdobení dřevěných prodejních stánků, prostě vánoční náměstí má být podle slov Ivany
Hemerkové daleko modernější než
kdykoliv předtím. „Možná se někomu

PROSTĚJOV První náledí, které Prostějov postihlo minulé pondělí ráno,
někteří řidiči podcenili. Mladík za volantem dodávky tedy zcela určitě!
Na zcela rovném úseku ve Vrahovické ulici nezvládl řízení a s vozidlem
skončil v zábradlí betonového mostu.
„V pondělí dvacátého listopadu po půl osmé ráno došlo na mostě přes řeku
Hloučelu ve Vrahovické ulici k dopravní nehodě automobilu značky Mercedes.
Jednadvacetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu povrchu vozovky, na
náledí dostal smyk a narazil do sloupku zábradlí mostu. Ke zranění osob při
havárii nedošlo,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše škody způsobené na vozidle a zábradlí mostu byla podle policistů
předběžně vyčíslena na 20 200 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek na místě vyřešili uložením
blokové pokuty ve výši jednoho tisíce korun,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Olomoucká ulice byla
minulý týden opravdu hodně nebezpečná. Nejprve v úterý dopoledne
přímo před sídlem redakce Večerníku srazil osobní automobil cyklistku,
aby k dalšímu neštěstí došlo poblíž
železničního přejezdu ve čtvrtek 23.
listopadu čtvrt hodiny před osmou...
V prvním případě mladá řidička škodovky vyjížděla z podélného parkoviště
u silnice a zřejmě se vůbec nepodívala do
zpětného zrcátka. V tu chvíli totiž okolo
projížděla cyklistka... „V úterý jedenadvacátého listopadu před desátou hodinou došlo v Olomoucké ulici ke střetu
osobního automobilu s cyklistkou.
Devatenáctiletá řidička vozidla Škoda
z místa podélného stání podél komunikace vyjela na vozovku v době, kdy tudy
projížděla cyklistka na jízdním kole. Došlo ke střetu, po kterém cyklistka upadla
na komunikaci a způsobila si zranění, se
kterým byla následně převezena do prostějovské nemocnice,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na jeden tisíc
korun. Alkohol u obou řidiček policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal mluvčí prostějovských strážců zákona.
Druhý případ se odehrál minulý
čtvrtek ráno, kdy poblíž železničního přejezdu osobní vozidlo srazilo ženu středního věku. „Šestasedmdesátiletý řidič automobilu
značky Ford při jízdě z ulice Sladkovského směrem k Držovicím z dosud
přesně nezjištěných příčin nedal
přednost po přechodu pro chodce
z levé strany přecházející třiačtyřicetileté ženě. Chodkyně po střetu
s přední částí vozidla upadla na komunikaci, kde zůstala ležet. Následně byla se zraněním převezena do
prostějovské nemocnice,“ prozradil
František Kořínek s tím, že ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 10 000
korun. „Alkohol u obou účastníků
policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou opět
předmětem dalšího šetření,“ dodal.
(mik)
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Sražené ženě vydatně pomohly i přítomné pracovnice obchodního oddělení Večerníku. „Na paní středního věku nebylo znát žádné viditelné
zranění, stěžovala si pouze na bolest

nohy. Byla ale pochopitelně v šoku.
Poškozené jízdní kolo jsme uschovali na dvoře redakce, kde čeká na
vyzvednutí,“ popsala vedoucí úseku
Věra Černá.
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Cyklistku srazilo auto
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Vánoční strom s novým ozdobením,
premiérové osvícení radnice i budovy muzea, další světelné efekty na
sloupech veřejného osvětlení či na
ostatních stromech, mobilní kluziště
a jarmark s bohatým kulturním a společenským programem. Co chtít víc
od svátečně naladěného náměstí? Ale
pojďme popořádku...
Jak už Večerník informoval, strom do
Prostějova letos připutuje z Brodku
u Konice. „Každým rokem nám lidé
nabízí několik jehličnanů, ze kterých
si vybíráme ty vhodné kousky pro
naše náměstí. A nejde pouze o vzhled,

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Za vánoční strom, tedy lépe řečeno za jeho novou
výzdobu, ale i další světelné efekty na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově zaplatí magistrát stovky tisíc korun. Od konce listopadu až do prvních lednových dnů příštího roku se tedy můžete
v centru města těšit na skutečně pohádkovou atmosféru, kterou
zcela jistě více umocní zbrusu jinak nasvícené muzeum, premiérově také s radnicí!
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Prostějov (mik) - V souvislosti s pořádáním společenských a kulturních akcí
během prosincových dní musí Prostějované počítat s tím, že se na náměstí
T. G. Masaryka v určité dny vozidlem
nedostanou. „Ve dnech 1., 8., 13., 15.
a 22. prosince, a to vždy od čtrnácti do
dvaceti hodin, bude uzavřeno náměstí
T. G. Masaryka. Důvodem je pořádání
kulturních vystoupení v rámci Prostějovské zimy,“ uvedl Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírky námìstí

Prostějov (tok) - A navíc přináší finanční prospěch také místním mateřinkám. Právě tento pozitivní dvojí
efekt mají „na svědomí“ kontejnery
společnost TextilEko na sběr použitých
oděvů a textilu. To vše za úplnou maličkost - bezplatný pronájem osmadvaceti
městských pozemků, každý o výměře
zhruba dva metry čtvereční. „Odděleným sběrem textilu dochází ke snížení
celkového množství komunálního
odpadu svezeného od občanů nebo
uloženého na sběrných dvorech zhruba o osmdesát až sto třicet tun ročně.
Představuje to úsporu nákladů za svoz
a likvidaci odpadu 225 až 366 tisíc korun ročně,“ vyčíslil náklady Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějov. Magistrát tak
může čerpat příspěvek pro neziskové
organizace ve výši šedesát tisíc korun.
Alikvotní částku dvanáct tisíc obdrží
mateřské školky v ulicích Smetanova,
Rumunská, Moravská, Šárka a Partyzánská.

Tøídìní odpadù
šetøí kasu

Prostějov (mik) – Práce na rekonstrukci střechy Národního domu v Prostějově byly opět zastaveny. Tentokrát
za to nemohou spory s památkáři, ale
počasí. „Z důvodu zimy byly veškeré
práce odloženy až do jarních měsíců.
Během zimy tak střechu „Národa“ bude
obepínat lešení,“ řekl Večerníku náměstek primátorky statutárního města Prostějova Zdeněk Fišer (ČSSD).

„Národ“ s lešením
do jara

RYCHLÝ „Nově osvětleno bude i muzeum a premiérově také radnice,“
 láká do centra náměstkyně primátorky Ivana Hemerková

VÁNOČNÍ STROM SE ROZSVÍTÍ NOVÝMI OZDOBAMI
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něm zapálili někde na koupališti.
Pokud nepatříte k těmto recesistům, nemusíte si zoufat. Horší
ovšem je, pokud to nestihnete ani
na začátku adventu.
e chvíli, kdy jsou obzvláště
dospívající děti obklopeny
nejrůznějšími hračkami a jediným
smyslem Vánoc se stane nakoupit
jim další, se z těchto svátků stává
jedno velké fiasko: Mám spoustu věcí, které mi dáváte po celý
rok, co je na tom tak zvláštního,
když na Vánoce dostanu další?
A proč vlastně musím hrát tuto
trapnou hru s rodiči, kteří jí sami
nevěří? A co tam máte dál? Užít si
za takové situace Vánoce je proto
v současné době stále těžší a těžší.
Naši předci to v tomto ohledu měli
paradoxně „snadnější“. Během celé
zimy pociťovali hlad, zimu, náma-

N

J

hu a zejména nedostatek. Nemohli
se tedy už dočkat, až se den začne
prodlužovat s příslibem nového
jara, světla, tepla i nasycení. Advent byl obdobím, kdy tento zlom
očekávali. Nelze přitom pochybovat, že se na něj opravdu těšili.
e přitom naprosto příznačné,
že „nejkrásnější“ svátky jsou
v „nejhnusnějším“ období roku.
Prosincové tma, zima, mlha. To
vše paradoxně tvoří tu nejlepší
možnou vánoční kulisu. Zkuste si
zapálit svíčku během prázdninového odpoledne. Její teplo i světlo
vám budou připadat naprosto zbytečné. Udělejte to samé v prosinci.
Pokud nebudete mít naplno puštěné ústřední topení a pokoj zalitý
elektrickým světlem, pak v daném
okamžiku naplno pocítíte tu změnu. A o ní je kouzlo Vánoc.
ení to přitom vůbec náhoda,
že u nás naděluje dárky Ježíšek,
který se narodil ve chlévě, protože
jinde pro něj neměli místo. Dokážete si představit dnešní děti, kterak
nocují s dojnicemi na seně? Dopřáli byste jim takový pobyt? Věřte,
že dítě, které by alespoň část adventu
strávilo ve stáji péčí o dobytek, by se

Od nepaměti se nám vštěpuje
důležitost poslání mužů. Jsou živiteli
rodin a také to silnější pohlaví.
Můžeme ale skutečně říct, že oni jsou
ti, kteří rozhodují a vládnou?
Není to tak dlouho, co se v Prostějově
odehrál případ, kdy si muž chtěl
povyrazit s mladou ženou a namísto
toho byl okraden. „Půjdeme do parku
a já se s tebou vyspím,“ řekla a muž šel.
Proč věřil zcela neznámé ženě a udělal,
co po něm chtěla? Byl osamělý?
Možná. Chtěl zažít dobrodružství?
Je to pravděpodobné... Docela jisté
však je, že věřil v pravdivost jejích slov,
protože ta žena byla krásná.
Krása, genderově nerozlišujíc, byla
ve společnosti vždy brána jako obrovská výhoda, jíž mnozí využívají.
Ženy samozřejmě víc než muži.
Zvýšení platu, zaplacení účtenky
nebo již zmiňované svádění - každý
si vybaví minimálně jednu situaci,
kdy se zástupkyně něžného pohlaví
zjevnými i náznakovými prostředky
pokoušela
dosáhnout
svého.
A většinou úspěšně.
Nenechte se ovšem mýlit. Pokud
mluvíme o kráse, není nutné si
představovat pouze vizuální stránku
věci. Krásu můžeme chápat také jako
půvab, šarm, kouzlo, které nutně nemusí implikovat tělesný vzhled. Žena
vzhledově docela průměrná může
takřka každého muže uchvátit svým
neobyčejným smyslem pro humor,
zálibou v MotoGP nebo třeba slabostí
pro výběrové pivo. Každá žena, která
ví, v čem spočívá právě její líbeznost, je
krásná.
Jestliže je krásná a je si toho vědoma,
má moc. Je obecně známo, že taková
si vybírá muže, nikoliv naopak. Její
moc ovšem víc než v tomhle tkví
v možnosti protějškem manipulovat,
i když jen částečně. Nemůže rozhodovat o tom, co si bude myslet, nebo jak
se rozhodne, jeho myšlenky a názory
však může ovlivnit. Stačí přitom
použít svou osobní zbraň.
Každá žena tak může dosáhnout svého. A i přesto, že se možná nikdy úplně
nezbavíme představy muže jako toho,
který na poli zaměstnání, sociálního
uspořádání, vztahu nebo domácnosti
bude vždy stát hierarchicky výše, my
ženy víme, že ten, kdo stojí v zákulisí
a tiše tahá za nitky, bude vždy také
ten, kdo vládne.

!

domů na Vánoce opravdu těšilo. Nemuseli byste si pak ani tak moc lámat
hlavu, co mu koupíte.
Tak jako je světlo nemyslitelné
bez tmy, stejně tak kouzlo Vánoc
může plně vyniknout jen v kontrastu s něčím, co nám v průběhu
roku chybí. Ať už je to pro nás
cokoliv, dopřejme si to my sami
a dopřejme to i našim nejbližším.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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Velmi mě mrzí to, co se stalo s prostějovským hokejem. Možná to moc
lidí neví, ale po krachu mladých
Jestřábů se dorostenci a junioři
rozprchli po všech možných klubech na Moravě, tady v Prostějově
nezůstal vůbec nikdo. Důvod je
jasný, nový mládežnický klub má
pouze přípravku a nějaká žákovská
družstva, tím to ale končí. V brzké
budoucnosti tak nebude sebemenší
návaznost na mužský tým. Prvoligový celek tak i nadále zůstane bandou
žoldáků z celé republiky. Ne, tohle
už dávno není Prostějov...
Pavel Vágner, Prostějov
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Cyklostezka do Žešova je naštěstí
po dlouhých letech konečně vybudovaná. O to víc mě jako řidiče
vozidla zaráží, proč někteří cyklisté
tuto stezku ignorují a stále jezdí po
silnici. Denně jezdím po žešovském
kopci a pořád tady troubím na cyklisty, kteří se motají po silniční komunikaci. Možná by to chtělo, aby
se policisté tady méně soustředili na
měření rychlosti a radši perzekvovali tyto nezodpovědné lidi. Vždyť
podle zákona musí každý cyklista,
pokud je vedle silnice cyklostezka,
použít právě ji!
Jiří Šindler, Prostějov

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Ráda bych se přimluvila za to, aby
už město konečně opravilo silnici
v Havlíčkově ulici! Pořád se mluví
a píše o opravách silnic na vnitřním okruhu, o výstavbě severního
obchvatu, ale myslí někdo na to, že
frekventovaná Havlíčkova ulice se
rok od roku horší a horší? Vypadávají na ní dlaždice, na mnoha místech se dokonce silnice propadá.
Copak je to takový problém položit
zde nový asfaltový koberec?
Božena Zatloukalová, Prostějov

 !"
Binec pøed hospodami
Když se na základě nového protikuřáckého zákona zakázalo kouřit
v hospodách, zamýšlel se někdo
nad problémem, jak zajistit pořádek
před těmito provozovnami? Podívejte se k hospodám po celém Prostějově, kde se všude na zemi povalují
vajgly, objevíte zde spoustu plivanců
a dalšího bordelu? Kdo to bude uklízet? I já sám jsem sice náruživý kuřák, ale chodím naštěstí do hospody,
před kterou jsou popelníky a před
kterou majitelka každé ráno poctivě
zametá chodník. To se ale neděje
všude, bohužel.
Petr Vrána, Prostějov

N

rušit kouzlo Vánoc je mnohem jednodušší, než si myslíte. Stačí, abyste dělali to, co
děláte po celý rok. To znamená,
nakupovali, uklízeli a nestíhali. Stejně tak by bylo nerozumné
přát si, aby Štědrý den byl 365 dní
v roce. Pokud byste každý den dávali i dostávali nějaké dárky a užívali si rodinné sounáležitosti, bylo
by to krásné, nicméně by se to brzy
omrzelo. A hlavně: Vánoce by musely být o něčem úplně jiném.
aštěstí nám tyto svátky díky
jedinečným tradicím dávají celou řadu možností k tomu,
abychom vystoupili z vlastních
zajetých kolejí a užili si něčeho, co
v průběhu roku neděláme a nezažijeme. To samozřejmě neplatí pro
ty, kteří si adventní věnec vyrobili
už v červenci a první svíčku si na

Z

Začíná advent. Nejen v Prostějově, ale po celém regionu se tento
týden budou ve velkém rozsvěcovat vánoční stromy. Jedná se
o skvělou tradici. Stejně jako v případě neustále reprízovaných televizních pohádek všichni víme, jak to dopadne. Přesto jsme alespoň na chvíli napnuti, zda tomu tak skutečně i bude. Podobné je
to v ideálním případě s celými Vánocemi. Přitom by stačilo, abychom se nechali připravit o kouzla podobných okamžiků, a z celých svátků zůstanou jen nekonečná nuda a šílený kýč...

to sami potvrdili. Jsou zvyklí žít
venku na ulici, a to i v nejtužších
zimách. Logicky se tak někam
přemístí... A jestliže si občané
z ulic okolo místního nádraží
stěžovali, že s těmito bezdomovci
bývají časté problémy, tak si pište,
že příští rok s nimi budou problémy jinde. Jen co si tito človíčci
najdou jiný polorozpadlý dům,
který začnou okamžitě okupovat.
Pak zcela jistě uslyšíme stížnosti
občanů z jiných lokalit.
Popravdě řečeno, ani mě teď
nenapadá, jak tento problém
řešit. Stejně tak, a nejenom já,
hledám odpověď na otázku, proč
v Prostějově přibývá bezdomovců
ve věku od dvaceti do třiceti let,
kterým se život v podobných rozpadlých nemovitostech, jaké
jsou za místním nádražím, líbí.
Už příští rok magistrát postaví za
tímto nádražím velké parkoviště.
Na něm si bezdomovci ale určitě
neustelou. Ustelou si jinde, tím si
buďte jistí...
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FEJETON
TEREZY MACHOVÉ

publicistika

VÁNOCE? NORMÁLKA! A CO TAM MÁTE DÁL?

Město se stane novým majitelem
pozemků za místním nádražím
v Prostějově. To je podle mého
názoru dobře a zaplaťpánbůh, že
České dráhy prodaly opuštěný
plac i s chátrajícími budovami
právě prostějovskému magistrátu. Takový soukromník by
zde mohl postavit ubytovny pro
nepřizpůsobivé a rýžovat na nich
milióny od státu...
Dobrá věc se podařila, ovšem
i tady platí staré známé pravidlo,
že každá mince má dvě strany.
Před politiky i úředníky totiž stojí
tvrdý oříšek, co udělat s dvěma desítkami bezdomovců obývajících
polorozpadlé budovy bývalého
depa? Radní už dostatečně dlouho
deklarují, že nemovitosti zbourají
a bezdomovce vyženou, no dobře,
ale co s nimi? Kam lidé navyklí
na kočovný způsob života potáhnou? Zapomeňte na to, že sklopí
uši a všichni se nastěhují do azyláku, kdepak! Takové řešení je pro
ně potupné, konečně Večerníku

Kam teď s nimi?

Michal
KADLEC

K

letos slavíme jubileum...

Ahoj všichni,
že jsme obklopeni reklamou, tak na
to jsem si již zvykl. Že na mě vyskočí na kdejakém rohu, na to taky. Že
koukám v televizi na reklamu a ejhle najednou film, tak s tím už jsem
se také smířil. Ovšem nesmířím se
s tím, aby reklama tak neskutečně
„prasila“ čas svátků a očekávání dětí,
které snad ještě některé na Vánoce
a Ježíška věří. O co mi jde?
Jde mi o to, že za úchylné považuji
to, aby televize 6. listopadu vysílala
reklamu na dárky k Mikuláši, který je
za měsíc, a my ještě ani neměli oslaven svátek 17. listopadu. Za perverzní považuji, abych v tu samou dobu
zakopl v prostějovském obchoďáku
o vánoční stromek, což je de facto
skrytá reklama na vánoční nákupy.
Jsem ochoten se smířit s tím, že je
třeba již objednávat vánoční cukroví,
protože pekařky toho mají hodně
a také musí vybojovat máslo a vejce
ve slevách, aby se výrobky tohoto
druhu nestaly dražší než kaviár.
Naopak za perfektní považuji fungování kluziště již v listopadu, protože
platí, jak se říká, ať se mládí vydovádí. Je lepší, aby se bruslilo, než někde v koutku popíjelo, případně po
zdech a stěnách sprejovalo. Pokud se
ovšem vrátím k té již zcela nepokryté
předvánoční reklamě, myslím, že se
to opravdu přehání. Jestliže naše superhypermarkety mají malý výdělek
a musí do lidí dout s Vánocemi již na
začátku listopadu, pak je asi někde na
jejich straně chyba, své hospodaření
by měly přehodnotit. Bojím se totiž,
že pokud to bude takhle pokračovat,
dočkám se situace, že pod vánočním
stromečkem na mě vyskočí reklama
na velikonočního zajíčka. A to už
tedy nazraje doba na spáchání nějakého trestného činu, minimálně
tomu zajíčkovi ukřoupnu hlavičku.
Takže nenechme se oblbovat inzeráty, nebuďme stádem v něčích rukou
a bojujme proti molochu reklamy.
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

17070720764

17072710830
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Kralický Háj 6I*J(K7<LDM0N

KENDRION JE ÚSPĚŠNÁ A VÝJIMEČNÁ FIRMA
„Za úspìchem stojí trvalé zlepšování, nezùstáváme
stát na stejném místì a stále se vyvíjíme, rosteme,“
shodují se jednatelé Václav Dostal a Tomáš Soldán
Společnost Kendrion je významnou mezinárodní firmou a doslova světovým
lídrem ve výrobě, vývoji i dodávkách vysoce kvalitních elektromagnetických
a mechatronických systémů zákazníkům po celém světě. Závod v Prostějově
byl založen již v roce 1999, přičemž od této doby se společnost neustále dynamicky rozvíjí. A právě Kendrion byl další zastávkou na naší cestě průmyslovou
zónou v Kralickém háji v rámci letošního seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Výroba se specializuje na výrobky a díly pro
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Výroba a vývoj dílů pro automobilový průmysl
a průmyslové aplikace v oblasti hydrauliky

NABÍZÍME: FIREMNÍ STRAVOVÁNÍ,
MĚSÍČNÍ A MIMOŘÁDNÉ PRÉMIE,
DOCHÁZKOVÝ BONUS, ZAMĚSTNANECKÉ
BENEFITY, ODBORNÁ ŠKOLENÍ,
TEAMBUILDINGOVÉ AKCE, MANAGEMENT
ZDRAVÍ, DOVOLENÁ NAD RÁMEC
4 TÝDNŮ, PŘÍJEMNÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ,
PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ KOLEKTIV

VÝROBNÍ OPERÁTOR
TECHNIK ÚDRŽBY

17112411393

Kendrion (Prostějov) s.r.o. Průmyslová 10, 796 01 Prostějov
prace@kendrion.com

téma Večerníku
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Pokud jste už přesyceni domácími či alpskými„resorty“, máte možnost vyzkoušet lyžování v poněkud„exotičtějších“ destinacích. A neznamená to,
že za nimi musíte cestovat světa kraj. Lyžovat se dá v zemích bývalé Jugoslávie, v Rumunsku či Bulharsku. A cenově tam vycházejí zimní radovánky
poměrně příznivě.
lyžařské středisko Monínec. Nově zde
postavili 1200 metrů dlouhou sjezdovku, menším dětem slouží 170metrová
cvičná trať s vlekem a pro nejmenší
a začátečníky zde nabízejí cvičnou louku s vlekem, tzv. nekonečným lanem,
na které probíhají i kurzy lyžařské školy.
Děti se na Monínci zabaví i v selské zoo,
kde se předvádí chov a krmení domácích zvířat, například ovcí nebo koz,
mohou se zajít podívat na bizony nebo
si zajezdit na koních a ponících.

6'û70,

Foto: internet

školka s dětským vlekem. Zatímco se
děti budou učit plužit, vy si můžete projet červené sjezdovky.
Lipno
Novým a u nás nejmodernějším střediskem, které de facto vyrostlo přímo
pro rodiny s dětmi, je Skiareál Lipno.
Na kopcích s mírnými profily se vyřádí
hlavně začátečníci a nenároční lyžaři, ti
zkušenější mohou využít společného
Skipasu s nedalekými rakouskými středisky Hochfit a Sternstein. Klenotem
lipenského areálu je nejmodernější výukové hřiště v ČR – Foxpark kapitána Lipánka, využívající trendy lyžařské výuky
z alpských středisek. Pro pohodlí těch
nejmenších tam pro dopravu po svahu
zřídili tři pohyblivé koberce, slalomová
dráha je složená ze zvířecích figurek,
obsahuje tunely a podjezdy, k dispozici
jsou kolotoč, skákací hrad, vyhřívaná
herna. Kromě lyžování tam najdete
mnoho jiných atraktivních možností zábavy: nejdelší bruslařskou dráhu
v České republice – 11 km přes zamrzlé
jezero, projížďku na psích spřeženích,
bobovou dráhu, lanový park, aquapark,

dětský koutek s hlídáním a víceúčelovou sportovní halu.
Severák
Severák je útulné lyžařské středisko v Jizerských horách s deseti sjezdovkami
různých obtížností. Je ideální pro rodiny
s dětmi, rekreační lyžaře a začátečníky.
Působí tam tři lyžařské školy včetně
profesionální školy snowboardingu i pro
děti, která využívá snowpark s řadou skokánků a překážek. Vzrůstající sklon svahu
je pro výuku ideální. Vaše děti mohou
začít na kratších sjezdovkách, postupně
přejít na prudší a delší svahy a za čas skončit na nejdelší sjezdovce s terénními zlomy a skokánkem na můstku. Tréninkové
sjezdovky dokonce obsluhují i pomalejší
vleky. V areálu můžete díky umělému
osvětlení lyžovat i po soumraku, místní
permanentky jsou platné i ve střediscích
na tanvaldském Špičáku a v Bedřichově. Když se vám nebude chtít vyrazit na
svahy, můžete navštívit třeba kozí farmu
v Pěnčíně.
Monínec
Uprostřed Čech, kde nejsou zvlášť velké kopce, v oblasti zvané Česká Sibiř, je

9=$+5$1,í¼
Bulharsko...
Lyžování v Bulharsku bývalo dříve velmi oblíbené, ale v 90. letech tento trend
opadl. Nyní se bulharská lyžařská střediska dostávají opět do popředí zájmu,
a to hlavně díky zajímavým cenovým
relacím a kvalitně vybaveným střediskům. Mezi jejich přednosti patří dlouhé
a výborně upravené sjezdovky. Mezi
nejznámější zdejší střediska pro zimní
dovolenou bezesporu patří Bansko
v pohoří Pirin, horské středisko Borovec, které naleznete v pohoří Rila, dále
Vitoša nebo Stará Planina.
Rumunsko...
Mnozí si sice mohou myslet, že lyžování v Rumunsku není běžné, ale v zemi se
velmi rychle rozvíjí turistický ruch a především střediska zimních sportů zde
vyrůstají jako houby po dešti. Rumunské Karpaty nabízejí skvělé lyžařské
podmínky, a i když zdejší potenciál stále
není plně využit, do budoucna se zde
počítá s velkými plány. K nejznámějším,

17112411353

Rokytnice nad Jizerou:
mírné svahy i snowpark
Tento krkonošský areál má jedny z nejlepších sjezdovek v republice a pro rodinné lyžování je jako dělaný. Tvoří ho
dvě oddělená střediska, menší se jmenuje Studenov (3,5 km sjezdovek), větší Horní Domky (14,4 km sjezdovek).
Střediska jsou od sebe vzdálena jen 3,6
km a jsou otevřena denně od 8.00 do
16.00. Pro lyžování s malými dětmi je
ideální Studenov, má totiž mírné a široké svahy. V Horních Domcích najdete
kromě modrých sjezdovek i ostřejší červené a jednu černou.
V areálu Horní Domky jsou snowpark,
dětský vlek i lyžařská škola. Když si budete chtít zajezdit bez dětí, můžete je nechat v dětském koutku přímo u nástupní
stanice lanové dráhy. Dohlédne na ně
pedagogicky vyškolený personál, který
to s dětmi umí. Kromě toho zde najdete také půjčovnu lyžařského vybavení,
servis, úschovnu, obchod se sportovním
oblečením a doplňky, restaurace a bufety.
Filipovice: jesenický skiareál
s dětským parkem
Vyhledávaný skipark Filipovice je skvělým místem pro rodiny s dětmi. Jsou tu
dvě modré sjezdovky i dětský park, kde
můžete bobovat, projíždět brankami
a vést sněhové bitvy. Odrostlejší potomci, kteří propadli snowboardu, budou nadšení ze snowparku, kde mohou
trénovat nové triky.
Ve skiparku jsou půjčovna a servis lyží,
restaurace, sportovní obchod i lyžařská

ale také nejdražším patří Poiana Brašov.
Dále můžete využít středisko Sinaia,
Predeal nebo Azuga, která patří k nejkomerčnějším oblastem. V Rumunsku
máte jedinečnou příležitost vyzkoušet
si něco jiného než tradiční Alpy.
Srbsko...
Lyžování v Srbsku není sice nijak vyhlášené, ale pokud chtějí milovníci lyžování
zažít něco jiného, tak ať to vyzkouší. Mezi
nejznámější zdejší střediska patří Kopaonik. Leží v nadmořské výšce 1770–2017
m n. m. Celková délka sjezdovek je až 60
km a naleznete zde černé, červené i modré sjezdovky. Lyžování zde občas bývá
„na vlastní nebezpečí“, protože zdejší
obyvatelstvo má prostě svoji náturu, ale
zase to patří ke zdejšímu koloritu. Jelikož
se jedná o slovanský národ, tak se zde
můžete domluvit svým rodným jazykem. Skipas vyjde podstatně levněji, tak
proč nevyzkoušet něco jiného.
Slovinsko...
Lyžařská střediska ve Slovinsku jsou sice
méně známá, ale nabízí zajímavé klimatické i cenové podmínky. Množství vzorně upravených skicenter s vleky vás zajisté překvapí. Nejznámějším střediskem
je Kranjská Gora, kde se každoročně
pořádá Světový pohár mužů ve slalomu
i v obřím slalomu. Nejvýše položené středisko se nachází na hoře Kanin, kde sníh
obvykle vydrží až do jara. Nejmodernější
zdejší středisko je pak Cerkno Ski Centrum. Zdejší náhorní plošina Bloke je pak
uznávaná jako kolébka původní formy
lyžování a jedná se o jedno z nejstarších
středisek tohoto typu v Evropě. Lyžařská
střediska ve Slovinsku nabízejí kromě
upravovaných sjezdových tratí i tratě pro
snowboarding, sáňkování i běžecké tratě.

17112211348

PROSTĚJOV Přestože jsme
na Hané letos sníh ještě neviděli, v několika málo horských střediscích už v listopadu začala lyžařská sezóna.
Největší poptávka po pobytu
na horách je tradičně v období vánočních svátků a na
přelomu starého a nového
roku, protože v tuto dobu mají děti školní prázdniny. Možná
právě váš školák má za sebou
první krůčky na dlouhých prknech, ale rozhodně není žádný přeborník na prudší svahy.
Právě pro vás PROSTĚJOVSKÝ
Večerník sesumíroval v rámci
dnešní tematické strany přehled několika inspirativních
destinací.
Stranupřipravil:TomášKaláb

letos slavíme jubileum...

17112411350

Pondělí 27. listopadu 2017
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V pátek 24. listopadu krátce po
jedné hodině po půlnoci v ulici 8.
května v Kostelci na Hané zastavili
a kontrolovali policisté osobní automobil Volkswagen Golf a jeho
dvaatřicetiletého řidiče. Ten při
kontrole nepředložil řidičský průkaz. Policisté šetřením zjistili, že
muži byl v minulosti třikrát rozhodnutím soudu vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel.
Ten je platný i aktuálně, a to až
do září roku 2020. Po provedení negativní dechové zkoušky na
přítomnost alkoholu v dechu byl
muž vyzván k podrobení se orientační zkoušce na přítomnost jiných návykových látek. Ta ukázala
přítomnost pervitinu. Na výzvu
policistů se řidič poté dobrovolně
podrobil i odbornému lékařskému vyšetření. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání s trestní sazbou odnětí svobody až na dvě léta a z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ten mu hrozí pokuta
od 2 500 do 20 000 korun a zákaz
řízení na dobu od šesti měsíců do
jednoho roku.

Feťák bez řidičáku

Uplynulý čtvrtek 23. listopadu během večerních či nočních hodin
odcizil dosud nezjištěný pachatelz obývacího pokoje neuzamčeného rodinného domu v obci na
Němčicku celkem devět volně
odložených prstenů ze žlutého
a bílého kovu. Třiašedesátileté
ženě tak způsobil škodu předběžně vyčíslenou na osmadvacet tisíc
korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Obral ji o prsteny

Přes noc ze středy 22. na čtvrtek
23. listopadu se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do provozovny
autoservisu v obci v místní působnosti policistů z obvodního
oddělenív Němčicích nad Hanou.
Pachatel po násilném překonání
zámku vstupních dveří vnikl do
objektu. Uvnitř násilně vnikl do
kanceláře, kterou prohledal. Následně vnikl do dílny, kde odcizil
elektrickou svářečku, sadu Gola
klíčů a momentový klíč. Odcizením věcí pachatel způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 7 500
korun. Na dalších1 500 korun pak
byla vyčíslena škoda způsobená
poškozením. Pachatel dále násilně vnikl i do garážev sousedství
autoservisu. Tu prohledal, ale nic
z ní neodcizil. Poškozením zámku
však způsobil škodu vyčíslenou
na pět set korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
hrozí až dva roky vězení.

Vykradený
autoservis

Během předminulého víkendu
si dvaadvacetiletá žena z Němčicka na internetovém inzertním
serveru vyhlédla dva lístky na
koncert hudební skupiny. S prodejcem dohodla zaslání na dobírku za částku 6 100 korun. Po
otevření zásilky v ní však nalezla
pouze propagační leták jedné
z tuzemských bank. Protože se
tímto jednáním cítila podvedená,
oznámila celou věc policistům
na obvodním oddělení v Němčicích nad Hanou. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezřeníz přečinu podvodu. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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V Nmicích zastupitelstvo málem ani nezaalo
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NĚMČICE
Ě Č
NAD HANOU Baví vás
v televizi sledovat hádky a emoce?
Vyžíváte se ve sporech dvou
znepřátelených táborů, které mají
svoji pravdu a vzájemně si nic nedarují? A máte dojem, že už vám televizní
reality show nemají v tomto ohledu co
nabídnout? Pak zajděte na zastupitelstvo do Němčic nad Hanou, v poslední době se zde skutečně dá přijít na
své… A nejinak tomu bylo i uplynulý
čtvrtek.
Pokud by se v těchto dnech někdo
přistěhoval do Němčic nad Hanou a zašel
na jednání zdejšího zastupitelstva, musel
by nabýt dojmu, že zde zuří tuhá zákopová válka a možná by se posléze raději
přestěhoval jinam. To, čím svého času
nechvalně prosluly nedaleké Pavlovice
u Kojetína, už dorazilo i sem...
Někteří opoziční zastupitelé jsou
přesvědčeni, že jsou koalicí soustavně
Svého dosavadního vrcholu vzájemné
spory dosáhly ve čtvrtek 23. listopadu, kdy se městskému zastupitelstvu málem nepodařilo schválit ani

Jednání za oponou

přehlíženi a jejich nápady bývají zametány pod koberec. Snad i proto se snaží
na sebe upozornit všemi možnými
i nemožnými prostředky. „Koalice cítí,
že už ztratila jasnou většinu, a tak si už
nemůže vše prosadit bez ohledu na cokoliv. V některých případech musí dělat
ústupky,“ interpretoval současnou situaci
dlouholetý kritik vedení radnice Jiří Zatloukal (SNK ED). Zdejší starostka aktivitu opozice naopak v mnoha případech
vnímá jako útoky za každou cenu. „Atmosféra na jednáních není dobrá. Mrzí
mě, že zbytečně hádkami trpí další rozvoj města,“ vyjádřila se Ivana Dvořáková
(ČSSD).

základní formalitu, kterou je program
jednání... Spor se rozhořel o způsob hlasování předsedy finančního výboru. Zatímco koalice chtěla klasickou veřejnou
volbu, představitelé opozice naopak prosazovali volbu tajnou. „Kvůli neschválení
programu jsem byla připravena zastupitelstvo ukončit a svolat jej až na příští
týden. Nakonec po poradě za oponou
se zastupitelé na dalším postupu shodli
a mohli jsme pokračovat,“ popsala horké
chvíle starostka Ivana Dvořáková.
Předsedkyní finančního výboru byla
posléze jednomyslně zvolena Hana
Vojancová (ČSSD). K dalším bodům
pak patřilo jednání týkající se prodeje
pozemků. Aktuálním ožehavým tématem je vyplacení částky 1 300 000 korun bývalému provozovateli čističky

odpadních vod Jaroslavu Kubošovi,
kterému byla před 17 lety vypovězena
smlouva. „O tomto bodě stejně jako
o připravované rekonstrukci radnice či
možném vybudování sběrného dvora
budeme jednat na neveřejné schůzi zastupitelstva, která se bude konat v úterý osmadvacátého listopadu. Přítomni budou
i právník a architekt, kteří danou problematiku všem zastupitelům vysvětlí,“
shrnula Dvořáková.
Opravu radnice považuje za aktuální
prioritu města i opozice. „Naopak vybudování sběrného dvora podle mě v tuto
chvíli může ještě počkat, a to i vzhledem
k tomu, že v současnosti u nás stále funguje skládka, kam můžeme odpady vozit,“
vyjádřil se v této souvislosti Jiří Zatloukal.
(mls)

N!které momenty z jednání zastupitelstva v N!micích nad Hanou zaínají p)ipomínat konfliktní scény z reality show Vyvolení...
Foto: archiv Veerníku

Lešany (mls) - Přestože potraviny
v Lešanech jsou od začátku října zavřené, v rozlehlém objektu v centru
obce je nyní živo. Opravuje se zde
střecha, která byla dlouhodobě v havarijním stavu. Obec na tuto akci obdržela dotaci z Olomouckého kraje
ve výši 198 000 korun.

Opravují støechu

Plumlov (mls) - Už řadu let se mluví
o opravách takzvaného „vysokého“
zámku v Plumlově. Projekt na rekonstrukci za sto milionů je na papíře
již hotov. První fází celkové obnovy
památky má být odvedení vlhkosti
z nádvoří tak, aby nedocházelo k zatékání do přízemí zámku. Tyto práce
se již v průběhu uplynulého týdne
rozběhly, na starost je má firma Archatt památky z Třebíče.

Na zámku
se opìt pracuje

Konice (mls) - Od pátku 1. prosince
se opět rozjede provoz v takzvané víceúčelové hale v Konici. K dispozici
zde bude ledová plocha o rozměrech
16x32 metrů, otevřeno bude každý
den od 14:00 do 16:00 hodin. Navíc
denně kromě neděle od 17:00 do
21:00 hodin si může kluziště pronajmout kdokoliv, kdo si zde bude chtít
zahrát hokej. Děti za dvouhodinový
blok zaplatí třicet korun, dospělí šedesát. Radovánky zde budou trvat až
do konce února.

Kluzištì
se otevøe

RYCHLÝ
VEERNÍK

cetiletá řidička automobil značky Škoda.
Došlo ke střetu vozidel, při kterém utrpěl zranění cestující na zadním sedadle
škodovky. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ popsal srážku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 35 000 korun.
„Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovských policistů.
(mik)

PĚNČÍN Hned v úvodu minulého týdne měli
napilno hasiči několika jednotek. V pondělí
20. listopadu byl o půl deváté ráno oznámen na operační středisko požár rodinného
domu v Pěnčíně. Na místě musela bohužel
zasahovat i záchranka.
„Na místo vyjeli profesionální hasiči z Konice
a Prostějova a také dobrovolní hasiči z Pěnčína,
Kostelce na Hané a Náměště na Hané, kteří po
příjezdu zjistili, že požár zachvátil předsíňku
v přízemním starším rodinném domě. Ten byl
silně zakouřen, proto ho hasiči odvětrávali. Plameny dostaly jednotky pod kontrolu během

pět a půl metru. Dle vyjádření řidiče
přijíždějící vlak přehlédl,“ zkonstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ve vlaku cestovalo osmatřicet osob,
k jejich zranění ani ke zranění
řidiče automobilu nedošlo. „Výše
způsobené škody byla předběžně
odhadnuta na osmdesát tisíc korun
na návěsu a dalších dvacet tisíc na
vlaku. Alkohol u řidiče i strojvůdce byl
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami,“ prozradil dále Kořínek
s tím, že provoz na silnici i trati byl po

OheB v dom! zniil p)edsíB i ást kuchyn!, kou)em p)iotrávená majitelka musela být p)evezena do nemocnice.
Foto: HZS Olomouckého kraje

dobu šetření nehody uzavřen. „Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího vyšetřování. Právní
kvalifikace protiprávního jednání
dosud nebyla stanovena,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
Na místě nehody zasahovali ve
čtvrtek ráno také profesionální
hasiči z Prostějova a jednotka Správy
železniční dopravní cesty. „Dopravce
zajistil náhradní autobus, do kterého
cestující za asistence hasičů přestoupili,“
informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)

Jediné št!stí p)i tvrtení nehod! bylo, že vlak jedoucí do Kostelce na Hané zachytil
náv!s až na jeho samotném konci...
2x foto: Policie 1R
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KRALICE NA HANÉ Našinec by
řekl, to je furt něco! Na obávaném
železničním
přejezdu
mezi
Prostějovem a Kostelcem na Hané
došlo minulý čtvrtek ráno k nehodě
mezi osobním vlakem a částí kamionu. Na místě zasahovali policie
a hasiči, žádná zranění osob nejsou
hlášena. Křižovatka v těsné blízkosti
přejezdu je vyhlášená značným počet
dopravních nehod všeho druhu.
„Ve čtvrtek třiadvacátého listopadu
těsně po půl osmé hodině došlo na
železničním přejezdu u křižovatky mezi
obcemi Prostějov, Kostelec na Hané,
Mostkovice a Smržice ke střetu osobního vlaku s návěsem nákladního automobilu. Podle dosavadního šetření řidič
s nákladním automobilem při jízdě od
Prostějova k obci Smržice nerespektoval
zákazovou dopravní značku zakazující
vjezd vozidel, jejichž délka přesahuje

na přejezdu
co dělat...

několika minut, likvidaci hlásil velitel zásahu minutu před půl desátou,“ informovala Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
„Při požáru se zranila jedna osoba. Majitelka
domu se nadýchala zplodin hoření a zdravotnická záchranná služba ji odvezla do nemocnice na
ošetření. Plameny poškodily čtvery dveře a část
kuchyňské linky, v průběhu likvidačních prací
hasiči termokamerou prohledávali dům a hledali
skrytá ohniska. Výše škody byla vyčíslena na padesát tisíc korun a příčina požáru je stále v šetření,“ dodala Hacsiková.
(mik)

P)i srážce dvou aut v centru Vícova t)ískaly našt!stí jen plechy, jeden z cestujících
utrp!l jen lehí poran!ní.
Foto: Policie 1R

VÍCOV Předminulou sobotu odpoledne museli do Vícova přijet
dopravní policisté společně s lékaři
záchranky. Přímo v centru obce totiž
došlo k nehodě, kterou podle všeho
zavinil šofér, jenž nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici od
Plumlova.
„V sobotu osmnáctého listopadu po
čtrnácté hodině došlo v obci Vícov k nehodě dvou osobních automobilů. Čtyřiatřicetiletý řidič vozidla značky Saab při
jízdě od Ohrozimi k Plumlovu do křižovatky vjel v době, kdy tudy od Plumlova
po hlavní komunikaci řídila sedmadvaPrvní adventní neděli 3. prosince se
rozsvítí strom v Plumlově a při jedné
z nejnavštěvovanějších akcí nebude
opět chybět ani doprovodný program v tradičním duchu andělském,
který tradičně naladí nejen místní
do příjemné sváteční nálady. Děti
zde zpívají, hrají se pohádky a andělé
přicházejí se štědrou nadílkou dobrot. Vždy se ale jejich organizátoři
snaží program také něčím zpestřit.
„Každý rok chceme slavnosti nějak
oživit. Letos přijde Mikuláš, který
bude mezi dětmi rozdávat sladkosti.
A jako tradičně znovu spustíme

Martin ZAORAL
Tereza MACHOVÁ

našeho velkého anděla z nebes,“
prozradila místostarostka Plumlova
Gabriela Jančíková. Vrcholem bude
pochopitelně rozsvícení vánočního
stromu, který se letos zřejmě opět
oblékne do modrého. „Nejsem si
jistá, jaká světýlka budou tento rok na
stromku, ale pokud vím, nová jsme
nekupovali, takže by měl nejspíše zářit
zase v modrém,“ přidala Jančíková
s úsměvem.
Celý program bude doprovázet
andělská hudba dětí ZUŠ Plumlov
a později také plumlovského sboru.
Scházet nesmí také průvod andělů na
plumlovský zámek, vánoční výstava
v jeho komnatách nebo pohádka na
kopci.

a zdejšího Mateřského centra či kroužku
zumby. Přijde i Mikuláš s anděly a čerty
a dětem přinesou mikulášský balíček.
Celou akci bude moderovat Martina Procházková z Rádia Haná, která se osvědčila
rozsvícení nazvaný „Oslavy počátku ad- už loni.
ventu“ proběhne v pátek 1. prosince na
Drahany, Mostkovice,
Palackého náměstí. Žáci a pedagogové
Hrochov také v pátek
ZUŠ připravili bohatý program, který
do Němčic přinese tu pravou vánoční
náladu. V programu vystoupí Žesťový Kromě dvou výše uvedených měst se
kvintet, Literárně-dramatický obor vánoční stromy v pátek 1. prosince rozsa Taneční obor ZUŠ, sbor Sedmikráska, vítí také v Drahanech, Hrochově a ještě
v Mostkovicích, kde děti stejně jako
Kopretinka a Malý muzikanti.
v Kostelci na Hané dostanou zároveň
V Kostelci
mikulášskou nadílku.
i s Mikulášskou nadílkou
Ptení, Rozstání,
Jednov v sobotu
V Kostelci spojují rozsvěcení vánočního
stromu na Jakubském náměstí před
radnicí s Mikulášskou nadílkou. To vše Na mikulášskou nadílku se mohou
zde proběhne tento pátek 1. prosince od těšit také děti ze Suchdola a jeho míst16:00 hodin. Na programu bude vys- ních částí, které přijdou tuto sobotu
toupení dětí z MŠ a ZŠ Kostelce na Hané 2. prosince v 17:00 hodin před kos-

PROSTĚJOVSKO První adventní víkend bude v regionu pořádně rušno až veselo. Vánoce se kvapným krokem blíží, a proto se
takřka ve všech městech i obcích zdobí dominanty, pořádají jarV Nìmèicích se ZUŠ
marky či slavnosti a hlavně tradičně rozsvěcují vánoční stromky,
u kterých se sejdou zástupy občanů. Kdy a kde bude rozsvícení
vánočního stromu probíhat letos? Večerník připravil na nadchá- Vánoční strom roste v Němčicích nad
Hanou u místní Jednoty. Program k jeho
zející víkend podrobný přehled.

V Konici mají připravený opravdu bohatý program na celý prosinec. Strom na
Masarykově náměstí v Konici zde rozsvítí v neděli 3. prosince v 17:00 hodin.
V Protivanově plánují začátek na 16:00
hodin, vystoupí děti ZŠ a MŠ, dětský
pěvecký sbor, žešťový kvintet, ohnivá
show skupiny Lucius a proběhne minijarmark. V Horním Štěpánově začnou

Konice, Protivanov,
Horní Štìpánov v nedìli

tel v Jednově. Kromě dětí z místní
mateřinky a kroužku Sborového zpěvu
ze ZŠ Brodek u Konice se představí
i trubači. Ve Ptení tradičně spojí rozsvícení stromu s lampionovým průvodem,
který vyjde v 17:00 hodin. Děti zde
vystoupí u vyrobeného betlému, který
bude postaven před obecním úřadem,
vše zakončí ohňostroj s hudebním
doprovodem. Na sobotu plánují obdobnou akci také v Rozstání.

Někde už mají rozsvěcení vánočního stromu dokonce za sebou. V Přemyslovicích
se sešli v pátek 24. listopadu na horním
konci pod křižovatkou. Připraven byl
bohatý program, ve kterém kromě místních vystoupili i žáci ZUŠ Plumlov. Ve
Vícově se tak stalo uplynulou neděli,
kdy se u stromečku prodávaly i perníčky
a výrobky vytvořené dětmi z místní
mateřinky.
V Kralicích na Hané si rozsvícení stromu
naplánovali až na pondělí 4. prosince
od 16:00 hodin, zato si sem při této
příležitosti pozvali mimo jiné šaška Vikiho. Až příští pátek se rozsvítí stromy v Jesenci a Seči, v sobotu 9. prosince od 16:00
hodin pak na návsi v Lipové.

A co ostatní?

ještě hodinu později, postupně vystoupí
dětí z mateřinky a sbor místního kostela.
Připraveny budou mikulášská nadílka,
občerstvení a na závěr malý ohňostroj.

Nejvíce jsou očekávané andělské slavnosti v Plumlově

vlaku s kamionem! Vánoní stromy se rozzáí po celém regionu
Ve Vícov tískaly plechy Srážka
Řidič neměl

F o too r e poo r táá ž

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní reportáž

11

P'EDPLATNÉ
LEVN JI

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

A HODN BAVILO Jednání provázely SPORY,
faktické problémy msta
se budou ešit až v úterý

migrénu na nejrůznější strašidla zvyklý.
Psychickou odolnost mu zřejmě dodávala
i rozjívená dvojčata Kentucky a Tennessee B Y L I J S M E
U TOHO
pojmenovaná podle maminčiny oblíbené
značky. Radost mu dělala i jeho umělecky
založená dcera Virginie, které nadbíhal vévoda a velký labužník z vedlejšího zámku.
NĚMČICE NAD HANOU „Buďto bude strašit potichu, nebo nebuKolorit aristokratického sídla pak doplňode strašit vůbec!“ Takové ultimátum směřoval k duchu anglického
valy ještě postarší hospodyně paní UmneFOTOGALERIE
yová a duo ztřeštěných mladých služek či
lorda nový americký majitel jeho někdejšího sídla. Komedii s lehce
klikni na
zesnulých anglických šlechtičen.
hororovými prvky o věčném konfliktu mezi starým a novým sledowww.vecernikpv.cz
Herci pod režijní taktovou zkušené Hany
vali uplynulý pátek večer diváci němčického kina Oko. Z Prostějova
Lužné zvládali své role suverénně, vklouz- Strašidlo cantervillské se na zámku zjevovalo ve spolenosti dvou zesnulých anglicFoto: Martin Zaoral
s tímto představením přijelo Divadlo Hanácké obce, které na přenout do nich jim nepochybně pomáhaly kých šlechtien.
i vydařené kostýmy Jany Veselé. Představu interiéru starodávného anglického sídla lítal po pódiu, až se z něj pudr prášil. Trefné
lomu roku oslaví 90 let své existence. A Večerník byl u toho!
naopak poněkud narušovaly ošuntělé mi přišly i některé aktualizace ve hře jako
židle, které by se spíše hodily do kanceláře třeba narážky na Donalda Trumpa či po3x foto: Martin Zaoral
saa
sa
aa
komunistického tajemníka.
řizování selfie, přestože mi v historických
Prvky tajemna a neurčitého ohrožení do hrách většinou spíše vadí,“ zhodnotila diinscenace vnášely „stop“ triky doprová- vačka Martina Procházková.
zené světelnými záblesky a hromobitím. Strašidlo cantervillské bylo poslední
Publikum se po celou dobu výtečně ba- letošní hrou Divadelních pátků v Němvilo, a to zejména díky skvěle napsaným čicích nad Hanou, které však budou
a sarkastickým dialogům, ve kterých by se pokračovat i po novém roce. V lednu do
jistě našel i Dr. House. „Nemám moc ráda kina Oko dorazí DSOB Velká Bystřice se
prvoplánové komedie, ale tohle bylo nejen hrou Probuzení jara o vztahu dospívajících
vtipné, ale i chytré. Ostatně právě Oscar k sexu, v únoru pak členové Moravského
Wilde patří k mým oblíbeným autorům. divadla v Olomouci představí Láskyplnou
Americká rodina si hrav! poradila i se zaschlou krva- Strašlivý i politováníhodný sir Simon de Canterville v D!ní na pódiu sledovala v hledišti n!mického kina
Myslím, že prostějovští ochotníci jeho po- operetu a aktuální sezónu v březnu uzavře
vou skvrnou zavražd!né aristokratky.
podání Václava Lužného nem!l chybu.
Oko zhruba padesátka divák+.
vídku ztvárnili velmi dobře, obzvláště se mi DS Větřák z Pivína s poslední rekonstruolíbil duch sira Simona de Canterville, který vanou hrou Járy Cimrmana České nebe.

Svižnost, humor i trocha napětí. Strašidlo
cantervillské přineslo na pódium kina
v Němčicích vše, co člověk očekává od
ideálního odpočinkového díla. Příběh vycházející ze svěží povídky Oscara Wilda se
točil kolem ducha lorda Simona. Celkem
sympatický britský šlechtic svého času zavraždil vlastní manželku. Aby se z tohoto
hrůzného činu příliš dlouho neradoval,
postihla ho kletba: i po smrti musel bloudit po vlastním sídle. Z toho si ovšem nic
nedělal nový majitel zámku, kterým se stal
prakticky založený velvyslanec Spojených
států amerických. Ten byl zřejmě díky věčně „naváté“ manželce léčící rumem svoji

Němčické divadelní pátky letos uzavřelo prostějovské
Divadlo Hanácké obce s komedií Oscara Wilda

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ TROCHU D SILO
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„NEJDE NÁM O KALKUL, DĚLÁME TO, CO CHCEME“

Martin Kapek a skupina Traktor zatoužila po prostějovském koncertu
prorazit v anketě Český slavík, skončila nakonec mezi osmi nejlepšími
PROSTĚJOV Vysloužilá šestnáctiletá kapela Traktor vyjela na své
Prach a vzduch tour. V den oslav
sametové revoluce se zastavila
i v Prostějově a Večerník této příležitosti náležitě využil. Frontmana pětičlenné skupiny z Hranic
na Moravě Martina Kapka jsme
náležitě vyzpovídali a zeptali se jej
například, jak to s jejich kapelou
bude dál, co říká na uprchlíky, proč
koncertují na parníku, jaké rady by
dali začínajícím muzikantům či co
všechno obnáší práce pro populární Partičku. „Jako promotér zajišťuji vše, co je potřeba od propagace
přes zajištění zvuku až po jídlo,“
usmívá se.

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptala
Tereza MACHOVÁ
 V prostějovském „Kasku“ nejste poprvé. Před dvěma roky jste
hráli na stejném pódiu s kapelou
Citron. A v rámci letošního turné
máte odehraných již osm koncertů se skupinou Booters. S kterou
z těchto dvou kapel se vám hrálo
lépe a proč?
„Určitě s Booters, protože jde o celé
turné. Když jsme tady byli s kapelou
Citron, šlo o jeden jediný koncert.
A jelikož s kapelami Booters a Forrest
Jump jedeme celou podzimní šňůru, ta kompaktnost je o moc silnější.
Máme v plánu odehrát celkem jedenáct koncertů, takže se jedná o jakýsi
kolos, který se řítí celou republikou
s velkým zvukem, velkou scénou,
videoprojekcí, světelnými efekty. Já
bych vůbec tyto dvě vystoupení nesrovnával.“
 Proč jste si jako speciálního
hosta vybrali právě kapely Booters
a Forrest Jump?
„Protože nám jsou sympatické a nejsou zároveň tak hluboce v povědomí
lidí. Chtěli jsme fanouškům koncert
oživit a ukázat třeba i jiné kapely, které neznají.
 Když jste hráli s „Citrony“, příchozí si vás pochvalovali. Jste s prostějovským publikem spokojeni?
A těšili jste se sem po dvou letech?
„My si vážíme každého publika.
A zrovna Prostějov společně s Ostravou patří k místům na severní Moravě, kde jsme cíleně udělali koncert
v rámci letošního turné. Zvolili jsme
záměrně tohle místo, protože fanoušci tady z Olomoucka, Vyškovska,
Blanska až po to Brněnsko se sem sjedou. Myslím, že ta volba byla šťastná,
protože zde byl opět plný sál.“ (úsměv)
 Vy prý máte navíc k Prostějovu
zvláštní vztah?
„Ano, je to oblíbené místo. Syn zde
studuje na střední škole, byl jsem
tady nejen zpívat, ale měli tu i vystoupení s Partičkou a vracím se sem
velmi rád.“
 Vy jste s kapelou začínal v roce
2001, jak to přesně bylo?
„My jsme to dali dohromady, abychom měli co dělat a hráli si pro radost. V Hranicích se tenkrát rozpadly
dvě kapely, které vypadaly, že by to
mohly někam dotáhnout - metalová
Tarantula a rockový Wizard. Ty kapely se rozpadly čistě z personálních důvodů, někteří členové už nechtěli hrát
a zbyla dvě zakládající torza těchto
dvou kapel, které jsme dali dohromady. Ze začátku jsme se nechtěli nikam
hnát, ale v roce 2008 jsme si řekli, že
hudbu budeme dělat pořádně, nebo
se na ni vykašleme...
 Proč zrovna název Traktor?
„Je to vlastně mezinárodní slovo. Trak
(nebo truck v angličtině - pozn.red.)

je z latinského slova trahere, neboli
táhnout. Jen u nás v české kotlině je
spojováno s JZD. (úsměv) Ze zahraničí nám chodí zprávy, že je Traktor
vynikající název. Navíc i německá kapela je Die Traktor. Pouze zde někteří
zakroutili hlavami, že název kapely
zní blbě a tupě. Už si ale většina zvykla a neřeší jej.“
 Vydali jste celkem pět alb. Na
koncertech máte hrát skladby
z posledních tří desek. Údajně byste ale měli zahrát také písně, které
jste do koncertních playlistů ještě
nezařadili. Znamená to, že dáváte
postupně dohromady skladby na
nové album?
„První dvě desky bereme jako prenatální období Traktoru, kdy Traktor nebyl ještě úplným Traktorem.
Byl to takový prvopočátek, kdy šlo
o volné sdružení muzikantů, kteří
si říkali Traktor. V roce 2009 jsme si
řekli, že ´půjdeme do plnejch´. Pak
jsme vydali úspěšnou desku Tmel,
za jejíž prodej jsme včera dostali
ocenění Zlatá deska. Následně jsme
vydali dvě alba Alcatra’n’z a Artefuckt, z nichž budeme hrát drtivou
většinu skladeb. Přitom jsme zařadili
i dva covery (píseň převzatá od jiného
autora a přezpívaná - pozn.red.) dvou
slavných kapel, jeden přitom docela
tradičně, druhý naopak netradičně.
A také máme zařazenou píseň, kterou
jsme udělali jako poděkování našim
fanouškům a která pravděpodobně
ani nevyjde na nové desce.
Odezva našich fanoušků nás
totiž nabíjí k tomu, abychom
dál skládali, proto jsme jim chtěli
poděkovat. A zároveň se nám v hlavách tvoří materiál na nové album,
které vyjde na konci příštího roku.“
 Co to je za píseň, kterou jste složili fanouškům?
„Hrajeme si rádi s různými názvy,
takže jsme jí dali název Rockurriculum, což je v překladu životní
běh rockera nebo jeho zpověď,
životopis. A je to v podstatě
i výpověď muzikanta vnímajícího fanoušky na place pod
stageí.“

 V roce 2016
jste vydali zmiňované album
Artefuckt. Říká se,
že na něm prezentujete sofistikovanější texty a výbornou hudbu, že už vám
nejde primárně jen
o to se pobavit, ale kladete
na sebe vysoké nároky. Vidíte i vy
takový posun ve vaší tvorbě?
„Jde o to, že člověk, ať už chce, nebo
nechce, stárne. My jsme po čtyřicítce, a proto spoustu věcí vnímáme jinak. V textech je trochu humoru, ale
už to pro nás není primární a není to
dáno tak, aby to každý pochopil na
první dobrou. Je tam spousta ironie.
Třeba píseň Děvka číslo 5 (Závist),
to je pěkné české téma. Máme tam
ale i píseň o uprchlících Romeo

a Julie. Ať si ji každý přebere, jak
chce. Nechtěli jsme se v ní nikoho
dotknout, jen jsme chtěli říct svůj
názor. Máme tam i vážné texty, jako
třeba Bolest hrdinů nebo Artefuckt.
Ta je o tom, že by každý měl žít vlastním životem a vytvořit svůj životní
artefakt, ať už je to cokoli, a hlavně
si stát za svým názorem. Cítím sám,
že kapela zraje, s texty si nyní více
hrajeme. Jsme si vědomi toho, že
české publikum texty vnímá hodně,
a myslím si proto, že je škoda každého slova, které padne vedle. Jsem
velice rád, že i naši fanoušci v textech
hloubají a snaží se pochopit, co jsme
tím chtěli říct. Je tam spousta divnotajů a různých skrytých významů,
ale ti lidi si to najdou. Zaplaťpánbůh
máme inteligentní publikum.“
 Na své poslední desce, jak jste
ostatně již zmínil, se dotýkáte ještě
vcelku živé otázky uprchlické krize. Jaký na ni tedy máte názor?
„Já se vůbec ničemu nebráním... Ať si
každý žije, kde chce. Ať už je bílý, černý, červený nebo modrý, je to jedno.
Ale musí se přizpůsobit té dané
zemi, která má své zákony. Já když
přijedu do Ameriky, kde chci žít
nebo jen trávit dovolenou a je tam
od desáté hodiny něco zakázáno, tak se přizpůsobím. Tak
jako když k někomu přijdu
a u něho se vyzouvá, tak
se u něho vyzuju.“

dičtit nebo přitvrdit. Troufám si tvrdit, že
nová deska bude to samé, co děláme teď.
Samozřejmě že bude zase jiná, ale budou
tam jak jemnější písně, tak tvrdší písně,
aby si každý vybral. Hlavní ale je, aby to
bavilo nás. Nejde nám o kalkul, děláme
to, co chceme, a lidi nám to věří.“
 Máte z vaší tvorby nějakou oblíbenou píseň a proč?
„Nejde říct, která je pro mě osobně ta nejlepší. To je jako byste měli tři děti a měli jste
si z nich vybrat, jaké z nich máte nejradši.
Jsem šťasten za některé písně jako Letokruhy, Láskožrouti, Amygdala, Atomové srdce
otce. Ale pro mě osobně je taková vzácná
píseň Charlotte. Je z první desky a je málo
známá. My ji nehrajeme, lidi ji už tolik neznají.Alemožnána niněkdypřijdeřada...“
 Ví se o vás, že nehrajete pro peníze, ale že hudbu děláte srdcem, pro
radost. Také jste řekl, že hrajete to, co
lidi baví, a proto nehrajete Charlotte,
která se líbí vám, ale už ne fanouškům. Neprotiřečí si to trochu?

 Jaké je turné Prach a vzduch
tour? Stalo se něco zajímavého, co
by vám utkvělo v paměti?
„Celkově to turné bylo výborné, hlavně tedy jeho návštěvnost. Téměř všude je vyprodáno nebo aspoň nabito.
Překvapilo nás to hlavně v Čechách,
kde byly vyprodány Pardubice a Liberec, v Mostě a Jindřichově Hradci
bylo nabito. Co se týče toho zajímavého zážitku, tak mohu prozradit, že
při jízdě na jeden koncert se nám stala
taková věc s technikou. Tým dvaceti
lidí, kteří se starají o zvuk, převážel
aparaturu a u Prahy jim upadlo kolo
na autě. Byla z toho málem havárie.
To kolo totiž trefilo další auto! Ale
nikomu se naštěstí nic nestalo. Kluci
sháněli šrouby a vypadalo to, že koncert bude zrušený, ale nakonec jsme
to zvládli.“
 V roce 2014 jste jeden z koncertů odehráli na parníku plujícím
po Vltavě. Proč taková šílenost?

Na náš první koncert přišlo pět
deset lidí. Pak třicet, padesát
a teď máme plno. Slávu jsme si
vydřeli a teď jsme na roztrhání.
mu
Některé nabídky už musíme
odmítat.
„My se snažíme překvapovat lidi pořád něčím
něč jiným. Udělali jsme myslím
v roce 2014 a snad i v roce 2015 koncert na parníku Tyrš v Praze, který ale
pojme jen tři stovky lidí. Za pár dnů to
bylo vy
vyprodáno a hodně fanoušků se
dost zl
zlobilo. Ptali se, proč to neuděláme na víckrát
v
nebo dva tři dny po sobě.
To ale technicky nešlo. Bylo to však velice příjemné,
pří
kouzelné. Když jsme po
Vltavě pluli a hráli, lidi se na nás otáčeli.
Ale chtěli
ch jsme jít dál, čehož je důkazem třeba
tře i Prach a vzduch tour. Parník
jsme nahradili specialitkou, kterou
česk
české kapely nemají, a dá se říct, že to
nem
nemají ani ty světové kapely. Máme
svů
svůj vlastní festival Traktor Open
Ai
Air, který se bude konat už potřetí.
Pr
První ročník byl v našich domovsk
ských Hranicích, druhý v Plzni
a 11. května příštího roku pojeddeme na Korunní pevnůstku do
O
Olomouce.
Vždycky si pozveme
sspřátelené skupiny, přitom to neděl
děláme nijak ve velkém, stačí čtyři
pět kkapel, ať každá má opravdu regulérní kkoncertní minutový set a všichni
si to už
užijí.“
 Na hudební scéně jste již více
patnáct let. Máte nějaké rady
než pa
pro za
začínající kapely, jak třeba mohou us
ho
uspět?
„„Základními radami jsou dřít a dřít
„Zákla
a hlavně
hlavn umět si naslouchat a zůstat

ve stejné sestavě. To je šíleně důležité.
Pokud se vám neustále mění členové
v kapele nebo jsou tam nějaké rozbroje a studené války mezi dvěma gangy,
tak to nebude fungovat. Když jsme
Traktor zakládali, bylo nám třicet plus
a už jsme za sebou měli rozpady bývalých kapel. To je jako když jdete do
druhého vztahu už ve zralém věku,
to už neřešíte kraviny, které jste řešili
v předchozích vztazích, když nám
bylo dvacet a každý si myslel, že on
má tu svoji pravdu. Nyní si umíme
naslouchat. Je nás pět, takže je samozřejmě nějaká demokracie, ale do
určitých mantinelů. Je to složité, ale
když člověk chce a umí naslouchat,
tak je to všechno jednoduché. Hlavně
musíte být nad věcí a nesmíte čekat,
že ta pomyslná sláva přijde za pět let.
Musíte si to prostě vyhrát. Na náš
první koncert přišlo třeba pět deset
lidí. Pak třicet, padesát, sedmdesát.
A takhle jsme to objížděli. Opravdu
to máme objeté a vydřené. A nyní
jsme na roztrhání. Už teď máme celý
rok 2018 plný, a některé nabídky
už dokonce musíme odmítat. Nechceme být pořád v tahu, koncerty
si chceme užívat a dávat do toho na
pódiu úplně všechno.“
 Kolik koncertů vůbec stihnete
za rok?
Minulý rok jsme jich měli třiašedesát
. Dalo by se i více, ale nechtěli jsme.
Pořád máme muziku jako koníček
a ne hlavní činnost, protože máme
svoji práci a své rodiny. Když hrajeme
a něco děláme, tak to děláme pořádně a děláme jenom to. Dokážeme si
pak udělat dva měsíce volno, kdy se
s kluky dohromady moc nevidíme.
Letos to vidím maximálně na šedesát
koncertů.“
 Jezdíte i do zahraničí nebo se
zaměřujete spíš na Česko?
„V minulých letech byly pokusy
v Polsku nebo na Slovensku, protože
zpíváme v mateřštině. Po nové desce
to vypadá, že i v Anglii by byl zájem,
protože se jim líbí, že zpíváme právě
v mateřštině. Čeština nezní Angličanům až tak blbě, připadá jim docela
nezvykle zajímavá. My se snažíme
češtinu trochu kroutit, aby tam nebyla nezpěvná slova. Jinak nikam do
Ameriky se nehrneme.“
 Když už jste si vydobyli takovou slávu, nepřemýšleli jste, že byste se tím skutečně začali živit?
„Všichni jsme zralí, a proto víme, že
vše je pomíjivé. Někdo z nás může
onemocnět, já můžu ochraptět a nechceme sázet na jednu kartu. Traktor
nás sice živí, ale bereme to pouze jako
koníček za peníze a rozhodně neuvažujeme o tom, že bychom teď nechali
našich civilních zaměstnání. Traktor
je pro nás sice na prvním místě, ale
máme i svá povolání. Jsme při zemi,
v klidu, nad věcí, v pohodě.“ (smích)

vizitka
MARTIN KAPEK

Foto: Tereza Machová
 Nyní jste se posunuli od hard
rocku k melodickému rocku, od
jednodušších textů k prokomponovanějším. Jak myslíte, že se budete vyvíjet dál?
„Asi přirozeně. (smích) Nám zatím vyhovuje, jak jsme udělali poslední dvě desky,
zatím neuvažujeme o tom, že bychom to
chtěli měnit. Sami si děláme i management, takže nás nikdo do ničeho netlačí,
třeba do nějakého mainstreamu, že bychom měli nějak změkčit nebo zmelo-

„Ne. My jsme chtěli, aby právě tohle
tour bylo o tom, že se lidi budou bavit.
Měli jsme proto hodně velké dilema, co
budeme hrát. Lidi nám říkali: ´Hrejte
tuhle skladbu, nás to baví.´ My jsme to
tak ovšem necítili, ale dali jsme na ně.
Jsou totiž písně, které chceme hrát my,
pak jsou tu ale písně, které chtějí lidi
poslouchat. A jsou tu i písničky, které
teprve čekají na to, až budou uvedeny
do koncertního programu. Je to složité,
máme prostě hodně hitů.“ (úsměv)

✓ narodil se 1974 v Hranicích na Moravě
✓ zpěvák a frontman skupiny Traktor
✓ jejími dalšími členy jsou Stanislav Balko
(kytara), Karel Ferda (baskytara), Pavel
Balko (bicí), Petr Bartošek (klávesy)
✓ skupina
vznikla v roce 2001 rozpadem skupin Wizard a Tarantula
k
✓ kvintet vydal celkem pět alb: S vlečkou se to lépe táhne (2004),
69 (2009), Tmel (2011), Alcatra’n’z (2013), Artefuckt (2016)
✓ na klipu k songu Cosmosen z alba 69 spolupracovali se Zdeňkem Izerem
✓ playlist turné sestával z dvaceti skladeb, z nichž dvě tvořily covery
– tradiční No voices in the sky od Motörhead a netradiční Tubthumping
od Chumbawamby
✓ v anketě Český slavík v kategorii skupin se kapela umístila mezi prvními
osmi
✓ pracuje jako dramaturg městského kulturního zařízení v Hranicích
a promotér televizního pořadu Partička
zajímavost: v roce 2014 kandidoval do městského zastupitelstva v Hranicích
na Moravě za ANO 2011 z osmého místa se do zvolené pětice neprobojoval

letos slavíme jubileum...
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Vánoční strom v Prostějově

se rozsvítí už tento pátek
A zazpívá k tomu Callta!

PROSTĚJOV Vánoce již klepou na
dveře a sváteční nálada se pomalu,
ale jistě vkrádá do našich domovů
i myslí. A jak si to vše nejlépe užít
a plně se do vánoční atmosféry naladit? Přece s rodinou a kamarády při
rozsvěcení vánočního stromu! Ten
prostějovský se rozzáří již tento pátek 1. prosince chvíli po sedmnácté
hodině na náměstí T.G.Masaryka.
Hlavní role se letos ujme zpěvák
Pavel Callta se svým hudebním vystoupením.
Znovu se z radničního balkónu rozezní slavnostní fanfáry a strom přivezený tentokrát z Brodku u Konice
se zaskví ve světelném hávu. A opět
jako každý rok i teď přijede při té
příležitosti speciální host. Zatímco
vloni zahrál na náměstí Pavel Novák,
který navázal na slavnějšího Václava
Neckáře a rozptýlil obavy příchozích, neboť dokázal koledami, svými
kousky i písněmi svého otce skvěle
bavit zaplněné náměstí více než ho-

dinu. Letos do Prostějova přijede
zase Pavel, tentokrát Callta.
„Rozhodli jsme pro něj hned z několika důvodů. Jednak proto, že měl obrovský úspěch na loňském Prostějovském létu a také pro jeho
vzrůstající populari-

tu, kdy byl dokonce nominován mezi
dalšími vycházejícími interprety na vystoupení na Českém slavíkovi. Dalším
podnětem byla velká poptávka mladého publika, na které se snažíme zacílit.
Většinou na rozsvícení stromu přijdou
maminky nebo babičky s dětmi, a my
doufáme, že takto na akci nalákáme

i teenagery,“ osvětlila volbu mladého a populárního zpěváka Martina
Drmolová, produkční, programová
a kulturně výchovná pracovnice Duhy,
která program rozsvěcení vánočního
stromku každoročně na starosti.
Takže, v pátek vzhůru na náměstí!
Vánoce jsou tady!
(tem)

➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Mobilní kluziště v samotném centru města funguje již
potřetí za sebou. Už podruhé vedení
magistrátu zahájilo jeho provoz dříve.
„Předloni jsme kluziště otevřeli až na
konci listopadu, zato jsme jej nechali
v provozu až do začátku února. To se
ale nevyplatilo, po Novém roce už nebyla návštěvnost tak vysoká, kluziště
ztrácelo na atraktivitě,. A tak už před
rokem jsme sáhli k inovaci a bruslí se

již od počátku listopadu“ vysvětlila náměstkyně Hemerková s tím, že konec je
naplánován na 7. ledna 2018.
Večerník se byl na kluziště podívat
minulou středu v půl třetí odpoledne. Bylo zatím poloprázdné, pomalu
už k němu ale mířily davy dětí a mládeže. „Já jsem s dosavadní návštěvností
spokojena. V dopoledních hodinách
a po obědě sice není stoprocentně zaplněné, děti jsou ve škole. Ale jakmile jim
vyučování skončí, přijdou si zabruslit.
Největší nával bývá v sobotu dopoled-

ne, to na kluzišti nebylo k hnutí. O víkendu celkově bruslí pochopitelně více
Prostějovanů včetně dospělých,“ prozradila Ivana Hemerková.
Při letošním provozu došlo zatím
k jediné mírné komplikaci. „Vypadl
hlavní jistič elektrické energie, takže na
pár desítek minut nefungovalo mrazicí
zařízení. Závada ale byla brzy odstraněna,“ sdělila náměstkyně primátorky.
S blížícími se Vánocemi bude návštěvnost kluziště bezesporu stoupat. Přijďte si také zabruslit!
(mik)

17112411397

„Hlavnì v sobotu je narváno,“ všimla si námìstkynì primátorky

SOBOTA 2. PROSINCE 2017
t 11 HODIN | JEVIŠTĚ ZA OPONOU | PRO DĚTI | 50 KČ
prodej vstupenek zahájen v pondělí 23. 10.
PEJPRBÓJ
Papírový svět Radima Vizváryho a jeho malého papírového přítele
Cena Thálie 2016 v oboru pantomima
t18 HODIN | DIVADELNÍ SÁL | 100 KČ
prodej vstupenek zahájen v pondělí 23. 10.
SÓLO
Radim Vizváry - od klasické až po současnou pantomimu
Cena Thálie 2016 v oboru pantomima
t14 – 17 HODIN | POKLADNA JE OTEVŘENÁ 10-11 HODIN A 14 -18 HODIN | VSTUP VOLNÝ
NÁRODNÍ DŮM OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE OD SKLEPA AŽ PO PŮDU
vchod ze Šerhovní ulice
suterén divadla: herecké šatny, orchestřiště, výtah na jeviště
vchod do divadla z Vojáčkova náměstí
1. patro: Kyselův salonek a stálá expozice historie Národního domu
vchod do spolkové části
1. patro: přednáškový sál, modrý, červený a zelený salonek, zkušebna pěveckých sborů
2. patro: správa Městského divadla
půda

17112411396

t0%-*4501"%6| PROMENOÁR DIVADLA | VSTUP VOLNÝ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Magdaleny Jansové
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OBJEDNEJTE SI
Laviky na „Ruáku“: PŘEDPLATNÉ
Pro nkoho moc,
pro nkoho málo...
PROSTĚJOV Takto pregnantně reagoval šéf odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček při čtvrtečním setkání vedení
města s občany na údiv, proč je na rekonstruovaném náměstí
Spojenců tolik mobiliáře. Jsou prostě podle projektu a tečka.
Stejná tečka padla za maratonem setkání radních s občany,
který trval celý uplynulý měsíc. A znamenal spoustu podnětů
pro obě strany. „O problémech musíme vědět, jinak je
nemůžeme řešit,“ apelovala opakovaně prostějovská primátorka Alena Rašková.

„Již před dvěma roky jsem si všimla,
že doslova smrdí, když na hřiště praží
slunce. Začali si stěžovat také rodiče. Já
tu nemám děti, ani zde nepracuji, ale
je mi líto těch, které tím směrem mají
otevřená okna. Umělá hmota je totiž,
jak víme, karcinogenní,“ uvedla Erika
Bábková, která diskusi otevřela. Dle
svých slov už byla situaci řešit přímo
ve škole, na odboru školství, hygienic-

A ZÍSKÁTE ZDARMA

KNIHU
884
NAMÍSTOJEN 780
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KO

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Setkání s obany v Základní škole E. Valenty zahájila primátorka Alena Rašková.
Foto: Tomáš Kaláb

STAPTE SE VNRNÝM ABONENTEM
PROSTNJOVSKÉHO VECERNÍKU

A ZÍSKEJTE HNED
NNKOLIK VÝHOD!
Uplynulý tvrtek se probírala hlavn! dopravní problematika, k níž fundovan! odpovídal vedoucí odboru Miroslav Nakládal.
Foto: Tomáš Kaláb

neustálou kontrolou, jsou snímány počty
vozidel a podle nich dochází k úpravě
světelné signalizace. Obyvatele přilehlého
sídliště trápí ve špičce kolony popojíždějících vozidel, která znečišťují ovzduší. „Na
podněty a stížnosti už jsme rezignovali,
protože to považujeme za zbytečné,“ hlesl
jeden z nich. Náměstek primátorky Pavel
Smetana připomněl výjimečnou situaci
s uzavírkami v okolí Prostějova, v průběhu
prosince by se měla situace opět vrátit do
normálu.
Ke kuriózním podnětům patřila stížnost na zápach umělé trávy
na stadionu Za Místním nádražím v palčivém letním slunci.

ké stanici a odpovědi se dočkala až od
posledně jmenované instituce. Pomoci by mělo podle dřívějších informací
rosení povrchu, které se však údajně
neprovádí...
Zmíněna byla ve čtvrtečním podvečeru
také situace v ulicích Mozartova a Družstevní, které sice nejsou součástí daného obvodu, ale v aktuální sérii setkání
na ně nebylo pamatováno. Náměstek
primátorky Jiří Pospíšil připomněl,
že revitalizace sídlišť musí být logicky
prováděna postupně, podnět směřoval
k vytvoření alespoň koncepční studie,
aby nebyly prováděny dílčí kroky jdoucí
proti budoucímu záměru.

jde
P edplatné vás vy
ánku.
levn ji než ve st
mu
Doruení až do do
!
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• knížku od prostjovských autor/ v cen 350 K (nabídka platí i pro stávající pedplatitele)
• všichni abonenti budou zaazeni do slosování o DVACET TISÍC KORUN
(start soutže na zaátku roku 2018)
• namísto 17 korun na stánku zaplatíte POUZE 15 KORUN

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!

Sthování probhlo rychle a bez problém

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!

Policisté už fungují na nádraží

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, už začátkem října tohoto roku si prostějovští policisté převzali slavnostně klíč od
opravené budovy na hlavním
nádraží v Prostějově. Právě tyto
prostory budou nově sloužit jako
sídlo Obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2 a brzy se tam z
Vrahovic přestěhuje i hospodářská
kriminálka. Samotné pondělní
stěhování obvodních policistů by se
dalo nazvat akcí Kulový blesk...
V pondělí 20. listopadu se Obvodní
oddělení policie Prostějov 2 z dosavadního působiště v ulici Karolíny Světlé
v místní části Prostějova-Vrahovicích
přestěhovalo do nových prostor
u hlavního vlakového nádraží na adrese Janáčkova 2. „Stěhování proběhlo
bez větších problémů a úderem patnácté
hodiny byl na nové policejní služebně
zahájen řádný provoz,“ prozradil
Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Přesto je třeba odstranit
množství nedostatků a doplnit některé
drobnosti. Na tom však budeme
usilovně pracovat již za provozu. Věříme,
že přestěhováním do nových prostor
se ještě zvýší kvalita služeb, které Policie

MÁTE UŽ PEDPLATNÉ
NEJTENJŠÍHO
REGIONÁLNÍHO
PERIODIKA? ŽE JEŠT NE?
TAK PRÁV TE
PICHÁZÍ JEDINENÁ
JEDINENÁ
ŠANCE TO NAPRAVIT!

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
Obvodní policisté z „dvojky“ už pln! fungují na novém p+sobišti na hlavním nádraží v
Prost!jov!.
2x foto: Policie 1R

P
Večerníku
PROSTĚJOVSKÉHO

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)

České republiky občanům poskytuje,“
dodal mluvčí strážců zákona.
„S ohlédnutím ke geografickému
rozložení územní působnosti obvodního oddělení se domníváme,
že přemístění blíže středu města a k autobusovému a vlakovému nádraží
bude pro obyvatele tohoto území
přínosem. Novou služebnu občané

naleznou v objektu mezi budovami
hlavního vlakového nádraží a České
pošty,“ upřesnil Kořínek s tím, že
v následujících dnech se na stejnou adresu přestěhuje i prostějovské oddělení
hospodářské kriminality a oddělení
kriminalistické techniky služby kriminální policie a vyšetřování, což se však
již veřejnosti nijak nedotkne. (mik)

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



Lidová tvořivost je mimochodem stále
nevyčerpatelná. Víte, proč je na „Ruďáku“ tolik laviček? Aby cikáni čekající
na dávky měli kde odpočívat... Jinak se
ovšem na posledním setkání v Základní
škole E. Valenty probíraly seriózní věci.
Občanům žijícím na Sídlišti Edvarda Beneše a přilehlých ulicích kolem
centra města nejprve první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer rekapituloval
proběhnuvší investice s výhledem na
příští rok. Z jeho úst padla ještě jednou
i omluva za průtahy s Veleslavínskou.
Na již zmíněném náměstí Spojenců se
má příští rok proinvestovat ještě deset
milionů korun za úpravu obvodové
komunikace a kolmá stání, která navýší
počet parkovacích míst. V Olomoucké
ulici by se měl vybudovat podchod
pod mostem, komplexní rekonstrukcí
za čtyřicet milionů korun projde Dům
dětí a mládeže na Vápenici a za dalších
osmdesát, z nichž šedesát milionů je
pokryto dotací, proběhne v příštích
dvou letech komplexní rekonstrukce
Národního domu.
Dopravní situace v Olomoucké
aparkovacímístabylynosnýmitématy
následující debaty s občany. Na přetřes
přišlatakésituacenaželezničnímpřejezdu.
Vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal informoval, že světelná křižovatka
Olomoucké ulice s ulicí E. Valenty je pod

Pr
Hanáckostjový Jeru
zalém
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letos slavíme jubileum...
KOUPÍM

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESS- GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitPůjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Stěhování, vyklízení.
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Tel.: 775 132 134
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám. ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 776 087 428
STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
721 344 771. Práce různého druhu.
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Pěstitelská pálenice
všechny se stálým doložitelným příjmem za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Kostelec na Hané, Rynk 120,
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraOZNAMUJE
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, s mož- ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
že nesdružuje kvasy, pálí již od 50l
ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
kvasu za účasti zákazníka, příjem
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
objednávek na tel.: 582 373 358
SEZNÁMENÍ
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Provádíme dokonalé stroj. čištění sed. souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302, 67/168 by se ráda seznámila s upřímným a hodným mužem, Pv a okolí.
582 382 325, www. revay.cz
Tel.: 723 056 011
Opravy oděvů
AUTO - MOTO
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Prodej
pneumatik: Prodám kompletní
Broušení nůžky nože
kola se zimními pneumatikami na Škodu
Vedle knihkupectví u radnice
Felicii. 2000 Kč. Tel.: 720 750 511
po - pa 9:00-16:30 h

řádková inzerce / vzpomínky
Kdo v srdci žije neumírá..

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

Provádíme také zcelování
Studio Jiří Malý
pedikúra 150 Kč, manikúra 150 Kč,
modeláž nehtů 490 Kč.
Obj. tel.: 604 662 609
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Koupím Škoda 1000MB a Škoda 110r Sběratel koupí barevné servisy ze 60. let
ideálně včetně garáže - není podminkou. Tel.: 605 138 473
774 601 006
Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
ZVÍŘATA
obrazy, hudební nástroje, hodinky,
hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
Prodám podomácku krmená prasata.
kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666
38 Kč/kg. Tel.: 777 302 902

Nabízím kozičky bílé, st. 9 měs., Pv,
Nabízíme rekonstrukce bytových jader dohoda. 582 331 598, 737 607 098
a sádrokartonářské práce. Tel.: 775 239 147,
739 095 527.

Dne 1. prosince 2017
uplyne 7 smutných roků
od úmrtí naší milované
Evičky MARCIÁNOVÉ
z Vrahovic.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
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Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes, v očích zní
ta bolestivá slova, že jsi odešla a nevrátíš
se zpět. Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 28. listopadu 2017
by se dožila 64 let naše maminka,
sestra a babička,
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova,
a zároveň 7. února 2018
vzpomeneme 4. smutné výročí
od jejího tragického úmrtí.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie,
sestra Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová, Libor Obručník,
Bára a Jana Vašutová.

Dne 2. prosince 2017
by oslavil 90. narozeniny náš
milovaný tatínek, tchán a dědeček,
pan Silvestr BÁTĚK,
hudebník z Čech pod Kosířem
a dne 2. dubna 2017
tomu bylo 5 let,
co nás navždy opustil.
S úctou a láskou
za celou velkou rodinu
vzpomíná dcera
Dana Švecová
s rodinou.

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

Odešel v dál:
marné volání, marné čekání.

V pátek 24. listopadu 2017
uplynulo 12 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel ve věku 15 let
po banální operaci a prokázané
vině MUDr. Tomáše Hrubana.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku. Maminka
Jana s manželem a sestra
Zuzka s rodinou.

PRODÁM

Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Cena za ks 100 Kč, Pv. Tel.: 606 166 853 ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Sběratel koupí barevné hutní sklo 60. let
(pro maloodběratele i velkoodběratele) Tel.: 603 161 569
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

150123020036

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování městu Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR
(STP Prostějov), Kostelecká 17,
Prostějov, pořádá
za finanční podpory
Statutárního města
Prostějova sociálně aktivizační
služby - ozdravné a rekondiční
pobyty, sociální přednášky
a zapůjčuje kompenzační
a rahabilitační pomůcky
pro zdravotně postižené
občany a seniory.
Touto cestou bychom chtěli
Statutárnímu městu Prostějov
poděkovat za spolupráci a finanční
podporu v roce 2017, bez níž
bychom nebyli schopni tyto aktivity
provádět. Věříme, že náš neziskový
spolek podpoří i v dalších letech,
za což mnohokrát děkujeme.
Za STP Prostějov
předseda spolku Karel Doseděl

16011421482

15021020132

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

Vykupujeme jádra vlašských ořechů.
Tel.: 582 370 216 nebo 604 375 585

UZÁVÌRKA

ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
1. PROSINCE

Dne 1. prosince 2017
by oslavil 75. narozeniny
pan Vítězslav TYLŠAR
z Přemyslovic.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Helena, dcera Dana a
syn Stanislav s rodinami, vnoučata
Petr, Stanislav, Lucie a Michal s rodinami, pravnoučátka Kristýnka,
Viktorka, Honza, Vojtíšek, Ivošek,
Adámek a Vendulka.

najdete
nás na

www.vecernikpv.cz

Neslyším
Tvůj trubky hlas, ani zpěv v dáli...
Zůstala jen vzpomínka.

Dne 3. prosince 2017
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
pana Břetislava ČERNÉHO
z Vřesovic.
S láskou vzpomíná
rodina Černá a příbuzní.

Dnes, tj. 27. listopadu 2017
je to první rok od úmrtí
pana Jindřicha FUNKA
ze Soběsuk.
Čas rány nehojí, zůstává
jen naděje, že se jednou opět
všichni setkáme. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
a bolestí v srdci vzpomínají manželka, děti s rodinami
a sestry s rodinami.

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 30. listopadu 2017
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Dobroslava THIELA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka Markéta
s rodinou, vnučka Zuzana a syn
Dobroslav s rodinou.

Dne 23. listopadu 2017
tomu byl rok,
co nás navždy opustil
pan Milan BEJA.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

V 10.00 HODIN

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

Pohřební služba Pavel Makový
9 $ #*##
Zbyněk Švécar 1936 Trhové Sviny
Jan Grmela 1960 Kostelec na Hané
Helena Vyhlídalová 1955 Prostějov
Ivan Doležel 1941
Prostějov
Ludmila Vysloužilová 1912
Čelechovice na Hané
Věra Přidalová 1923
Ivaň
Alois Šindelář 1939 Domamyslice
Marta Nadymáčková 1943
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 27. listopadu 2017
Vlastimil Novák 1934 Kostelec na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 29. listopadu 2017
Bohumil Černoch 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 1. prosince 2017
MUDr. Jan Dýcka 1934 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Alois Smělý 1929 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Prostějov
Maria Musilová 1934 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Strbačková 1926 Smržice 13.00 kostel Smržice
Miroslav Pavelka 1927 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
9 $ #*##
Zdeněk Mazal 1932

Prostějov Milada Korhoňová 1940 Čechůvky Vilém Novák 1941

17050570483

Pohřební služba FCC Prostějov
9 $ #*##
Štefan Borovský 1928 Prostějov

Vrahovice
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nabídka realit a nemovitostí / nabídka pracovních míst


    
info@realitypolzer.cz

1($(' *2"3
14,5 $ &,*6777
  !"#

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Pronajmu garáž
Tel.: 728 567 556

na

Močidýlkách.

Prodám byt 3+1 v OV, v centru
Slovenská ul. 736 631 702
Mladá rodina koupí menší byt v Pv.
Platba hotově. Tel.: 777 920 304

$ %&$'() '*+,-,+ " /'0+

Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

Prodám garáž ve Vrahovicích, směrem na
Držovice. Cena dohodou. Tel.: 775 250 572
Nutně sháním ke koupi byt 1-2+1.
732 116 877
Pronajmu vybavený byt 2+1 v rodinném domě v PV. 60 m2. Cena vč. inkasa
9000 Kč/m. Tel.: 720 750 511.
Koupím
rodinný
dům
velkých oprav. 604 635 527

Pronájem prostorů na kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, kanceláře. Tel.: 721 755 420
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      !"#$%  &'(
% )*+
    

Koupím garáž v Prostějově. 737 716 627
Koupím byt 3+1, ideálně s alkovnou
po rek. min 75 m2 spěchá, hotovost!
737 716 627
Muž hledá podnájem jedné místnosti v Pv, zařízení není podmínkou.
Tel.: 734 694 194
Kdo pronajme garáž na Prostějovsku
(i vesnice) 500 Kč - 700 Kč měsíčně, tel.:
605 363 821

HLEDÁTE PRÁCI?
(

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Krmiváři v živočišné výrobě
25 000-27 000 Kč dělené směny střední odborné
ZemědělskédružstvoVrahovice
Mistr/-ová skladu přípravy materiálu 20 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
LINAPLAST Kralice na Hané
Pokojský/-á
17 000 Kč
turnusové služby základní+praktická GASTRO Brno, Prostějov
Vychovatel/-ka do školní družiny
19 850-25 220 Kč dělené směny ÚSO s maturitou
ZŠ a MŠ Brodek u Konice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Anglická ul. Tel.: 602 775 607

Volejte: 739 322 895
/ 8 C
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Volejte: 723 335 940
3+kk Plumlovská 70m2 po rek J!>"#89D
/ 8   ?*F9BA >!"#89D
3+kk Olomoucká cihla po rek. J!>"#89D
Volejte: 739 322 895
"DBA O *?"9B
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Prodám 2+1, Svatoplukova, 772 728 569
Shánímpronájem bytu–dlouhodobý.
739 367 205
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Pronajmu prostory bývalé vinotéky, Plumlovská 21, Pv. Možno i jako
obchod, kanceláře apod. Tel.: 604 202 135

14,4
Volejte: 739 322 895
8 -9:! -;:< 58m2, DV
!=!"#
8 ,< DV po rek.
=!>!?"#
Volejte: 723 335 940
8 " AAB DV, 35m2
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letos slavíme jubileum...

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

Přijmeme barmanky do herna-baru v Pv.
Zaučíme. Tel.: 777 301 936 e-mail:
kocourek.radek@seznam.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.:
605427271, 9-12 h. www.studio365.eu
Hledám kadeřnici na ŽL do zavedeného
kadeřnictví v centru Pv. V případě
zájmu volejte na číslo 739 656 910.

JE V PÁTEK
1. PROSINCE
V 10.00 HODIN

Přijmeme barmanku na čerpací
stanici OMV, 12 hod pracovní
doba, 2xD a 2xN/4 dny volno, čistý
příjem 20-22 tisíc Kč. Kontakt po-pá 8-15 na tel.: 777 776 470.

17110721308
17111521335

17102621269

17072110817

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

17102621270

PRÁCI NABÍZÍ

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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I osmačtyřicáté 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 30. 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.

  #    %#  =>@QWX>(

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


'-$/01

2$34

Rejskova 5
Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov 226
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 '-$/01
2$34
Jan Studený
Antonín NOVÁK, Pasterova 148, Olomouc
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 '-$/01
2$34
ČOKOLÁDA
Helena MACHALOVÁ, Ptení 50
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
 '-$/01
2$34
3,3,9,3Veronika KAMENÁ, Pod Kosířem 344, Čelechovice na Hané
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na představení v hodnotě 560 Kč
SU
DO
KU

KŘÍŽOVKA
 '-$/01
2$34
Připravíme zabalíme a uděláme
radost dárkovým balíčkem
Jiří BEDNARSKI, Šířava 21, Přerov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Výherce získává  
 
 

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

17111061317

17031060282

SUDOKU

OSMISMĚRKA
VZÁCNÉ SETKÁNÍ: BRATŘI EBENOVÉ, ........ DRUHÁ KRÁVA

VJEZD, POKRM, LVICE, ZRALOST, BUNKRY, NÁZOR, NEROZUM, KŘIŽNÍK,
OCELE, ZÁPOR, SESUV, STROM, OTĚŽE, IROVÉ, EROZE, PRYČNA, FLITR, EMISE,
DRESY, VLAST, DIVISE, TULENI, OKUTÍ

Výherce získává  !" !
   

Výherce získá POUKAZ 




BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

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

17031060280

Výherce získá  
 
 

Výherce získá DÁRKOVÝ 
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 27. listopadu 2017
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TIP  ku
ADVENT V PROSTĚJOVĚ
Y[\(]9[^_`Q>_fq)]:[w:x9{[^_{|}]qf9~{"(WWX(WW;][f9
Y[{(:_{}f{9{q"q]})~{9)}w"q]}~`}Y{"^q)qY [f:[_]"w}]q)^]
Již tento víkend začíná advent, blíží se tedy doba vánoční
a vy se chcete naladit do té správné zimní nálady. Že nevíte,
jak na to? Naše rubrika vám přináší přehled akcí, které vás do
ní zcela jistě dostanou. Navštívit můžete například Adventní koncert ZUŠ Vl. Ambrose, Vánoční koncert se skupinou
M.E.K.A., Hudební večer s klasiky, Vánoční prodejní výstavu
ručně dělaných výrobků nebo třeba klasického Mikuláše…
Týden zahájí již dnes, tj. v pondělí 27. listopadu, výstava textilních
šitých výrobků z dílny Katky a Martiny a ručně vyráběných přání f.
U Ajdonyho v prostějovské Galerii Mánes Club, která otevírá již
v devět hodin ráno. Najdete tam rozličné vánoční dárečky a dekorace
včetně šitých andílků, panenek, vánočních věnečků a dalšího.
Tuto sobotu 2. prosince pak bude od 14:00 hodin v prostějovském
Sportcentru DDM nadělovat hodným odměnu a zlobivým uhlí
Mikuláš. Kromě nadílek si budete moci vytvořit něco v mikulášské

dílně, pak si zařádíte s čerty a zažijete hrátky s anděly. Taktéž v sobotu můžete zajít na každoroční Vánoční koncert křesťanské skupiny
M.E.K.A. pořádaný Sborem církve Adventistů sedmého nebe.
Vystoupení proběhne v budově sboru od 16:30 hodin.
V neděli 3. prosince nás čeká Adventní koncert velkého cca šedesátičlenného dechového orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově, který budou dirigovat Rudolf Prosecký a Zdeněk Pella. Od 17:00
hodin se nástroje rozezní v Městském divadle, kde zahraje unikátní
seskupení studentů školy, bývalých studentů, učitelů a dalších hráčů, které baví orchestrální hra. Nakonec nás ve stejný den od 19:00
hodin navnadí na vánoční atmosféru Hudební večer s vážnou hudbou Jiřího Kabáta, Daniela Juna a Martina Pivoňky obohacenou
o uměleckou animaci Veroniky Zacharové, který se bude pořádat na
faře Českobratrské církve v Prostějově.
Inu rozhodně je z čeho vybírat...

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. listopadu
17:30 Zahradnictví: Nápadník
česká komedie
20:00 Western
německé drama
úterý 28. listopadu
17:30 Liga spravedlnosti
akční film USA
20:00 Hráči se smrtí
americký horor
středa 29. listopadu
17:30 Zahradnictví: Nápadník
20:00 Nepřesaditelný
český dokument
čtvrtek 30. listopadu
17:30 Kvarteto
česká komedie
20:00 7 životů
americký thriller
pátek 1. prosince
15:30 Paddington 2
francouzská rodinná komedie
17:30 Nádech pro lásku
romantická komedie GB
20:00 METALLICA:
Quebec MAGNETIC
hudební dokument USA
sobota 2. prosince
15:30 Paddington 2
17:30 Kvarteto
20:00 7 životů
neděle 3. prosince
9:30 Čertovské pohádky
pásmo krátkých pohádek ČR
15:30 Paddington 2
17:30 Earth: Den na zázračné
planetě
dokument GB
20:00 Kvarteto

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 30. listopadu
OLIVER HELLER - AFFECT/EFFECT
výstava prací Dalibora Vybírala, studenta
ateliéru performance na brněnské FVU

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 27. listopadu
19:00 SPALOVAČ MRTVOL
Není zapálenějšího zaměstnance krematoria, než je pan Kopfrkingl. Není
příkladnějšího otce a manžela, než je pan
Kopfrkingl...
Hrají: N. Lichý, M. Čapková a další
Režie: Jakub Nvota
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
středa 29. listopadu
16:00 AUKCE
19. ročník humanitární aukce uměleckých
děl našich předních výtvarných umělců,
která si lze prohlédnout ve foyer divadla,
v aukční den v přednáškovém sále
(pořádá Střední škola, základní škola
a mateřská škola JISTOTA o.p.s.)
čtvrtek 30. listopadu
19:00 MAGDALENA KOŽENÁ
& ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS
koncert k 110. výročí otevření
Národního domu v Prostějově
sobota 2. prosince
110 LET NÁRODNÍHO DOMU
11:00 PEJPRBÓJ
papírový svět Radima Vizváryho a jeho
maléhopapírovéhopřítele(CenaThálie2016
v oboru pantomima (jeviště za oponou)
\
18:00 SÓLO
Knihovna
Radim Vizváry - od klasické až po současnou
Vápenice 9, Prostějov
pantomimu
(divadelní sál)
pondělí 27. listopadu
NÁRODNÍ DŮM OTEVÍRÁ SVÉ
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
DVEŘE OD SKLEPA AŽ PO PŮDU
ODPOLEDNE
suterén divadla: herecké šatny, orpřijďte zavzpomínat na osmdesátá léta mi- chestřiště, výtah na jeviště
nulého století stylově
vchod do divadla z Vojáčkova náměstí
úterý 28. listopadu
1. patro: Kyselův salonek a stálá expozice
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
historie Národního domu
vyrábět se budou vánoční dekorace, akce vchod do spolkové části
je určena především seniorům a zájemci 1. patro: přednáškový sál, modrý, červený
se mohou hlásit v půjčovně
a zelený salonek, zkušebna pěveckých sborů
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
2. patro: správa Městského divadla
TŘETÍHO VĚKU
- půda
přednáška z cyklu cestování
13:30 SOVIČKIÁDA - Velké finále
Muzeum a galerie
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
v Prostìjovì
dětské literární soutěže za účasti představitelů magistrátu, dalších členů poroty, hromady
dětí, jejich rodičů a prarodičů se uskuteční na Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pátek 1. prosince
Pernštýnském náměstí v Prostějově.
UMĚNÍ SECESE
čtvrtek 30. listopadu
Kolekce, která bude na výstavě předsta15:00 PORADNA SOS
vena, zahrnuje téměř sto padesát obrazů,
17:00 SETKÁNÍ S MARTINEM
plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoREINEREM
autorské čtení známého básníka, proza- ha českých a moravských státních galerií,
ika a také nakladatele Martina Reinera muzeí a také ze soukromých sbírek. Díla
představitelů tohoto uměleckého směpátek 1. prosince
ru typická svými stylizovanými designy,
KOLÁŽE
výstava z vlastních kreseb Bohumila Ol- dokonalou harmonií linií, které využívaly
ornamentálnosti přírodních tvarů, siluet
šanského - konstruktéra a projektanta
(výstava potrvá do 22. prosince) stromů a listů, mořských vln a rozevlátých
ženských vlasů, budou zastoupena Alfonsem Muchou a mnoho dalšími.
Zámek Plumlov
(výstava potrvá do 4. února 2018)
do 29. prosince
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY - 3. ČÁST
výstava výtvarného díla v rámci projektu
pamětní síně malíře
do 30. prosince
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
NAŠICH PRABABIČEK
dlouhodobá výstava keramického nádobí
z 18. až 20. století ze soukromých sbírek

DIVADLO POINT
pátek 1. prosince
19:00 HUDEBNÍ MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA DIVADLA POINT
předposlední akce v Pointu, na níž vystoupí sólistka Martina H. Seifertová,
kapela Chilly Weathers, členové Divadla
Point a Pointík

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 14. ledna 2018
ČESKÉ VÁNOCE
výstava je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých zápůjček

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 3. prosince
13:30 a 15:30 KOUZLO VÁNOC
loutkové představení

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
pondělí 27. listopadu
9:00 VÁNOČNÍ VÝSTAVA
výstava textilních šitých výrobků Katky
a Martiny a ručně vyráběných přání f.
U Ajdyho potrvá do 20. prosince

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
středa 29. listopadu
17:00 FOTOGRAFIE
vernisáž výstavy Dalibora Sedláka, která
potrvá do 28. ledna 2018

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
ZAČÍNÁME
výstava prací žáků VO (Galerie Linka)
neděle 3. prosince
17:00 ADVENTNÍ KONCERT
dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose
(Městské divadlo Prostějov)

 $
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9:00-18:00 VÁNOÈNÍ JARMARK
v rámci vánoèního jarmarku vystoupí
od 14:30 do 16:30 hodin ve dnech:
2.12.,9.12. a 16.12. kapela TRIO PLUS
3.,10. a 17.12. kapela VØESOVANKA
pátek 1. prosince
17:00 ROZSVÍCENÍHO VÁNOÈNÍHO
STROMU S PAVLEM CALLTOU
(námìstí T.G.Masaryka)
sobota 2. prosince
VÁNOÈNÍ ODPOLEDNE
S KOUZELNÍKEM JIRKOU HADAŠEM
8:30 PROMÍTÁNÍ PÁSMA POHÁDEK
PRO NEJMENŠÍ
10:00 PROMÍTÁNÍ POHÁDKY:
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
13:00 VÁNOÈNÍ MINIDÍLNA PRO DÌTI
15:30 ANDÌLSKÉ HRÁTKY

akce v regionu...
Hudeček v Muzeu kočárů
Nedlouho po svém koncertu v Mořicích se houslový virtuóz Václav Hudeček opět vrátí na Prostějovsko. V jedinečném prostoru depozitáře Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem vystoupí za svitu kočárových luceren v sobotu 2. prosince
od 18:00 hodin. Tím bude odstartován tradiční cyklus adventních koncertů.

Pekelný vláček v Bílovicích
SDH Bílovice ve spolupráci s obcí a Hospodou u Hochvaldů pořádají tuto sobotu
2. prosince v 16:00 hodin Čertovskou jízdu. Sraz je před hospodou u Hochvaldů. Součástí budou i čertovská show, návštěva pekla, mikulášská nadílka, rozsvícení stromečku
v Bílovicích a Lutotíně a ohňostroj.
Za Mikulášem na Kosíř
Klub českých turistů Smržice pořádá v neděli 3. prosince pro velké i malé turisty tradiční výstup na Kosíř. Sraz účastníků v Prostějově bude v devět hodin u mostu přes
Hloučelu na konci ulice pod Kosířem, odku společně vyjdeme po žluté turistické značce a cyklostezce směrem do Smržic. Ve Smržicích se účastníci sejdou v deset hodin
u kulturního domu, kde se připojí turisté přicházející z Prostějova. Výstup na Kosíř opě
zpestří sdružení Iris, které na nedělní dopoledne chystá v sadu Oulehle pro všechny
malé zastavení. Na vrcholu Velkého Kosíře už na všechny bude čekat anděl a svatý
Mikuláš. Budou tam také čerti, se kterým nejsou žádné žerty.

Vánoce v Určicích
Tuto sobotu 2. prosince od 16:30 hodin se U obecního domu v Určicích uskuteční slavnostní „Rozsvícení vánočního stromu“. Na programu je úvodní slovo „starosty obce“,
vystoupení dětí z mateřské i základní školy, zpívání koled, příchod sv. Mikuláše a jeho
nadílka, ohňostroj a nakonec volná zábava.

Setkání seniorů v Němčicích
Díky úzké spolupráci se Základní školou Němčice nad Hanou čeká na seniory zajímavé odpoledne s netradičním programem a kromě vystoupení dramatického
a tanečního oboru ZUŠ i možnost popovídat si se zástupci města. Akce se koná ve středu
29. listopadu od 14:00 hodin.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Úterý 28.11.

9.00-10.00
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sobota 2. prosince:
8:30 pátý otevřený turnaj ve čtyřhrách pro
všechny výkonnostní a věkové kategorie
(dlouhodobý seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Sportcentrum Hotelu
Tennis Club)
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sobota 2. prosince:
19:00 TJ OP Prostějov - SK Bruntál (11.
kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala Sportcentra
DDM Pv)
neděle 3. prosince:
12:30 TJ OP Prostějov - BK Příbor (12.
kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala Sportcentra
DDM Pv)

_]}:_(
neděle 3. prosince:
8:30 7. a 8. kolo Regionální ligy mužů
(týmy Kostelec na Hané, Stará Ves n/O Jeseník, Rožnov p/R B, Libina, sportovní
hala v Kostelci na Hané)
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sobota 2. protince:
11:00 SK Prostějov 1913 - HK Krnov
mládež (Liga mladších žáků „D“, sk. 18,
Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
13:00 SK Prostějov 1913 - HK Krnov
mládež (Liga starších žáků „B“, sk. 18, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
17:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice (28. kolo WSM Ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
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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 28. listopadu od 17:00 hodin
se koná seminář na téma „Jak podpořit
řečové schopnosti?“ Lektor probere podmínky rozvoje mluveného projevu u dětí,
jaké mohou být příčiny narušení zdravého
vývoje komunikačního systému a jak jim
předcházet. Dále se bude zabývat tím, jaký
přístup je třeba zvolit k dítěti s narušeným
vývojem komunikace.
* ve čtvrtek 30. listopadu od 17:00 hodin
se koná tvůrčí dílna, kdy si každý vyrobí
svůj vlastní adventní věnec.
{$f#
Husovo nám.67, Prostějov
* tradiční výtvarná předvánoční dílna ADVENTNÍ VĚNEC se koná v pátek 1. prosince v 16:00 hodin.
* v neděli 3. prosince od 9:30 hodin se
koná výstup na Kosíř, který bude doplněn
krátkým zastavením u ovocného sadu Oulehle a tentokrát se bude pomáhat živočichům, kteří sídlí v sadu i v okolních lesích
~~# 
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin

* pravidelné programy pro rodiče s dětmi
od tří měsíců do čtyř let, odpoledne kroužek pro předškoláky, vzdělávací aktivity
pro dospělé – besedy, kurzy a semináře pro
rodiče o výchově a komunikaci v rodině,
individuální psychologické a právní poradenství v péči o děti
* v pondělí 27. listopadu od 18:00 hodin
se koná beseda VÁNOČNÍ DOBROTY
ANEB SLAVÍME ZDRAVĚ
* v úterý 28. listopadu od 18:00 hodin se
koná prožitkový seminář pro ženy na téma
„Já, žena“
~{9)}w}]}][f9w
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je
pořádán program pro nejmenší
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny
na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti
}9 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje všem
klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově je od 2.10. 2017 opět v provozu.
Můžete využít služeb zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má změněnou
provozní dobu. Nově pondělí a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Malířská tvorba mnoha tváří M. Fridricha se
koná ve ZLATÉ BRÁNĚ v Prostějově až do
31. prosince vždy od 9:00 do 19:00 hodin.

Sedmikráska, Sdružení rodičů, přátel
a zdravotně postižených celiakií pořádá
kurzy bezlepkového pečení. Kurzy buV neděli 3. prosince od 19:00 hodin se v areá- dou probíhat na ZŠ Melantrichova v Prolu U Kalicha 1 (Kolárova 6, Prostějov) usku- stějově v čase od 15:00 do 19:00 hodin
teční HUDEBNÍ VEČER s video projekcí. ve čtvrtek 30. listopadu.
MIKULÁŠ ve Sportcentru DDM se na Regionální pracoviště TyfloCentra Olovás těší v sobotu 2. prosince od 14:00 ho- mouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
din na ul. Komenského 4, Prostějov.
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
AKADEMIE SENIORŮ pořádá na půdě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v úterý Církev adventistů Prostějov srdečně zve
28. listopadu od 14:00 hodin tvořivou díl- spoluobčany na VÁNOČNÍ KONCERT
nu, kde se budou vyrábět papírové hvězdy plný pohody, který se uskuteční tuto sobona okna, dveře, případně i menší na vánoč- tu 2. prosince od 16:30 hodin v budově na
Šafaříkově ul. 9 v Prostějově.
ní stromeček.
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Pondělí 27. listopadu 2017

SPOLEČNOST

Číslo 48tRočník 21
Naleznete
uvnitř

OLYMPIC SKANDÁL!
Večerník
už podruhé
za sebou
JAKO
ZA
MLADA

nepustili
na hokej

F. JURA
V KURZU
;; Šéf prostějovského fotbalu bude
kandidovat na post místopředsedy
strana 29
FAČRzaMoravu!
 

Foto: Michal Kadlec
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;; Další dvojzápas druhé ligy žen ve
skupině C odehrály volejbalistky TJ
OP Prostějov proti Opavě. Lídrovi
tabulky se povedlo sebrat jediný set,
„oděvářky“ padly 0:3 (-16, -16, -15)
a 1:3 (-20, 23, -21, -22).
;; Na předsedu TOP 09 na poslední
chvíli kandidoval vedle europoslance
Jiřího Pospíšila také člen regionálního
výboru TOP 09 v Prostějově Pavel
Němec. Čtyřiačtyřicetiletého radního
z Plumlova volilo pouze 13 delegátů,
zatímco Pospíšil získal 147 hlasů ze 177.
;; Basketbalisté BCM Orli Prostějov
zdolali v 10. kole první ligy rezervu
Opavy 89:66 a v průběžné tabulce jsou
na pátém místě se zápasem k dobru.
;; Sobota večer patřila v prostějovském kině Metro 70 díky akci
ProstěMov týmu pánům s knírkem.
V rámci charitativní akce si bylo možné poslechnout koncert umělce ViLi
Heart či Marka Soldána.
;; Zdeněk Kolář skončil na challengeru v italské Andrii ve čtvrtfinále.
Prostějovskou naději TK Agrofert
vyřadil Belgičan Heyman.
;; Krajští zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili rozšíření
hospicové a paliativní péče v prostějovské nemocnici. Hejtmanství do
projektu investuje přes třináct miliónů korun, zároveň také zpracovává
novou strategii, která má toto odvětví sociálních služeb řešit na území
celého Olomouckého kraje.

ČTĚTE NA STRANĚ 35
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;; Národní dům v Prostějově
hostil v sobotu další Restaurant
day, který byl opět plný pochutin
strana 23

PROSTĚJOV Na jedné straně se prostějovským
hokejistům báječně daří a zrovna procházejí jedním z nejúspěšnějších období své historie. Na
straně druhé vedení LHK Jestřábi skandálně brání Večerníku vykonávat jeho práci a informovat
na profesionální úrovni. Proč? A co za tím vězí?

q 
 *##
  _ %
JEDNOU


KLOKANÍ
GULÁŠ

í

])]:_{}f{
klikni na

www.vecernikpv.cz

0 ! +      (   $ @& )A   (   @ & A
%5.

Tomáš KALÁB
PROSTĚJOV V žádném případě nejde o nejnovější výstřelek projektu společné
„evropské obrany“. Na prostějovském náměstí se uplynulou neděli před polednem
zastavili rakouští huláni, kyrysník a ruský kozák na šesti švarných koních cestou na
slavkovské bojiště. Koncem tohoto týdne totiž uplyne od slavné bitvy 212 let.
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FUTSALISTÉ
DO AKCE

➢

;; Druhým hracím víkendem
definitivně odstartovaly okresní
soutěže ročníku 2017/2018
strany 22 a 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL
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PROSTĚJOV První polovinu základní části UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 uzavřou volejbalistky VK Prostějov domácím zápasem
proti celku Volejbal Přerov. Na vlastním hřišti jde o několikáté takzvaně snadnější střetnutí za sebou, tentokrát propukne v sobotu 2. prosince od 17:00 hodin tradičně v hale Sportcentra DDM.
Na své palubovce Hanačky poslední dobou jasně přejely Frýdek-Místek
a dvakrát Fénix Brno (jednou pohárově), tedy všechno papírově slabší protivníky ze spodní části tabulky. Teď přichází podobný duel číslo čtyři, neboť
soupeř z rivalského hanáckého města patří rovněž do této kategorie ne tolik
silných kolektivů. Až do uplynulého víkendu dokázal porazit jen zmíněný
Fénix 3:0 a získat bodík na Olympu Praha za těsnou prohru 2:3. Jinak podlehl 0:3 Ostravě, Liberci i Olomouci a 1:3 KP Brno + Frýdku-Místku. Nejen
z těchto rezultátů vyplývá, že velmi pravděpodobně bude bojovat se Šternberkem o osmou příčku, poslední postupovou do play-off.
Přerovský tým trenérsky vede někdejší brněnský asistent Radim Vlček, jeho největší hráčskou oporou je mladá univerzálka, nicméně už kapitánka Eva Svobodová. V základní sestavě nastupují tři letní posily ze severoamerického kontinentu:
smečařky Meer Vander s Makenou Schoene a blokařka Michelle Gauthier.
Zajímavý osobní náboj bude sobotní mač mít hned pro tři plejerky na
obou stranách. Z Prostějovanek totiž dříve oblékaly dres krajského soka
Michaela Zatloukalová (2016/17) i Gabriela Kozmík (2015/16), zatímco
momentálně v Přerově působí na pozici první nahrávačky odchovankyně
vékáčka Lucie Zatloukalová. Ta je navíc mladší sestrou jmenované Michaely a tím pádem může znovu dojít k sourozeneckému souboji, pokud obě
do zápasu naskočí. V minulé sezóně k této rodinné pikantérii jednou došlo.
Kouč favorizovaných obhájkyň mistrovského titulu však nad ničím takovým
nepřemýšlí a jde mu pouze o blaho jeho družiny. „Uvidíme podle situace
před utkáním, v jaké sestavě začneme, a následně podle vývoje střetnutí, jak
budeme pokračovat. Stejně jako předtím doma nám ale povinnost velí zvítězit dobrým výkonem a co nejvyšším rozdílem, to znamená bez zbytečných
problémů. Tímhle směrem povede naše snaha, zvlášť když se rychle blíží
start Champions League a do evropské soutěže potřebujeme jít v top formě,“
uvedl Miroslav Čada.
(son)
VOLEJBALOVÉZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 36-37
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Najde se máma na Prostjovsku? Pedvánoní RESTAURANT DAY potšil
Seznamovací reality show
zavítala už i do Vícova
EXKLUZIVNĚ

l V nabídce byly vánoní cukrovinky,
a
v
o
i šok ale také chobotniky a klokaní guláš
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Není tomu tak dávno, co se na zahrádce Národního
domu v Prostějově konal srpnový Restaurant Day a všichni si
užívali sluníčka i tepla. Od té doby už uplynuly tři měsíce, přiblížil
se čas Vánoc a s ním také další Restaurant Day. Ten se na rozdíl
od toho předchozího konal ve vnitřních prostorách Národního
domu a také nabídl jiné pochoutky než v létě. Jaké? To pro vás
minulou sobotu dopoledne zjišťoval Večerník...

Foto: archív Veerníku

PROSTĚJOV Již téměř dva měsíce můžeme každé pondělí sledovat na obrazovkách vícovskou rodačku Nikolu Hoňkovou, která se
tak i dnes objeví před televizními
kamerami TV Prima v již čtvrtém
pokračování reality show Hledá
se táta a máma. A Prostějovsko
bude tentokrát docela vidět!

Josef POPELKA
„Těšila jsem se, až je vezmu tam,
kde jsem vyrůstala a žila. Celou
dobu jsem zdůrazňovala, že Vícov
je a vždycky bude pro mě domovem,“ vyjádřila se exkluzivně pro
Večerník Nikola Hoňková. Již osmá
epizoda se natáčela právě v rodišti
pětadvacetileté Vícovanky, ale také
v samotném Prostějově. „Bavilo mě
ukazovat krásy Prostějova lidem, co

tu nikdy nebyli. Prošli jsme třeba náměstí T. G. Masaryka, byli i v jedné
z prostějovských restaurací a na dalších místech,“ záměrně neodtajnila
všechny detaily soutěžící sympatická Nikola.
Ta chtěla v jednu chvíli ze soutěže
odstoupit, nakonec se ale rozhodla
nic nevzdávat, což okomentovala
slovy: „Necítila jsem se dobře hlavně u Pepu (nezadaný otec hledající
partnerku - pozn. red.) a chtěla to
vzdát. Nakonec jsem zůstala, protože Pepa nechtěl, abych odjížděla...“
Nenechejte si proto ujít dnešní epizodu pořadu HLEDÁ SE MÁMA
A TÁTA, kde se mimo jiné dozvíte, co vše soutěžící na Prostějovsku prožili. Vysílání známé reality
show startuje na Primě půl hodiny
před dvaadvacátou hodinou.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Aneta
DANĚČKOVÁ
„Tak teď si všichni nasadíme vánoční
čepice a necháme se v nich vyfotit,“
smáli se prodejci zelňačky a koblížků,
kteří jako jediní nabízeli své pochutiny venku na terase Národního domu,
ještě předtím, než návštěvníci vzali
jejich minikoblížky útokem. „Tento
Restaurant Day byl odlišný v tom, že
lidé nestáli dlouhou frontu už před zahájením, ale chodili průběžně po celou
dobu konání akce,“ sdělila Večerníku
organizátorka akce Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějov. „Pro tento den jsme

vybrali necelou dvacítku prodejců,
abychom předešli mačkanicím a vytvořili dostatek místa k sezení,“ objasnila úvodem strategii.
Kromě vánočních čepic venkovních
prodejců se v duchu předvánoční
atmosféry nesla i část nabídky. Skoro
všichni, kteří přijeli prodávat cukrovinky, s sebou měli vánoční perníčky
nebo cukroví. „Největší práce je finální zdobení perníků, ale mě tahle práce
baví, jinak bych ji samozřejmě dělat
nemohla,“ prozradila Anna Procházková ze stánku s perníčky. Sama dokonce
vytvořila originální adventní kalendář.
O sladkosti v žádném případě nebyla
nouze, na výběr byly stálice jako domácí
buchty, čokoládové pralinky, ale i úplné
novinky mezi dorty a zákusky.
Ani slaného nebylo v nabídce málo.
Mezi první vyprodané patřily již tradičně grilované chobotnice. „Maso je to

zvláštní, trochu jako žvý
žvýkačka. Zkusit jsem hoo
h
chtěl, ale znovu už bych
čersi to nedal,“ svěřil se Večerníků,
níku jeden z návštěvníků,
který si na chobotnici poními.
chutnával mezi prvními.
dlem
Nejzajímavějším jídlem
dne se však bezesporu stal
vdu
klokaní guláš. „Opravdu
okajsme guláš uvařili z klokaoho
na. Navezla nás do toho
paní Sokolová, které se
to zdálo jako dobrý náupili
pad, tak jsme ho koupili
v Makru. A lidi si ho berou
i v krabičkách domů, takže
etradičasi chutná,“ přiblížila netradičtů.
ní pokrm rodina Autratů.
Další dobroty také nezůstaly bez
íci mohli ochutpovšimnutí. Návštěvníci
del ze španělské
nat několik druhů jídel
sijské pochutiny,
kuchyně, sushi a jiné asijské
americké hotdogy a donuty, domácí
vocné marmeláklobásky, piva nebo ovocné
dy a zavařeniny. Všechna jídla vypadala
lákavě, proto také rychle mizela z pultů.
„Doufám, že byli lidé spokojeni a každý si
našel v nabídce to své, co má rád či co ještě neokusil,“ loučila se Milada Sokolová.
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Sobotní dopoledne pat)ilo v Národním
dom! v Prost!jov! op!t akci Restaurant Day. Jako vždy nabídl paletu chutí
a v+ní.
Foto: Aneta Dan)ková

Tomu, kdo tentokrát zmíněnou přehlídku dobrůtek propásl, nezbývá
nic jiného než si počkat čtvrt roku na
další Restaurant Day a do té doby si
nechat zajít chuť.

Pomůžeme i letos splnit přání Nejstarší obanka si pála
prostějovským seniorům či dětem
z Dětského domova Plumlov?

PROSTĚJOV Již šestý ročník akce
Strom splněných přání pořádá
Okrašlovací spolek Prostějova
ve spolupráci s olomouckým
spolkem Dobré místo pro život.
I letos tak můžete udělat radost
dětem a seniorům zakoupením
jejich vánočního přání.
Zatímco v minulých ročnících
jsme pořizovali dárky jen dětem
z dětských domovů v Prostějově
a Plumlově, vloni přibyli senioři
z Domova důchodců v Nerudově ulici, Centra sociálních služeb v Lidické,
Léčebny dlouhodobě nemocných
v Prostějově či Domu domácí
péče-SANCO. Stejně je tomu i letos, organizátoři se navíc obrátili na

Charitu Prostějov a „její" chráněné Chceme potěšit ty, na které rodina
bydlení Daliborka či na Domov pro a přátelé pozapomněli, či ty, kteří již
seniory Jesenec. „Nejsou to dary za nikoho nemají. Dárky v institucích
statisíce, jen drobnosti. Pro tyto lidi opět předáme osobně a budu jen
je mnohem cennější skutečnost, že ráda, když mě někdo z dárců doprosi na ně někdo vzpomněl,“ uvádí za vodí,“ přidává Sokolová.
organizátory akce Milada Sokolová. A co bylo důvodem tohoto roVloni dárci nakupovali například zhodnutí? Děti v domovech mají
pohankový polštářek pod hlavu, povětšinou po materiální stránce vše,
kosmetické balíčky, vlněnou čepici, co potřebují i chtějí. Se seniory je to
kartáč na vlasy či flísovou deku. ale jinak, nadstandard mohou získat
„Výběr opět necháme na sociálních jen od svých blízkých. A ty v mnoha
pracovnících zmíněných institucí. případech už nemají.
(red)
Seznam dárků je k dispozici na internetových stránkách občanského
sdružení Dobré místo pro život. Dárky pro seniory naleznete na
odkazu: http://www.dobremistoprozivot.cz/stromProstejov2017,
přání dětí z domova z Plumlova zde: http://www.dobremistoprozivot.cz/stromPlumlov2017.
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PROSTĚJOV Jízdní jednotku Klubu vojenské historie Huláni Klimkovice, která dorazila s mírným
zpožděním, očekávali před radnicí
náměstci primátorky Pavel Smetana a Jiří Pospíšil. Ti přivítali vojáky
symbolickým přípitkem a pozvali
je na oběd do blízké restaurace.
Historická jízda měla za sebou cestu
z Čech pod Kosířem, po zastávce
v Prostějově mířila ještě do Kostelce
na Hané k památníku u Romže a do

Služína. Tam čekal je i koně odpočinek před dalším přesunem.
„Vojenský život byl nesmírně těžký.
Zima, nedostatečná výstroj, holínky
byly třeba pouze univerzální, žádná
pravá a levá bota. Daleko od domova, všudypřítomné nebezpečí. Taky
se pravda rabovalo, rekvírovalo,
večer znásilňovalo...,“ přiblížil s trochou odlehčení tehdejší život vojáka
velitel jednotky.
I to bylo pro přítomné jasným poselstvím nutnosti uchovat dobu míru
a přestat řinčet jinými zbraněmi než
těmi historickými.
(tok)
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ČELECHOVICE NA HANÉ Zatímco ještě během léta Ludmila
Vysloužilová sršela optimismem
a ani v nejmenším si nestěžovala
na svůj zdravotní stav, v polovině
listopadu přišel nečekaný zvrat.
„Maminku před deseti dny postihla mozková mrtvice a ochrnula na
půl těla. Ve čtvrtek 23. listopadu
v devět hodin ráno pak zemřela
na celkové vyčerpání organismu,“
prozradil exkluzivně Večerníku
její syn Karel Vysloužil, který se
o poklad celých Čelechovic na
Hané staral dlouhá desetiletí.

Michal KADLEC

Nejen Večerník však překvapilo, že
o úmrtí celebrity celého regionu
byla jen kratičká zpráva u pohřební služby, která bude zajišťovat
i poslední rozloučení s Ludmilou
Vysloužilovou. Termín smutečního
obřadu však chybí. „Omlouváme se
všem, ale na pohřeb by přišlo určitě
strašně moc lidí a maminka mi ještě za života kladla na srdce, že chce
odejít v naprosté tichosti. Proto
jsme termín posledního rozloučení s maminkou nezveřejňovali,“
vysvětlil snahu o diskrétnost Karel
Vysloužil.
Na Ludmilu Vysloužilovou budou
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Dárek k Vánoc/m
od nás

JEN 780 KC ZA ROK
Prostjov-Hanácký Jeruzalém

mít nejenom občané Čelechovic
ty nejkrásnější vzpomínky. „Je to
tak, byla to výjimečná žena. Bohužel ukončila svůj život tak, jak
jí to zdravotní stav dovolil, či spíše
nedovolil. Po její mrtvici nám ještě
výrazně pomohla Charita z Prostějova, která zapůjčila polohovací
lůžko. Pro maminku to bylo pohodlnější, ale sama již cítila, že se blíží
její poslední hodinka. Bude nám
všem chybět,“ dodal ještě se slzami
v očích Karel Vysloužil.
Večerník byl synem Ludmily Vysloužilové pozván na poslední
rozloučení, respektujeme však
jeho přání a termín pohřbu nezveřejňujeme.

2× foto: Michal Kadlec a 1× foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Vánoční jarmark v Prostějově byl v pátek 24. listopadu zahájen. Sice bez jakýchkoliv oficialit, přesto samotné Prostějovany na tuto skutečnost upozornila vůně punče linoucí
se celým náměstím. „Nepojali jsme to nijak slavnostně, trhovci si přišli na radnici pro klíče od
stánků a bylo,“ podotkla s úsměvem náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Jak se Večerník
přesvědčil na vlastní oči, náměstí okamžitě ožilo a lidé chodili po celý víkend. Ostatně nadcházející neděle už bude „BRONZOVÁ“...

Jistoty
PROSTĚJOV Škola Jistota pro
postižené děti v ulici Tetín v Prostějově ve spolupráci se společností
Omega zve na 19. humanitární aukci uměleckých předmětů, která se
bude konat tuto středu 29. listopadu od 16:00 hodin v přednáškovém
sále Národního domu.
Zápis účastníků dražby proběhne od
15:30. Dražena budou díla špičkových výtvarných umělců, mezi které
nepochybně patří Vlastimil Zábranský, Jiří Anderle, Jiří Suchý, Boris Jirků,
Michael Rittstein, Tomáš Hřivnáč či
prostějovský Jan Jankůj. Všechna si lze
prohlédnout na výstavě ve voyer divadelního sálu v den aukce v době od
10:00 hodin.
Finanční prostředky získané v aukci
budou použity na činnost a provoz
Střední školy, základní školy a mateřské školy Jistota pro handicapované
děti a žáky. Konkrétně poslouží na
opravu střechy budovy. Akce se koná
pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka.
(red)
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navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

PROSTĚJOV Unikátní projekt
a jedinečné hosty představí už tento čtvrtek 30. listopadu prostějovské Městské divadlo. Zavítá sem
Magdalena Kožená s Ondřejem
Havelkou a jeho Melody Makers,
společně pak představí písně klasického a jazzového hudebníka
Colea Portera. Koncert k výročí
110 let od otevření Národního
domu byl takřka okamžitě vyprodán. Ti, co si vstupenky zakoupili,
ví, že spojení těchto dvou velkých
legend bude skutečně stát za to!
V 19:00 hodin se v Městském divadle
rozezní dechberoucí hlas mezzosopranistky Magdaleny Kožené a jazzové
tóny Melody Makers, posluchače potěší koncert s titulem Pojďme si zařádit.
S tímto mimořádným projektem, prostřednictvím něhož zazní písně Colea
Portera, objíždějí protagonisté letos na
podzim pouze pět měst, přitom jedním
z nich bude Prostějov. Vstupenky na
tento unikátní koncert byly vyprodány
během neuvěřitelných dvou dnů.
„Melody Makers sem jezdí před Vánoci pravidelně a mají zde velmi po-

četnou základnu příznivců. Lidé se
ale i tak pravděpodobně nejvíce těší
na Magdalenu Koženou. Na Prostějovsku jde o výjimečnou příležitost.
Podobným exkluzivním hostem
byla v divadle naposledy před deseti
lety Eva Urbanová zpívající ke stoletému výročí od otevření Národního
domu,“ uvedla pro Večerník Jana
Maršálková, ředitelka Městského
divadla.
Magdalena Kožená přitom není
v Prostějově poprvé. „V jevišti za
oponou vystupovala již v první
polovině devadesátých let, tehdy
jako studentka JAMU. Ještě nebyla
vůbec známá, se zpěvem teprve začínala a na tento její koncert přišlo
šedesát lidí. A letos se sem tahle nyní
už světoznámá zpěvačka vrací po
více než dvaceti letech,“ prozradila
Maršálková.
Kdo si nechal ujít tuto exkluzivní
možnost a zahálel s koupí vstupenek, si jistě nyní rve vlasy. Koncert
totiž bude nesporně velkolepý
a zpěvačka se sem určitě hned tak
zase nepodívá.
(tem)
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jak se pařiilo
o s ollympikeem...

PROSTĚJOV
Dvě
pantomimická
představení SÓLO a PEJPRBÓJ vyšperkují
celodenní program ke 110. výročí otevření
Národního domu, který na tuto sobotu 2.
prosince 2017 připravilo Městské divadlo
v Prostějově. Jediným účinkujícím obou
pozoruhodných inscenací bude Radim
Vizváry - držitel Ceny Thálie 2016 v oboru
pantomima.
Vyprodaná vystoupení po celé republice
odměňuje publikum nekončícími aplausy
vestoje. Radim Vizváry vrátil pantomimu do
povědomí lidí. Naplnil tak myšlenku svého
učitele a vzoru Borise Hybnera: „Pantomima
je jako řeka Punkva. Vždy se na nějakou chvíli
ztratí, aby se po čase vynořila v celé své kráse.“
V 11:00 hodin se v komorním prostoru
na jevišti za oponou uskuteční představení
PEJPRBÓJ pro malé diváky a jejich doprovod. V příběhu ožívá obyčejný každodenní
předmět – papír. Role papíru. Vypravěč papír
zkoumá a objevuje příběhy, které vypráví.
Potká se s maličkým papírovým chlapcem
Pejprbójem, který se stane jeho průvodcem
v papírovém světě plném fantaskních výjevů.
V 18:00 hodin je v divadelním sále na programu Vizváryho slavné představení SÓLO,
které nejčastěji hraje v pražském Švandově divadle. „Sólo je pantomima s prvky jiných žánrů.
Pohybuji se v žánrech od klasické pantomimy,
grotesky, klaunérie až po pantomimu s prvky
japonského tance butó,“ řekl k představení
jeho tvůrce, který ve svém pojetí pantomimy
spojuje pohybovou virtuozitu s herectvím.
„Vizváry je bezpochyby největší osobnost
soudobého mimického divadla, která obsáhne
jak jeho současnost, tak i jeho klasický obraz,“
napsala o Vizvárym v Tanečních aktualitách
Ladislava Petišková.
„Hostit na prknech prostějovského divadla
pantomimu je velký svátek. Tato všem srozumitelná disciplína je totiž nesmírně obtížná
a umělec se pro ni musí narodit. S Radimem
Vizvárym se můžete smát i brečet bez jediného slova,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková a dodala:
„Věřím, že si prostějovští diváci nenechají ujít
příležitost k setkání s mimem, který kromě
sólových představení spolupracuje s Národ-

PROSTĚJOV S rozlosováním základní části CEV Champions League žen
2017/2018 byl současně dán i zápasový program v jednotlivých základních skupinách. Přesné termíny všech
střetnutí sice ještě nejsou známy, ovšem datum a čas prvního mače prostějovských volejbalistek v aktuálním
ročníku Ligy mistryň se už nyní dá
s vysokou pravděpodobností brát jako
téměř jistý.
„Na Evropskou volejbalovou federaci
jsme poslali termín našeho úvodního zápasu doma s Fenerbahce Istanbul, který
bychom rádi odehráli v úterý 12. prosince
od 17:30 hodin. Tento náš návrh samozřejmě musí být ještě oficiálně schválen

a potvrzen, nicméně věřím, že by se na
něm nemělo nic změnit. Definitivně jasno bude asi na přelomu listopadu a prosince,“ prozradil Večerníku Peter Goga,
sportovní manažer VK Prostějov.
Zmíněným schvalovacím procesem
momentálně prochází celý jízdní řád ve
všech čtyřech grupách, tím pádem lze
zatím zveřejnit pouze rozpis duelů s orientačními datumy jednotlivých hracích
kol. Přesný pořad utkání pak přineseme ve volejbalovém speciálu, který
má být součástí Večerníku v pondělí
11. prosince. A napěchujeme jej co
nejzajímavějšími informacemi právě
o nadcházející Champions League.
(son)

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz
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tegorie i v juniorské extralize?
„Snad ano. Rozhodně se tam snažím
holkám víc pomoct jak svými výkony,
tak právě těmi zkušenostmi nabranými v ženských zápasech.“
 Vnímáte na sobě výkonnostní
posun třeba oproti minulé sezóně?
„To doufám! (směje se) V přípravě pro to
dělám maximum, na trénincích se snažím každý den makat, a když dostanu
šanci v utkáních, tak chci vždycky odvést
co nejlepší výkon. Mezi dospělými i v juniorkách. Hlavní je, aby vydrželo zdraví.“
 Vás osobně čeká premiéra
v Champions League. Těšíte se?
„Samozřejmě se těším hodně. Jak na

bům Evropy, tak na návštěvu cizích
zemí. Zatím jsem takhle do ciziny
s volejbalem moc necestovala a teď se
podívám do Turecka i dvakrát do Itálie, což je paráda.“
 Co říkáte na zvučné soupeře,
které potkáte ve skupině? Nemáte
z nich strach?
„To určitě ne, možná trochu obavy,
třeba Fenerbahce Istanbul asi bude
hrozně silný tým. Přesto se ale hlavně
těším, Liga mistryň je něco extra.“
 A jak vidíte vaše výsledkové šance proti favoritům?
„Budeme se snažit předvést co nejlepší výkony a uvidíme, co to přinese.“

2:3
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 2:4,
5:4, 5:7, 7:8, 7:11, 8:13, 12:13, 13:15,
15:15, 15:19, 17:19, 17:21, 18:23,
19:25. Druhý set: 6:0, 8:2, 8:4, 10:4,
15:5, 15:7, 19:7, 19:12, 21:14, 24:14,
25:16. Třetí set: 2:0, 2:2, 5:3, 6:5, 8:5,
10:6, 10:8, 15:12, 15:14, 16:16, 18:16,
18:18, 20:18, 22:19, 22:22, 24:22,
24:25, 26:25, 27:26, 29:27. Čtvrtý set:
1:1, 1:3, 2:6, 4:6, 9:7, 10:10, 12:12,
14:12, 14:14, 16:15, 16:20, 18:21,
18:25. Pátý set: 0:2, 1:6, 2:15.
LIBEREC, PROSTĚJOV Dosud nejtěžší utkání v UNIQA extralize žen
ČR 2017/18 odehrály prostějovské
volejbalistky uplynulou sobotu v rámci osmého kole soutěže na libereckém
hřišti. Dukla se od druhé sady rozjela
k působivému výkonu, naopak VK
dlouho tápal. Dokonce mu hrozila

DU LIB
VK PV

prohra bez jakéhokoliv bodového zisku, leč tento scénář zdárně zažehnal
a nakonec zpod Ještědu odvezl vybojované tiebreakové vítězství. Díky
němu uhájil průběžné vedení těsně
před dotírající Olomoucí.
Svěřenkyně kouče Čay sice zápas otevřely
zkaženým podáním, ale vzápětí zabraly
a rychle otočily na 2:4. Nicméně dvě nevynucené chyby vrátily mírnou výhodu
na stranu domácích. Vékáčko hned odpovědělo stejnou mincí, tedy třemi získanými
body za sebou (z 5:4 na 5:7). A následně
už drželo průběh zahajovací části pevně
v rukou především dobrým servisem,
spolehlivým útokem i lepší obranou než
soupeř. Těmito atributy uteklo na 8:13,
načež přišel první výpadek na přihrávce
proti výborné plachtě Kohoutové - 12:13.
Favoritky znejistěly, naopak severočeský
tým se chytil. A zanedlouho bylo vyrovnáno - 15:15. Za tohoto nejistého stavu
udeřila skvělým uváděním míče do hry
zpoza koncové čáry Horká, přičemž trhák
na 15:19 byl rozhodující. Koncovku si prostějovská děvčata stupňovaným výkonem
bezpečně pohlídala – 19:25 a 0:1.

Vstup do druhého dílu Čadovým svěřenkyním vůbec nevyšel. Mimo jiné
se nechaly dvakrát bodově zablokovat
a vzhledem k bleskovému růstu skóre
si kouč záhy vzal oddechový čas. Bohužel pomohl částečně až o něco později,
kdy rozpumpovaný Liberec vedl již 6:0.
Smazání tak výrazné ztráty není žádná
legrace a obhájkyním titulu se to vůbec
nedařilo, neboť jednoduše řečeno nehrály dobře. Hráčky Dukly naproti tomu
účinně servírovaly a především výtečně
bránily na síti i v poli, což vyústilo v ještě markantnější zvýšení jejich náskoku
(15:5 a 19:7)! Z mizérie vinou špatného příjmu i hrubek ve všech ostatních
činnostech se papírově silnější družstvo
zvedlo teprve v závěru, jenže to bylo na
záchranu setu přes mohutné dotahování
(19:12) logicky pozdě - 25:16 a 1:1.
Leč zdálo se, že z hlubokého ponoru, do
nějž úřadující mistryně republiky spadly,
začínají pozvolna stoupat zpět nahoru.
Start třetí sady však tenhle dojem nepotvrdil. Rozjeté Delabarre a spol. se dál
vezly na vlně volejbalové euforie, zatímco
mančaft okolo kapitánky Weiss nadále

chyboval. Tím pádem Smolkova parta
udržovala svou převahu a vítězné plány
VK dostávaly povážlivé trhliny (2:0, 5:3,
8:5). Krize vyvrcholila vedením extraligových novicek 10:6, aby od té chvíle
mdlý projev hanáckého kolektivu přece
jen ožíval. Pomalu, ale jistě se povedlo
manko zlikvidovat (10:8, 15:14, 16:16)
a byť domácí soubor hned zase odskočil
na 18:16, rozhodnutí přinesla až dramatická koncovka. Hosté v ní dokázali
srovnat z 22:19 na 22:22, vzápětí odvrátit dva setboly za kritického skóre 24:22,
nevyužít svůj jeden po obratu na 24:25.
A v úplném finiši infarktových rozměrů
pak Severočešky proměnily setbol číslo
pět - 29:27 a 2:1.
Bylo tudíž jasné, že lídryně tabulky minimálně ztratí premiérový bod v sezóně.
Aby nedošlo k něčemu ještě horšímu,
potřebovaly naplno zabrat, což se povedlo zkraje čtvrtého pokračování. Nadšení
Dukly opadlo, místo něj dění na palubovce ovládla kvalita favorizovaných žen.
Bohužel ne nadlouho. Okamžitý trhák na
2:6 bryskně vystřídalo opětovné vypadnutí z role a to nachystaný sok umně po-
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Prostějov (son) - Neporazitelnost
starších žákyň VK Prostějov v krajském přeboru kadetek 2017/18 sice
pokračuje, ale svěřenky trenérského
dua Solange Soares - Pavel Parobek
zaznamenaly premiérové dvě bodové
ztráty od začátku soutěže.
Hlavní lodivodka mladých volejbalových Hanaček si po předchozích extrémně hladkých triumfech přála víc těžkých
utkání, což se jí splnilo už v pátém dvoukole na hřišti Přerova. Tamní béčko silně
vzdorovalo a duely nakonec skončily
z pohledu domácího celku 2:3 (18, 17,
-18, -17, -6) a 2:3 (-22, 22, 16, -9, -13).
Žákovský výběr vékáčka tím prodloužil svou vítěznou sérii, zároveň už ale
není stoprocentní co do zisku bodů.
Nyní má kadetský KP zápasovou přestávku až do příštího víkendu, kdy Prostějovanky 10. prosince hostí Přerov C.
Úvodní polovinu sezóny pak zakončí
17. 12. v Uničově proti papírově největšímu rivalovi.
Krajský přebor kadetek 2017/2018
- pořadí po neúplném 10. kole: 1.
VK Prostějov B 22, 2. Uničov 15, 3.
Přerov B 14, 4. Přerov C 10, 5. Šternberk B 9, 6. Olomouc B 8, 7. Olomouc
C0
veň svého výkonu na očekávaně mezinárodní level, nestíhající soupeřky doslova
rozdrtila náhlým probuzením dlouho
dřímající týmové síly. A vzrušující bitva
nakonec dopadla předpokládaným vítězstvím Prostějova, byť jen těsně vydřeným
a s bodíkem ponechaným na české půdě
- 2:15 a 2:3.
(son)

  * 
VK v KP kadetek

Prostějov (son) - Přesně tak, jak dopředu avizoval kouč prostějovských
volejbalistek Miroslav Čada, to dopadlo s odloženým střetnutím žen VK na
hřišti Olympu Praha. Duel, který se měl
původně uskutečnit 16. listopadu, bude
v hale PVK v Přípotoční ulici dohrán ve
čtvrtek 7. prosince od 17:00 hodin.
Připomeňme, že k utkání v plánovaném
termínu nedošlo kvůli uvíznutí hanácké
výpravy ve velké dopravní zácpě na dálnici D1 cestou na mač UNIQA extraligy
ČR. Autobus s celým „A“-družstvem vékáčka prostál po nehodě kamionů dlouhé hodiny v koloně aut a do české metropole vůbec nedorazil. „Důležité bylo,
že jsme o své situaci včas informovali jak
soupeře, tak delegátku zápasu, a s oběma
stranami pak byli v neustálém kontaktu.
Až do chvíle, kdy bylo jasné, že utkání
nestihneme,“ popsal ještě jednou hlavní
trenér úřadujících mistryň republiky.
Následně podal návrh nového termínu
odloženého souboje, jenž vedení Olympu i Český volejbalový svaz akceptovaly.
„Sedmého prosince bylo do konce tohoto kalendářního roku pro nás jediné
rozumné datum, abychom nemuseli
v některém týdnu hrát tři utkání. Proto
děkujeme pražskému oddílu i svazu, že
náš návrh přijaly,“ řekl Čada.
Mrzel ho pouze fakt, že osud znemožnil jeho týmu absolvovat jeden kvalitní
přípravný zápas. „Ve středu 6. prosince jsme měli v plánu odehrát domácí
přátelák s Bielsko-Bialou coby takovou
generálku na Champions League. Soutěžní střetnutí však dostalo samozřejmě
přednost, nedá se nic dělat. Každopádně je ztráty natolik dobré přípravy škoda,“ pokrčil Čada rameny.

Dohrávka na Olympu
ve ètvrtek 7. prosince

RYCHLÝ


Josef SMOLKA – Dukla Liberec
„Pro nás velký dílčí úspěch, získat bod s Prostějovem se určitě cení. Utkání mělo vynikající úroveň, náš výkon byl dlouho opravdu výborný, skvěle jsme bránili a po jasně
vyhraném druhém setu urvali ve vyrovnané koncovce nejen zásluhou štěstí i třetí sadu.
Až od půlky čtvrtého setu a následně v tiebreaku jsme odpadli, přesto však bereme výsledek 2:3 proti největšímu favoritovi ligy pozitivně.“
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„Narazili jsme na velice silného soupeře, který exceloval v obraně, a my s ním dlouho
bojovali. Nakonec se nám povedlo Liberec zlomit lepším útokem. Nicméně výkon
jsme v podstatné části zápasu nepředvedli dobrý hlavně vinou špatné obrany na síti,
proto ten ztracený bod. Cením si kolektivního zlepšení od poloviny čtvrtého setu, díky
čemuž se podařilo výsledek otočit z 2:1 na 2:3.“



trestal svižným kontrem na 9:7. Výsledkové akcie moravského ansámblu znovu
klesaly, ovšem na samotné dno nepadly.
Odvrácení hrozby tříbodové porážky zařídila zejména pětibodová šňůra při super
podání Weiss (z 16:15 na 16:20), načež
jako vyměněné plejerky vékáčka suverénně ovládly zbytek sady - 18:25 a 2:2.
Došlo tedy na závěrečný tiebreak a v něm
již nebylo absolutně co řešit. Vedoucí
ekipa soutěže totiž zapomněla na trápení
z většiny předchozího mače, zvýšila úro-

V Liberci první ztracený bod, porážka zažehnána

jsme místy dělaly zbytečné chyby,
občas víc za sebou. Pak ale vždycky
následovalo zlepšení a nakonec jsme
to dotáhly do vítězného konce bez nějakých velkých problémů. Za což jsme
určitě rády.“
 V posledních týdnech dostáváte
hodně zápasového prostoru v mistrácích. Máte z toho radost?
„Určitě jo, každé soutěžní utkání za
ženy mi dá nějaké zkušenosti. A v dalších zápasech se aspoň nebudu tolik
bát. (úsměv) Věřím, že pravidelnější
nastupování se projevuje i na mých
výkonech. Myslím si, že čím víc hraju,
tím větší mám na hřišti jistotu.“

 

LIGU

PROSTĚJOV Sice toho moc nenamluví, ale na hřišti sebou
Tereza Slavíková mrská jako divá. Teprve devatenáctileté libero VK Prostějov má oddílový vzor ve své zkušené parťačce
Julii Kovářové, místo níž dostala poslední dobou příležitost
naskočit do několika soutěžních duelů ženského vékáčka.
A ten čtvrteční pohárový s Fénixem Brno zvládla velice dobře.
Úspěšností přihrávky se dostala nad padesát procent, navíc
předvedla několik skvělých zákroků v poli. Při jednom z nich si
poranila prst na ruce, ale po jeho zalepení se hned vrátila do
boje. Jakmile mač dospěl k úspěšnému závěru, odpověděla
Foto:Josef Popelka
Večerníku spíš ve stručnosti na několik otázek.
 Pomáhá vám praxe z dospělé ka- samotné zápasy proti špičkovým klu-
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LIGA MISTRYÒ
2017/2018 - PROGRAM SKUPINY „B“

VK vstoupí do Ligy mistryň doma
proti Fenerbahce Istanbul

ním divadlem v Praze, je ředitelem mezinárodního Vstupenky na obě představení jsou za symbolickou
festivalu MIME FEST a své umění představil v mnoha cenu v prodeji od konce října, lze je zakoupit také v onsmečařka Lucia Mikšíková doplněná
zemích Evropy, v USA, Asii a Africe.“
line prodeji.
(eze)
dvojicí blokařek Laura Holubcová –
Kateřina Kohoutová i univerzálkou
PŮVODNÍ
Romanou Kriškovou. Z vékáčka nejrozhovor
častěji bodovala přes nižší úspěšnost
v zakončení Helena Horká, kterou na- pro Večerník
vzdory dílčím výkonnostním probléMarek
mům vydatně podpořily hned čtyři
parťačky Andrea Kossányiová, Laura SONNEVEND
Emonts, Nina Herelová a Veronika
Trnková.
 Můžete pohárové střetnutí
zhodnotit?
DALŠÍ STATISTIKY
„Řekla bych, že jsme předvedly lepší
výkon než před týdnem proti stejnéZ UTKÁNÍ NAJDETE NA
mu soupeři. My mladší holky už jsme
WWW.VECERNIKPV.CZ!
byly klidnější než minule, víc psychicky připravené na celý zápas. Přesto

B &0$  "    &   &    Prostějova
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I V PROSTĚJOVĚ OLYMPIC
SCHÁZEL OSMÝ DEN!

Fanoušci oceňovali frenetickým potlesklikni na
kem osvědčené hity Želva, Jasná zpráva,
www.vecernikpv.cz
Osmý den schází nám či jednu z nejstarších skladeb skupiny Bon soir mademoiselle Paris. Chybět samozřejmě
nemohly Slzy tvý mámy, Okno mé lásky
a mnohé další osvědčené písně, se kteFoto: Josef Popelka
rými Olympic brázdí při svých turné po
kolech skoro vůbec nehrály a zaslouží si
republice už neuvěřitelných pětapadesát
to, navíc je potřebujeme mít připravené
let! Ovšem diváci měli možnost slyšet
naskočit v případě potřeby i do těžších
i zcela nové autorské písničky. „Možná
utkání. Zvolili jsme druhou variantu,
to ani nevíte, ale my jsme za posledních
která méně vytěžovaným děvčatům
pět let vydali tři nová alba. Poslední
rozhodně pomohla a ještě pomůže. Na
dvě nám křtili urolog a psycholog,“ podruhou stranu stabilním hráčkám teď
dotkl se smíchem Petr Janda. „A příští
zápasová jistota trochu chyběla, což se
rok chceme vydat další, a to nám pokřtí
logicky promítlo do souboje v Liberci,“
patolog,“ dodal pobaveně baskytarista
PROSTĚJOV Ve Společenském domě se v posledních týdnech doslova roztrhl pytel s koncerty Milan Broum.
připustil Čada. Stěžejní z jeho pohledu
  $ ` & &$ ( D +  &!&  %  (   & &) &(
je, že se podařilo závěrečným zlepšeznámých kapel či zpěváků. Je to jenom dobře, konečně se v Prostějově něco děje, říkají si prostě- Fanoušky v sále prostějovského kultuním odvrátit hrozbu porážky. „Sice jsme
jovští kulturní fanjšmekři. Minulé úterý večer byl sál místního kulturáku vyhrazen pro rockovou ráku, kteří znají historii Olympiku, jistě
klasiku. Do Prostějova totiž zavítala nejstarší tuzemská kapela. A Olympic dvouhodinovým kon- potěšila i píseň Strom z legendárního jelikož je podle některých už legendár- Olympic v Prostějově bodoval ztratili bod do tabulky, ale to mě tolik
certem beznadějně vyprodané hlediště doslova nadchnul. U toho prostě Večerník nemohl chybět! alba Prázdniny na Zemi. „Tuto píseň ní, tak jsme ji přivezli i do Prostějova,“ na celé čáře. „Moje dcera se mi netrápí. Hrajeme především na vítězna představeních běžně nehrajeme, ale vysvětlil publiku Petr Janda.
sice směje, ale já byla na Olympiku ství a důležité je neprohrát, byť i k tomu
může občas v české lize dojít, byť třeba
chlapi v mém věku už jenom brblají,“
PŮVODNÍ
výjimečně. Rozhodující bude, abychom
pravil nestárnoucí rocker Petr Janda.
REPORTÁŽ
se kvalitně nachystali na nejdůležitější
Jeho tvář se ale za pár desítek minut
3x foto: Michal Kadlec
pro Večerník
bitvy sezóny. To znamená Champions
rozjasnila, když spatřil do posledního
League, semifinále plus finále národního
místečka zaplněný sál prostějovsképoháru a závěrečná kola extraligového
ho Společenského domu. „To jsem
Michal
play-off. Tady všude potřebujeme mít
rád, že jste dorazili. Vidím spoustu
KADLEC
vrcholnou formu, abychom dokázali
důchodců, jako jsem já, ale jsou tady
splnit naše letošní cíle,“ doplnil Miroslav
i mladí. Tak snad jim kápnem taky do
Čada zásadní doušku.
Těsně před vystoupením přiznal v ex- noty. A tleskejte nám, my to v našem
Připomeňme, že nejvyšší tuzemská
kluzivním rozhovoru pro Večerník věku máme rádi,“ pronesl k prostějovsoutěž pokračuje pro jeho družinu
pětasedmdesátiletý frontman Olym- ským fanouškům Petr Janda.
v sobotu 2. prosince od 17:00 hodin
piku, že měl ještě v úterý ráno po- Olympic vzápětí sypal ze svéchmurnou náladu. „Když jsem doma ho repertoáru jednu rocko- 1!  ( 1 "  +# !  & # 3 & !#  '  &   %        ` & #     : doma proti Přerovu.
v Praze vstával z postele, bylo příšerné vou pecku za druhou, Janda za- (,   D    $
 $ &$
$ ,    < . 
počasí, které se nezlepšilo ani cestou zpíval i písně, které už běžně
do Prostějova. A jak je škaredě, tak Olympic na koncertech nezpívá.

1711xxxxxxx
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aneb pohled
Kathleen Weiss
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Málokdo z fanoušků to vnímá a příliš se o tom ani nemluví, ale v míčových
sportech a u volejbalu zvlášť je to poměrně zásadní téma. Jaké? Značka balónu, se kterým se zrovna hraje.
Ženy VK Prostějov i všichni další účastníci evropských pohárů z ČR musí
dlouhodobě odvádět co nejlepší výkony se dvěma hodně odlišnými míči, jež
mají dost jiné vlastnosti. České soutěže se totiž tradičně hrávají s produkty
firmy Gala (mimochodem prostějovské) coby dlouholetého partnera národního volejbalového svazu.
Mezinárodní soutěže včetně Champions League, CEV Cupu i Challenge Cupu
však pro změnu používají kulaté nesmysly italské společnosti Mikasa. A každý, kdo
sport pod vysokou sítí aspoň trochu provozuje, vám potvrdí jedno: hrát s Galovkami nebo s Mikasami je hlavně v některých aspektech opravdu značný rozdíl.
„Nejhorší ze všeho je ale neustálé přecházení od jednoho typu balónu ke druhému podle toho, jestli zrovna máme na programu domácí ligu či pohár, respektive
Champions League,“ řekl mi v průběhu let nespočet prostějovských hráček, jejichž slova by určitě podepsal kdokoliv z volejbalově aktivních lidí.
Nejde přitom o laciné nářky, nýbrž o holou skutečnost. Rozdílné vlastnosti různých značek míčů se nejvíce ze všeho projevují na přihrávce, neboť Gala i Mikasa
se na konci delšího letu chovají výrazně jinak. Jejich takzvané plachtění má prostě odlišný charakter tak nemalé míry, že je vždy nutných minimálně několik dnů
přípravy s daným typem balónu, aby si něj bylo možné aspoň trochu zvyknout.
A neboť právě nyní přichází pro vékáčko období, kdy bude často přeskakovat z tuzemských soutěží do Ligy mistryň, nastává opravdová míčová schizofrenie. Proto
holkám odpusťte, když jim to občas (nejen na příjmu) víc uletí.

BALÓNOVÁ
SCHIZOFRENIE

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek Sonnevend

Této přetahované předcházel čtvrteční pohodový mač čtvrtfinále Českého
poháru, v němž Hanačky jasně porazily
Fénix Brno, ačkoliv se do hry vůbec nezapojilo pět opor z obvyklé základní sestavy.
„Chtěl jsem, aby celé utkání zvládly holky, které na začátku sezóny nastupovaly
málo nebo vůbec. A kromě prostřední
části prvního setu si počínaly dobře,“ řekl
hlavní trenér VK Miroslav Čada.

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

Teď ovšem pojďme ke šlágru osmého
dějství UNIQA extraligy, jímž byla více
než dvouhodinová řežba vysoké úrovně v Liberci. Prostějovanky tam vcelku
přesvědčivě získaly vstupní dějství, leč
poté nastaly značné trable. Proč? „Nešlo o jediný důvod, mělo to víc příčin.
Tou nejpodstatnější bylo, že se domácí
hráčky chytily obranou v poli a dlouho
pak předváděly fantastické zákroky. My
jsme tím pádem znejistěli, začali chybovat ve všech činnostech. Což byla voda
na mlýn soupeře. Ten předváděl hlavně
ve druhém setu výborný výkon, nám se
naopak nedařilo. Třetí sada už se vyrovnala, jenže jsme nevyužili svého obratu
v závěru a ztratili dramatickou koncovku. Tím se situace stala již poměrně vážnou,“ popisoval Čada nepříznivý vývoj
volejbalového spektáklu.
Ještě po půlce čtvrté části Dukla ke všemu vedla 14:12 a 16:15. „Tam ale výtečně zaservírovala Katy Weiss, což nás
nakoplo do zbytku zápasu, který jsme
zvládli na jedničku. Holky ani za složitého stavu věcí nepodlehly panice, nepřestaly bojovat a naopak v rozhodujících

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

Jeho plán tedy nakonec vyšel po všech
stránkách, neboť domácí tým i v kombinovaném složení neztratil žádnou
sadu, zadělal na postup do semifinále
ČP a méně vytěžované plejerky dostaly
maximální prostor. „Děvčata potřebují
hrát, mít zápasovou praxi, aby nabrala
větší jistotu i zdravé sebevědomí. Že
se to povedlo, o tom svědčí jejich stoupající výkon během utkání s Fénixem.
Klidně můžou dostat velkou příležitost
i v brněnské odvetě a přesto věřím, že
dosáhneme jednoznačného postupu,“
uvažoval nahlas Čada směrem ke čtvrtfinálovému duelu číslo dva na jihu Moravy (čtvrtek 30. listopadu od 18.00
hodin ve Sportovní hale TJ Sokol
Brno I).

PROSTĚJOV Hned zkraje tohoto ročníku absolvovaly prostějovské volejbalistky tři těžké extraligové souboje (Olomouc
venku, Ostrava doma, KP Brno venku), jež zvládly dvakrát s potížemi 3:1 a jednou hladce 3:0. Poté následovala série snadnějších střetnutí s papírově slabšími protivníky, aby dosud největší
problémy nastaly v sobotu na horké liberecké půdě. Tam favorit
uspěl až po vypjaté bitvě nejtěsnějším poměrem 3:2.

Po další hladké selance s Fénixem prožily ženy VK
horké chvíle v Liberci, z potíží se však vyhrabaly

STATISTIKY TÝMOVÉ

momentech parádně zabraly tak, jak
by favorit měl. Otočit z 16:15 na 18:25
a tiebreak vyhrát 15:2, to byla pádná odpověď na předchozí problémy. A takového obratu v těžkém utkání proti kvalitnímu, navíc rozjetému soupeři si cením,“
zdůraznil kouč prostějovských žen.
Týmové tahounky přitom asi platily
v nevydařené fázi střetnutí daň za to, že
během posledních týdnů téměř vůbec   3&  '    1 !# !
nenastupovaly do mistrovských duelů.
Foto: Michal Kadlec
„Měli jsme dvě možnosti. Buď i proti
papírově slabším celkům držet na hřišti poprvé jako studentka v Lucerně
pořád stejnou sestavu, aby naše opory v roce 1982. Od té doby mu fandím,
nevypadly ze zápasového tempa. Nebo není podle mě u nás lepší skupina.
dát větší šanci holkám, které v úvodních Ty současné odrhovačky rádoby
populárních grup se vůbec nedají
poslouchat,“ svěřila se Večerníku
se svými pocity Blanka Nováková
z Prostějova.
Olympic se s prostějovskými fanoušky rozloučil poslední písničkou
těsně před jednadvacátou hodinou.
„Ráno se asi nepostavím na nohy,“
podotkl nestárnoucí rocker Petr Janda. Společenský sál bouřil nadšením
a současně všichni litovali, že už to
končí...
Na zmíněné exkluzivní interview
s Petrem Jandou se můžete těšit
ještě v některém z letošních čísel
Večerníku.

Mohlo přitom být ještě hůř. Po vcelku bezpečném zisku úvodního setu
totiž Hanačky hladce projely druhý,
v dramatickém závěru i třetí a ve čtvrtém prohrávaly 14:12, o chvíli později
ještě 16:15. Právě tam přišel rozhodující zlom, kdy po výrazném zlepšení
hostů nabrala kvalitní bitva opačný
směr a domácí udělali ve zbytku mače
(druhá polovina čtvrté sady + tiebreak) už jen pouhé čtyři body! Finiš

favoritek byl tedy skutečně zničující.
Ze zápasových statistik vyplývá, že
se Prostějov navzdory skvělé obraně
Dukly v poli mohl opřít o úspěšnější
útok rozdílem osmi procent. Mírně
navrch měl ještě na příjmu (o čtyři
procenta), zatímco servis byl vyrovnaný a defenziva na síti dlouho vyznívala
jasně pro Liberec, než se dostavil drtivý závěr vedoucího mančaftu soutěže.
Nebezpečné soupeřky nejvíc táhla

3:0

PROSTĚJOV Podruhé v rozmezí
jednoho týdne se utkaly v hale Sportcentra DDM volejbalistky VK Prostějov a Fénixu Brno. Nyní šlo o úvodní
zápas čtvrtfinále Českého poháru
žen 2017/2018, v němž hostitelky po
váhavém setu číslo jedna stupňovaly
svůj výkon až k jednoznačnému vítězství. Odveta je na programu tento
čtvrtek na jihu Moravy a prostějovský mančaft do ní půjde v očekávaně
ložené pozici na hladký postup.

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

VK PV
FÉ BR

Tentokrát zůstaly na lavičce úplně
všechny tahounky domácího týmu
(kromě Emonts a Trnkové), který
přesto zvládal roli favorita zpočátku
výborně. Na vstupní úder ještě soupeř
odpověděl (z 3:0 na 4:3), ovšem pak
vékáčko zatlačilo servisem a rychle
získalo velkou převahu. Skóre záhy
poskočilo až na 15:5, načež se karta
úplně otočila. Značná chybovost přešla na prostějovskou stranu zejména
vinou řady zkažených podání a po
šňůře 1:7 ztrácela hostující děvčata
rázem jen čtyři body (16:12). Nemalé zvraty následně pokračovaly až do
konce zahajovací sady, nicméně kombinovaná sestava Hanaček i přes chvilkové trable udržela průběh pod svou
kontrolou - 25:20 a 1:0.
Do druhého dějství si Čadovy svěřenky vnesly větší stabilitu výkonu,
který už neměl tolik výpadků. Hlavně
přestaly samy vyrábět takové množství nevynucených hrubek v sériích,
zpřesnily všechny herní činnosti v čele

Marek SONNEVEND

Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„V dané sestavě to holky zvládly kromě jedné horší pasáže v prvním setu celkově dobře.
Většinu zápasu to z naší strany mělo slušnou úroveň, jen chvílemi tam bylo víc jednoduchých chyb pramenících z menší vyhranosti v soutěžních utkáních. Mančaft se však
postupně lepšil a všechny hráčky, které normálně tolik nenastupují, prokázaly jedno: že
se nemusíme bát je nasadit i do těžších soubojů.“
Zdenìk JANOUŠEK - Fénix Brno
„Dobře jsme odehráli první set, ten byl z naší strany v celém střetnutí jasně nejlepší. Potom šel výkon týmu postupně dolů, projevila se nižší odolnost děvčat v momentech,
kdy se jim přestane dařit. Zatímco v úvodu jsme dokázali domácí trápit servisem, od
druhé sady počáteční nadšení opadalo a Prostějov přestal tolik chybovat. My jsme pak
dali hlavy moc dolů, proto byl závěr tak jasný.“

 





NA

několik vteřin, než z 0:1 otočily na
3:1 a poté unikly šesti body za sebou
na 9:3. Šlo o nejlepší pasáž Prostějova
v duelu, projev již snesl přísnější měřítko. Tenhle progres papírově silnějšího kolektivu sice nevydržel trvale
v celém zbytku střetnutí (z 15:7 na
16:10), přesto nebyl hladký triumf
nijak v ohrožení. A kvalitním finišem
se zrodilo nejjasnější dílčí skóre vedoucí k přesvědčivé úhrnné výhře –
25:12 a 3:0.

s přihrávkou. A nejisté Brňanky neustále i rovnoměrně nabíraly větší ztrátu až do stavu 18:8. Teprve v závěru
se Fénix zmátořil, aby výsledek aspoň
částečně zkorigoval. Nejprve šňůrou
na 19:12, posléze dalším bodovým
slepencem (z 23:12 na 23:16). Vzápětí ale set skončil – 25:16 a 2:0.
Zkraje třetí části nastal do té doby
nezvyklý moment, neboť devítinásobné vítězky pohárové soutěže ČR
premiérově prohrávaly. Leč pouze

25

Dlouhodobé soužití čtyř povahově
naprosto odlišných žen v jednom
bytě je, jak se asi všichni shodneme,
vcelku nemožné, nebo přinejmenším dosti komplikované. Majitelka
bytu Georgette, umělkyně Jacqueline, klavíristka Jeanine a služebná
Marie-Louisa si to myslely taky,
a proto si, každá z jiného důvodu,
podaly inzerát do novin. A věděli

Tereza MACHOVÁ

JESENEC Uplynulý čtvrtek přijela do jeseneckého „kulturáku“
divadelní společnost Háta s francouzskou komedií Byt na inzerát.
Takřka v plném sále se přítomní
celý večer smíchy popadali za břicha, a dokonce ani sami herci se
nedokázali nesmát svým vtipným
hláškám. To ale není všechno!
Kromě bujarého smíchu si diváci
užili také odhalených „břišních
buchet“ všech čtyř mužských herců. Večerník sledoval představení
pěkně zblízka...

Foto: internet

„Zpíváte jak v kostele. Ne, dělám si
legraci, vy zpíváte mnohem líp,“ taková byla první slova zpěváka Janka
Ledeckého k prostějovskému publiku. To se rozezpívalo hned v úvodní
části koncertu při úvodních hitech
Proklínám, Tina nebo Pěkná, pěkná,
pěkná. Protagonista také zavzpomínal na skupinu Žentour a po dalších

Eva REITEROVÁ
a Patrik
ZATLOUKAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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písních, mezi kterými zazněla ta
z nového stejnojmenného alba Na
konci duhy, následovala další otázka
směrem k přítomným fanouškům.
„Vy si možná říkáte, kde jsou ty slíbené vánoční skladby, že? Tak jo,
tady je máte,“ pronesl Ledecký. Následně tedy zazněla skladba Nejdelší
noc, při které se na pódiu pro zbytek
večera připojil soubor Nostitz Quartet. „Mám radost, že se nám podařilo ulovit tento úžasný smyčcový
kvartet. Letos jsem se o něj musel
přetahovat s Japonci,“ vtipkoval
dobře naložený otec reprezentační
lyžařky Ester. Známý zpěvák a skladatel v pátek také předvedl, že je nejenom skvělý zpěvák, ale i kytarista

PROSTĚJOV Uplynulý pátek se ve Společenském domě uskutečnil další z koncertů Vánočního turné českého zpěváka Janka
Ledeckého. Během večera jej doprovodily jak jeho kapela, tak soubor Nostitz Quartet. Vystoupení mělo hlavně ve druhé polovině tu
pravou vánoční atmosféru. A o tom, že Janek Ledecký neztrácí s přibývajícím věkem energii ani hlas, nepochyboval ani Večerník, který
událost monitoroval dokonce hned ze dvou pohledů.

a není mu cizí ani foukací harmonika. „Nejsem zrovna fanoušek Janka
Ledeckého, ale označil bych ho jako
českou verzi Bruce Springsteena,
kterého mám velmi rád,“ prozradil
Večerníku s úsměvem pětadvacetiletý Ondřej.
Po upravené verzi tradiční anglické
koledy The Twelve Days of Christmas, která pobavila diváky, následovala pauza. „Janka jsem poslouchala kdysi v mládí, ale jsem velmi
spokojena a určitě si ho znovu pustím,“ svěřila se nám během přestávky Pavla.
Druhá polovina pátečního večera
se nesla už jenom ve vánočním duchu. Dvě vokalistky se převlékly do

byste, co v jejich inzerátech znamenala zkratka PPS? Pouze pro
svobodné, perfektní postava samozřejmá, perfektně připravím sólistu
nebo pro praktický sex, a to podle
toho, co která preferovala. Každý
inzerát se dočkal své odpovědi. Vše
se ale nějak zamotalo. A tak se stalo,
že muž, který přišel stát modelem,
předváděl své „břišáky“ učitelce hry
na klavír, stará nájemnice se stala objektem (ne)touhy mládence hledajícího povyražení, umělkyně detailně
prozkoumala tělo nového podnájemníka a služebná svedla muže,
který se chtěl učit na piano.
Zmatek, humor a sex, to jsou tři
stěžejní body, na nichž komedie
Byt na inzerát staví. Proto se publikum nejvíce otřásalo smíchem
v takových chvílích, kdy muž, který původně přišel na lekce hraní
na klavír, odhalil pravdu Marie-Louisy toužící po sexu: „Dlouho
jsem dřel teorii, ale v praxi jsem to
ještě nikdy nedělal!“ Největší ovace

se pak ozývaly tehdy, kdy se postupně každý z mužů obnažoval. Celkově
si příchozí večer jistě užili, aplaudovali hercům dokonce ve stoje. „Dostal jsem přesně to, co jsem čekal. Na
komedii se mi ale moc nelíbilo, že se
svlékali jen muži. Naopak mi imponovalo, že ženy v této hře zjistily, že

nedostanou vždycky to, co chtějí,“
svěřil se Večerníku Lubomír Machala, jeden z návštěvníků.
Mnoho fanynek nakonec ocenilo
také možnost zvěčnit se s Martinem
Zounarem ztvárňujícím ve hře roli
„udělaného“ modela. A bylo jich tolik, že ze sálu málem ani neodešel.

   &         !{ !

  

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

andělských šatů a sám zpěvák do
slavnostního obleku. Atmosféru doplnily svíčky na okraji pódia a samozřejmě vánoční koledy. Janek Ledecký se také podělil s diváky o vánoční
příhodu, kdy chtěl jeho tchán podpořit vánoční náladu tím, že navěsil
nepřiměřené množství prskavek na
stromeček, a tak neúmyslně zapálil
dárky tchýni...
Vsuvkou byla i jedna koleda zahraná na láhve od vína naplněné
vodou, od jejíhož množství jsou
odvislé jednotlivé tóny. Toto číslo publikum opět pobavilo. „Je
pravděpodobné, že už se s vámi do
Vánoc neuvidíme. Tak šťastné a veselé,“ rozloučil se zpěvák s fanoušky.

   &$  $   " '  1 !# !   ) 
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Jako poslední píseň zazněla skladba
Sliby se maj plnit o Vánocích, kterou
snad každý v sále očekával po celý
večer.
Za vydařený koncert s úžasnou
atmosférou odměnil plný sál Janka Ledeckého i hudební uskupení
dlouhým potleskem ve stoje. „Jsem
velmi příjemně překvapen nejen
koncertem, ale i kvalitou zvuku, která zde nebývá příliš uspokojivá,“ poznamenal v útrobách Společenského domu po koncertu Mirek, jeden
ze spokojených návštěvníků.
Večerník získal ještě před koncertem exkluzivní rozhovor s Jankem
Ledeckým, který vám přineseme
v některém z nejbližších čísel.
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Při závěrečném potlesku se ze židlí zvedlo vyprodané „Kasko”

do jisté míry závisí na případných sympatiích či antipatiích k aktérům naší politické scény.
Asi všichni se tak mohli shodnout na
vynikajícím ztvárnění moderátorky
Michaely Jílkové, kterou si s viditelnou
chutí „střihla“ Marta Bačíková. Herci se
každopádně snažili, aby tu „svou“ postavu prezentovali co nejvěrněji, a jak
už to v parodiích bývá, s důrazem na její
slabé či nechtěně humorné stránky.
Jak se Večerník naživo přesvědčil,
zhruba stovka diváků se v prostějovském kině každopádně dobře bavila.
„Třeba budeme mít příště vyprodáno
jako ve Zlíně,“ podotkla s úsměvem
Barbora Prágerová, ředitelka Metro 70.

LEDECKÝ NALADIL „KASKO“ NA VÁNOCE

dvojice Jiřina Bohdalová - Vladimír
Dvořák, jejichž inteligentní narážky si
ještě mnozí pamětníci oné generace
vybavují.
Kolektiv zlínského Městského divadla
přišel s podobným žánrem v moderním kabátě. Jak zmínil scénárista a režisér Petr Michálek v úvodním slově,
jejich Ovčáček se zařadil po bok Terminátora nebo Predátora, protože se
stejně tak dočkal druhého pokračování.
To tak trochu předjímalo nejbližší
budoucnost v období vrcholící preziTomáš KALÁB
dentské kampaně. Autoři slíbili citelné
Politická satira má u nás hluboké koře- přitvrzení, je ovšem velkou otázkou,
ny vzhledem k předlistopadové minu- nakolik to bylo ku prospěchu věci. Vnílosti. Ke klasice patří třeba vystoupení mání jednotlivých postav samozřejmě

PROSTĚJOV Diváci Kina Metro 70
měli minulé pondělí příležitost v přímém přenosu sledovat druhý díl nekorektního kabaretu s názvem OVČÁČEK MILÁČEK. Díky projektu
prenosydokin.cz měli diváci v pětasedmdesáti kinech po celé republice
možnost pomyslně zasednout do
hlediště Městského divadla ve Zlíně.
Jak připomněla jedna divačka po
představení, satira je těžká disciplína
a tedy ne vždy se tak úplně vydaří...

0E0D169  )  H "
za Prostějov hrály úplně všechny NÁHRADNICE J9
Francouzskou komedii si užily zejména ženy...

Brněnský Fénix si i v Českém poháru odvezl jasnou porážku,

LIBEREC, PROSTĚJOV Kombinace srdnatého výkonu libereckého družstva a místy slabší hry
prostějovského týmu udělala ze
sobotního duelu na severu Čech
dosud nejnáročnější partii volejbalistek VK v probíhající sezóně.
Zvládly ji nakonec vítězně, ovšem
jen díky výsledkovému obratu a za
cenu ztráty prvního bodu do extraligové tabulky.
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Dukly s lepším útokem finišujícího '  
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Úspěšnost útoku:
Liberec 33 % – Prostějov 41 %.
Úspěšnost přihrávky:
Liberec 42 % – Prostějov 46 %.
Podání – esa/chyby:
Liberec 7/7 – Prostějov 8/8.
Bodové bloky:
Liberec 15 – Prostějov 19.
Celková užitečnost:
Liberec +24 – Prostějov +43.

Pondělí 27. listopadu 2017
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letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

  Na severu Čech hořel souboj vynikající
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Žádný bodový náskok v čele průběžné tabulky UNIQA extraligy
ČR nemají prostějovské volejbalistky, po dílčí ztrátě v Liberci
vedou před dotírajícím rivalem z
Olomouce jen díky lepšímu poměru setů. Pořadí je však trochu
zkresleno tím, že ženy VK odehrály o zápas méně (ten odložený na Olympu Praha).
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„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.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Na dva týdny se nakonec protáhla
absence smečařky Laury Emonts
v přípravě i zápasech VK Prostějov.
Jak už Večerník informoval dříve,
šestadvacetiletá volejbalistka nebyla
zraněná ani nemocná, nýbrž dostala
rodinné volno. Její manžel totiž musel na operaci páteře a kouč hanáckého týmu umožnil své svěřenkyni,
aby tento těžký čas trávila se svým
mužem doma v Německu. „Laura
přitom musela plnit individuální
tréninkový plán. Od Soli měla rozepsaná kondiční cvičení a po herní
stránce se udržovala tréninky s bundesligovým družstvem Schwerinu,
byť v omezeném počtu,“ prozradil
Miroslav Čada. Do České republiky
se Emonts vrátila zkraje minulého
týdne a jak ve čtvrtek proti Fénixu
Brno, tak v sobotu na hřišti Liberce
nastoupila v základní sestavě. Výkony? Solidní s občasnými chybami,
pauza se na ní projevila jen částečně.
A teď bude společně se svými parťačkami nabírat vrcholnou formu.

Emonts se
vrátila
z Nìmecka

Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Prostějovské libero se sice poslední dobou potýká s bolavým kolenem, ale ve stěžejním duelu uplynulého týdne
se vyšvihlo ke kvalitnímu výkonu. Do čtvrtečního utkání
Českého poháru s Fénixem Brno Kovářová nezasáhla (stejně jako další největší opory týmu), zatímco v sobotu během extraligového šlágru na Dukle
Liberec předvedla nejstabilnější hru ze všech Hanaček v celých pěti setech. Na rozdíl od parťaček
se přitom vyhnula větším výkyvům, úspěšností
přihrávky se dostala na velice dobrých 62 procent
a také při obraně v poli se blýskla výbornými
zákroky, byť možná v menší míře než obvykle.
Každopádně Julča znovu dokázala, že
těžké zápasy většinou dokáže zvládnout
na vysoké úrovni.

JULIE KOVÁØOVÁ

PODLE

volejbal

JEDNIČKA VK
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začátkem Radka Slečková. „Ani
nevím z čeho, není důvod, spíše je
to díky pocitu, že člověk neví, co
ho vlastně čeká a jak bude v závěru
vypadat. Ale snad mě to během chvíle opustí a bude vše fajn,“ smála se.
Bylo.
„Paní Slečkové jsem se nemohla
dočkat, po telefonu působila velice
mile a na proměnu se těšila, i když se
teď vyskytla menší nervozita, jsem
si jistá, že rychle opadne. Máme
tým schopných a příjemných lidí,
se kterými se pracuje jedna báseň,
což se rychle pozná,“ nechala se
slyšet Aneta Křížová, patronka
PROMĚNY IMAGE a redaktorka
Servisu pro ženy.
Pojďme se tedy podívat, jak vše
dopadlo. Také tentokrát jsme
vše znovu pečlivě zmonitorovali, tudíž co nenajdete zde, stačí
navštívit internetové stránky
www.vecernikpv.cz. Čeká tam na
vás obsáhlá fotogalerie a video
z PROMĚNY IMAGE pro měsíc
listopad roku 2017.

Naše další vítězka již delší dobu
toužila po změně image, doposud se ale této dámě nepodařilo
najít někoho, kdy by byl schopný
poradit jí komplexně - od hlavy
až k patě. Když jí syn navrhl, že ji
přihlásí do naší proměny, po chvilkovém váhání se rozhodla, že se
klání zúčastní s tím, že snad konečně
vyjde to, co si již nějakou dobu
přeje. A nutno dodat, že se rozhodla
správně. PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
splnila plán udělat zcela novou Radku Slečkovou na jedničku.
Prodejna RV FASHION nabídla
nové oblečení a poradila, který styl,
střihy a barvy jsou pro ni nejlepší,
Optika Wagner se postarala
o originální a osobité brýle, Vlassalon vykouzlila nový účes, Studio
Belleza proměnila tvář naší vítězky
a Jiří Slečka Production vše zachytil
a hlavně zvěčnil prostřednictvím
fotoaparátu a videa. „Musím se
přiznat, že jsem trochu nervózní,“
vyřkla těsně před samotným

Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
Devětadvacátá PROMĚNA IMAGE dlouhodobého seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je za námi. A tak další
vítězka, na kterou se usmálo štěstí, zažila den plný
hýčkání, péče, načež se cítila jako princezna z pohádky. Změna účesu, líčení, proměna šatníku, nové brýle
a kompletní poradenství, to byl již tradiční program
naší listopadové proměny. Ostatně je tomu již skoro
dva a půl roku, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako jediné
místní periodikum poprvé zorganizoval změnu vizáže
první šťastné čtenářky. Od té doby jsme proměnili osmadvacet žen a dva muže, přičemž v jednom z klání
zářil manželský pár. Jelikož se klání dlouhodobě těší
velké popularitě, prošly jím už dámy všech věkových
kategorií. Se svou novou image se ve Večerníku
předvedla jak pětadvacetiletá slečna, tak mnoho žen
středního věku a nechyběly ani aktivní seniorky ve věku
až šestasedmdesáti roků. A všechny dosavadní díly
dopadly navýsost skvěle a u srdce zahřály nejen naše
vítězky, ale i celý profesionální tým. Nejinak tomu bylo
i tentokrát u paní Radky Slečkové. Jak všechno dopadlo,
na to se můžete podívat právě v dnešním vydání...

připravila
pro Večerník
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Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

Při stříhání měla paní Radka Slečková velký strach o své vlasy. Byla vyděšená z toho, že padají bokem, i přes naše ujištění, že se nemusí bát, evidentně strach přeci jen
měla. Jakmile ale bylo zrcadlo odhaleno a po několika hodinách konečně viděla výsledek, byla nadšená. V jejích očích byly vidět šok a zároveň velká spokojenost.
A jako většina předchozích soutěžících předeslala, že se sice nerada fotí, po celkové změně se ale cítila natolik dobře, že si jej nakonec moc užívala.

 

Účes byl na světě a dalším krokem byla kosmetická péče od Terezy Škvarkové ze studia Belleza. „Vítězka má suchou pleť
a vrásky, doporučila jsem jí tedy ošetření, které provádím, a to derma roller. Tento způsob ošetření je efektivní jak na vrásky, tak
na problémy se suchou pokožkou. Paní Slečkové jsem v průběhu ošetření také vysvětlovala, jakým způsobem by měla pečovat
o svoji pleť,“ prozradila kosmetička. „Následně jsem nanesla podkladovou bázi, aby se pleť oživila a nebyla tolik vysušená, poté
make-up, rozjasňovač kolem očí, čímž se nám hezky schovaly vrásky. Upravila jsem také obočí, ale spíše do přirozena. Na oči
jsem nanesla tmavší stíny opět v přírodních, hnědých tónech, aby se oči zvětšily. A protože má zapadlá víčka, kolem očí jsem
vytvořila slabší linku, aby nepůsobily příliš ohraničeně. Samozřejmě nemůže chybět pudr, který zafixuje make-up, dále líčka,
která dodají výrazu ucelenost, a také rtěnka. Vzhledem k typu paní Slečkové jsem volila přírodnější odstín rtěnky. Žena měla
také zájem zjistit, jak by se měla líčit, což jsem s radostí vysvětlila. Je fajn, když má o sebe kterákoliv z nás zájem pečovat. Navíc
nalíčená tvář jí velice slušela a myslím, že značně omládla, doufám a věřím, že v tomto bude pokračovat,“ zakončila s úsměvem popis postupu Tereza Škvarková.
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Kolem osmnácté hodiny se celý tým Proměny Image přemístili do Vlassalonu Andrei Furiakové a mohla tak začít hlavní část
naší proměny, tedy změna účesu. „Paní Slečková měla husté pevné a suché vlasy. Své vlasy měla hnědé, promelírované a jen
opravdu lehce šedivé. Rozhodly jsme se tedy, že je zesvětlíme do teplého zlatavého odstínu, který ji omladil,“ odůvodnila
výběr barvy majitelka salónu. „Přední část vlasů byla tedy kompletně prosvětlená včetně kontur, boků i ofiny. Co se týče
střihu, tak jsme vlasy zkrátily razantněji vzadu, boky byly zanechány delší, a to kvůli tvaru obličeje, ofina byla sestříhána
mírně zešikma. Do barvy jsme přidaly regeneraci, protože byly slabší a také, aby získaly lesk i v tomto světlém odstínu. Styling pak probíhal jednoduše, stačilo použít tužidlo a vyfoukat vlasy přes kartáč, přifoukly jsme ještě trochu suchého šampónu
a laku pro objem, aby výsledný střih působil na paní Slečkové rozverně,“ uzavřela spokojeně Andrea Furiaková.

|  "& % " #

Nové outfity jsme pro Radku Slečkovou posléze vybírali u Reného Volka v prodejně RV FASHION. „Žena měla na své proměně velký zájem.
Během zkoušení jsem zjistil, že musí mít určité střihy a typy šatů, aby vypadala celkově dobře. Nejvíce jí sluší barvy modrá a červená, může však
mít i tlumenější barvy. Rozhodně jí nepadne černá barva, která bývá obecně velmi oblíbená,“ vysvětlil na úvod René Volek. „Jako první model
jsme vybrali šaty z úpletu. Výrazné červené deštníky jako potisk navozují atmosféru deštivého podzimu, rovný střih a barevná členitost šatů zajistily elegantní vzhled. Bílé sáčko takzvané bolerko dodalo na celkovém dojmu a je možné ho použít na slavnostní příležitosti,“ pochvaloval si.
Druhý model Radka Slečková intenzivně prožívala. Kalhoty ve stylu casual, tedy volnočasové módy v kombinaci s volnou halenkou,
si doslova zamilovala. „Bylo vidět, že tento styl je jí blízký. Tyto výrobky se dají velmi dobře kombinovat s ostatními kousky, které má
v šatníku. S blížící se plesovou sezónou jsme pak zařadili i plesovou toaletu. Vzor potisku v modro-hnědé kombinaci. Šaty paní velmi
slušely. Tyto šaty by bylo možné kombinovat i s kožešinovým límcem nebo šálou z šifonu. S paní Slečkovou se mi velmi dobře spolupracovalo. Má módu ráda a měl jsem dojem, že šla do proměny s určitým cílem, že byl naplněn. Očekávání se jí splnilo, nám udělalo radost,“
nechal se slyšet při loučení slyšet René Volek.
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Byl čtvrtek 16. listopadu, šestnáctá hodina odbila a další PROMĚNA IMAGE mohla začít. Nejprve naše kroky směřovaly
do Optiky Wagner, kde si majitel prodejny na Husserlově náměstí (bývalé Caffé Trio) vítězku předposledního letošního kola
prohlédl a ihned věděl, jaký typ brýlí by této dáme slušel nejvíce. „Pro dnešní proměnu jsme zvolili opět naše oblíbené Etnia
Barcelona, které dodají šedi zimních dní trochu šťávy a šmrncu. Veškeré názvy modelů mají jména měst a tentokrát je to Jena,
a i když není aktuálně Německo zemí léta, rozzáří obličej každého nositele. Zvolili jsme jak elegantnější barvy, tak i naši oblíbenou kombinaci červené, bílé a černé,“ pronesl Radek Wagner. „Další dvoje brýle jsou opět Coco song, které máme zařazené
v předvánočních výprodejích za skvělou cenu. S tím, že je to stále šperkařská práce s ručně vykládanými polodrahokamy, hedvábím, zalitými korály, peřím, sušenými květinami a dalšími motivy doplněné o symboly čínské mytologie,“ přidal s úsměvem
majitel Optiky Wagner.
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tem do PV to nebylo nic moc – a po jeho
nesmyslném odvolání loni na podzim +
následném nástupu „Prcka“ právě na
přerovskou střídačku je to ze strany ptačí
letky ve vzájemných bitvách opravdová
bída.
Posuďte sami. V minulém ročníku Kamil stihl Jestřáby smést (pochopitelně
v úzké kooperaci se svými tuřími svěřenci) 5:0 a 5:3 v základní části, aby je poté
přesvědčivě vyřadil i z předkola play-off
po výsledcích 4:2, 2:4, 2:1 a 4:2. Načež
odstartovala aktuální sezóna, v níž Zubři
své soky zdolali 2:0 a 2:1.
Taková mizérie proti výkonnostně srovnatelnému soupeři se těžko okecává a
rozhodně není náhodná, byť se tomu
mnozí z elhákáčka brání. Teď každopádně mají solidní šanci vršící se neúspěchy
z prestižních soubojů přerušit. Ačkoliv
poslední mač na Kladně nezvládli 1:6,
v předchozích devíti případech vždy
bodovali a v pořadí WSM ligy jsou momentálně pátí, o dva posty nad svým
konkurentem.
Nicméně výběr HC se po trochu slabším období výsledkově zvedl a středeční
výhru 5:4 v Havířově dokázal vyšperko-

vat sobotním přemožením Českých Budějovic 3:2 po samostatných nájezdech.
Průběžná tabulka Zubry eviduje na
sedmé pozici, mají o jediný bodík méně
než Jestřábi. Pozítří tedy půjde nejen o
klasické derby, ale též o měření sil mezi
dvěma účastníky honby za postupem
do play-off.
Totéž se dá říct o následném duelu,
v němž Prostějov přivítá na svém ledě
Litoměřice. Propukne v sobotu 2. prosince od 17.00 hodin, přičemž Litoměřice drží šestý flek se stejným bodovým
ziskem jako svěřenci Jiřího Vykoukala.
Letošní Stadion těží hlavně z mládežnického projektu Dukla, v horní polovině soutěže se pohybuje téměř celý
ročník a čerstvě přejel Havířov 4:1,

předtím padl na Slavii Praha 0:3. První
výjezd na Hanou proměnil 13. září ve
svůj triumf 4:1, naopak na litoměřickém kluzišti uspělo 18. října elhákáčko
3:2 v prodloužení.
Ať nejbližší domácí utkání dopadne
jakkoliv, provázet jej bude charitativní akce v podobě Velké mikulášské
sbírky pro dětské oddělení Nemocnice Prostějov. Ještě před začátkem sobotního zápasu může každý přispět
omalovánkami, pastelkami, fixami,
knížkami, deskovými či karetními
hrami, plastelínou, modelínou, pexesem a podobně. Ve vestibulu zimního
stadiónu za pokladnami budou připraveny sběrné krabice, do nichž lze
uvedené předměty věnovat. (son)

   

ských hokejistů na vlastním ledě. Proto o slavném vítězství 4:2
nad lídrem prvoligové soutěže nenajdete bohužel na těchto
stránkách (skoro) ani řádek.
Vzhledem k tomu, co všechno se dělo, a že veškeré řízení
LHK má ve své rozhodovací pravomoci Jaroslav Luňák, je
naprosto jasné, kdo za celou kauzou stojí. Muž, který před
třemi lety přímo na radnici sliboval prostějovským zastupitelům, že brzy vybojuje s klubem extraligu, již sice vypumpoval městskou pokladnu o hezkou řádku milionů korun
(letos jich dostal rovných deset!), ale také stačil rozhádat
řadu lidí pohybující se kolem nejpopulárnějšího sportu v regionu. Ještě v živé paměti je, jakým způsobem vyhnal trenéra
Přecechtěla a musel doslova uprosit Jiřího Vykoukala, aby se
po své rezignaci do oddílu vrátil. Dobře ví,
že bez něj by už žádní Jestřábi nebyli.
Zajímavé také je, že za veřejné peníze
má dle smlouvy s magistrátem Jaroslav Luňák kromě jiného zabezpečit
maximální propagaci klubu i města
v médiích. A tento bod smlouvy svými současnými kroky jednoznačně nedodržuje, či dokonce přímo porušuje!
Nepustit na hokejové utkání redaktora nejčtenějšího periodika v regionu
je jen důkazem toho, že Luňák
o zmíněnou propagaci vůbec
nestojí. Ale brát deset milionů korun ročně, to mu
zřejmě nečiní žádný
problém...

Jaroslav Luňák se prostě chová jako car, který je přesvědčen,
že mu snad patří celý zimní stadion. To se ale mýlí! I když
mu nikdo nemůže upřít zásluhy na zajištění prvoligového
týmu včetně přilákání řady kvalitních plejerů, tak další manažerské věci by si prostě a jednoduše mohl odpustit.
Nabízí se ale otázka, proč to všechno?! Když pomineme skutečnost, že již v minulosti měl Luňák tendence
vyhrožováním a agresivním projevem slova ovlivňovat text soukromých novin, tak v letošní sezóně nedošlo k žádné kontroverzi. A pokud prvnímu muži Jestřábů vadilo zpravodajství ohledně pokuty od ČSLH,
tak by si měl uvědomit, že v první řadě jsme dělali jen
svoji práci, nota bene když tato kauza proběhla všemi
médii po celé České republice. A jestli si skutečně Luňák myslí, že budeme psát jen to, co si zrovna on v tu
danou chvíli přeje, tak to se šeredně plete. Večerník hodlá i nadále informovat o všech událost
maximálně objektivně, dění kolem prostějovského hokeje nevyjímaje. A jednání „mrtvého
brouka“, které nám první muž prostějovského hokeje ukázal v posledních dnech, to se dá
považovat maximálně tak za projev slabošství.
A zakázat mluvit s Večerníkem všem v klubu, to už je snad mimo realitu. LHK
Jestřábi jsou snad jediným subjektem, který svoji veřejnou
činnost sám popírá. Pane
Luňáku, ptáme se tedy veřejně: O CO VÁM JDE?!
A co na to magistrát
a politici, vám se tato
prezentace štědře dotovaného sportu líbí?
Poznámka:
Večerník
je připraven v této schizofrenní situaci nadále
zasednou ke společnému
stolu a v zájmu čtenářů
a hokejových fanoušků najít cestu ke vzájemné spolupráci. V opačném případě
se může stát, že Jestřábi ze
stránek nejčtenějšího regionálního periodika minimálně na čas zmizí.

6:1
KLADNO, PROSTĚJOV Po fantastické sérii bodových zisků včetně tří posledních mega vítězství zajížděli hokejoví Jestřábi k utkání 26. kola WSM ligy
mužů ČR 2017/18 na led kladenského
favorita. A první polovinu základní části soutěže tam uzavřeli menším debaklem, tentokrát inkasovaným.
V úvodu byli aktivnější domácí, ale ve 3.
minutě mohl otevřít skóre Drtina, jehož
jedovatý pokus od mantinelu prošel těsně

R KLA
LHK PV

vedle. O chvíli později na druhé straně Machačovo sólo skvěle vyrazil Neužil, načež
měli Středočeši třikrát krátce za sebou početní výhodu. Žádnou z těchto přesilovek
sice nevyužili, ale brzy po té třetí přece jen
dali vysílenému soupeři gól. V čase 11.38
Repeho střelu vyraženou Neužilem pohotově doklepl mezi jeho betony Tůma
– 1:0. Zanedlouho šli do přesilové hry také
Hanáci, leč kromě jedné Nouzovy rány
chycené Cikánkem se k ničemu nedostali.
Ve zbytku zahajovací třetiny zahrozili bez
brankového efektu ještě Redlich dalekonosným projektilem ze středního pásma a
Pekr bekhendovou otočkou.
Zkraje druhé části hosté přečkali vstupní

nápor protivníka, aby se pak sami brzy
dostali do dvou zajímavých šancí. Ovšem Venkrbcova teč ve 24. zamířila nad a
Meidl minutu nato si sám před klecí bekhendovým zakončením vylámal zuby na
Cikánkovi. Srovnání stavu mohlo přijít
i z následné početní převahy, místo toho
však Machač se Zelingrem ujeli do brejku
a druhý jmenovaný v oslabení procedil
z tutovky Neužila – 2:0. Tady se lámal celý
zápas, zvlášť když přesně v jeho prostředku napřáhl z úhlu Redlich a kotouč prošel
Neužilovi u bližší tyče s její pomocí až do
sítě – 3:0. V 33. zahodil slibnou možnost
Kolář tím, že minul svatyni dělovkou
z mezikruží. Potom Jestřábi zcela pro-

marnili přesilovku a pykali za to pouhých
dvanáct sekund před sirénou, neboť Rytíři se stejnou situací naložili mnohem lépe
zásluhou Strnadovy šikovné teče – 4:0.
V kabině došlo ke střídání prostějovských gólmanů, do třetí periody tudíž
vyrukoval mezi tyčemi Groh. Jenže
v bráně se ještě ani neohřál a už byl překonán, když v 43. minutě Redlich jednoruč zasunul puk mezi jeho betony
– 5:0. O vítězi za daného vývoje nezůstávaly žádné pochyby, což vedlo k polevení favorita a zvýšené snaze LHK.
Místo korekce ale nastala opačná varianta a Kladno zaokrouhlilo svůj příděl
na půltucet, o což se v 54. postaral Pekr

Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Kladno bylo hladovější. My jsme teď měli
dobré období, ale dnes od rána se tým hledal.
A výkon jsme tentokrát nepředvedli vůbec
kvalitní. Tři body si zasloužili jen naši fanoušci, kterým děkujeme za podporu.“

nal Cikánka ranou z levého kruhu ke
vzdálenější tyčce – 6:1.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
WSM ligy najdete na straně 22

Pavel Patera – Rytíøi Kladno
„My jsme měli za sebou horší období, kdy
jsme třikrát za sebou prohráli. Tím víc jsme
chtěli tento zápas zvládnout a od začátku na
nás bylo vidět, že víc chceme. Z výborného
pohybu pramenily přesilovky a potom i góly,
celé utkání se nám líbilo.“

šťastnou trefou o brusli protihráče –
6:0. Čestného zásahu se však hostující
letka přece jen dočkala tři a půl minuty
před koncem z hole Nouzy, jenž překo-
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Jak už jsme však informovali v minulém vydání před týdnem,
náš sportovní redaktor nebyl vpuštěn na zdejší zimní stadión
před utkáním 23. kola WSM ligy mezi Prostějovem a Třebíčí. Zatímco od začátku sezóny k tomu vždy bez problémů
stačila novinářská průkazka, najednou ochranka u vchodu
nepovolila vstup se zdůvodněním, že má pokyn pouštět jen
média, která to mají s vedením klubu domluvené. Byl to šok!
Na dotaz, proč se tak stalo, jsme byli odkázáni na Jaroslava
Luňáka. Generálního manažera jsme oslovili telefonicky,
avšak neúspěšně, tak jsme zvolili formu SMS zprávy. Dostalo se nám až dlouho po skončení duelu odpovědi: „Asi
nemáte akreditaci a smlouvu jako ostatní média.“ Následně
došlo k výměně postojů, kdy J. Luňák Večerníku nejprve
oznámil, že nám nemá potřebu nic oznamovat a prý jestli
chceme někam jít zadarmo, máme zavolat a domluvit se...
Pane Luňáku, na co si to hrajete? My jsme chtěli pouze
profesionálně vykonat svoji práci, informovat veřejnost
o konání veřejné události, na což máme i dle Občanského zákoníku nejen svaté právo, ale dokonce i povinnost.
Nadále jsme se chtěli domluvit po dobrém, ale dozvěděli jsme se, že jsme trapní...
Doufali jsme, že poté co hokejový boss ujišťoval, že šlo
o administrativní záležitost a nic se vlastně nestalo, v následnou dohodu. A že jde skutečně jen o nedorozumění.
Bohužel celá kauza pokračovala tím nejhorším možným
způsobem. Jaroslav Luňák v dalších dnech nezvedal šéfredaktorovi Večerníku telefon ani neodpovídal na jeho
esemesky žádající o vysvětlení. Chtěli jsme vědět, jak
si představuje další spolupráci. A pak se rozhodnout.
Jenže místo odpovědi, což je slušností pro každého
řádně vychovaného člověka, si Luňák dokonce zablokoval volající číslo Petra Kozáka, tudíž se neustále ozýval obsazovací tón. Z jiného mobilu jsme vyzvánění
zaslechli, ale k hovoru ani po opakovaných pokusech
z různých čísel nedošlo.
Načež po uplynutí celých tří dnů tímto způsobem přišlo další
domácí střetnutí LHK, tentokrát ve středu 22. listopadu
proti Karlovým Varům. A situace se zamezením přístupu redaktora Večerníku na prostějovský „zimák“ se
úplně stejně zopakovala. Opět předložení novinářské
průkazky, zase odmítavé stanovisko ochranky u vchodu. S totožným zdůvodněním: pouštět jen média, která
to mají domluvené s oddílovým vedením. Tím pádem
nám bylo už podruhé za sebou bezprecedentně zamezeno, abychom mohli osobně informovat o zápase prostějov-

zůstat před branami haly?

Proč náš redaktor musel potupně

PROSTĚJOV Dva zápasy, dvě porážky, jediný vstřelený gól a žádný
získaný bod. Natolik tristní je bilance Jestřábů ze vzájemných utkání
s Přerovem v dosavadním průběhu
letošní sezóny. Arcirival navíc vládne
vypjatým derby řežbám i dlouhodobě a jistě si bude věřit rovněž na nadcházející střet, který se odehraje ve
středu 29. listopadu od 18:00 hodin
v MeoAréně.
Po pravdě, mužům LHK se proti Zubrům více dařilo jedině v době, kdy je
vedl Kamil Přecechtěl. Před jeho návra-

Doma prostějovští muži nastoupí v sobotu,
součástí duelu s Litoměřicemi je i charitativní sbírka

Zpět k aktuální anabázi, která vznikla jako blesk z čistého
nebe. PROSTĚJOVSKÝ Večerník spolupracuje s hokejovým klubem, ať už jej vedl kdokoliv, od konce minulého
století. První záznamy se datují za časů HKC, pokračovalo se
s BHS, HC, dřívějšími i nynějšími Jestřábi. Někdy bylo partnerství exkluzivní, někdy se pohybuje na standardní bázi.
Před letošní sezónou jsme se rozhodli, že mít nadstandardní dohodu s Jaroslavem Luňákem nepřináší našim
čtenářům nic navíc. Veškeré předchozí úmluvy totiž
končily vždy jen na slibech. Řada vyřčených možností se
totiž ztratila v prachu. V minulosti byl Večerník dokonce
i postaven před vskutku „mimořádnou“ nabídku, když
generální manažer LHK Jestřábi chtěl po redakci finanční úplatu za poskytování zpravodajství a rozhovorů!
Ale to je minulost. Současnost byla taková, že jsme stáli
o čistý a profesionální vztah na bázi redakce a sportovního
klubu. I přestože tedy neexistovala žádná dohoda o mediálním partnerství na sezónu 2017/2018, nadále jsme
klubu poskytovali hodnotný servis a fanouškům nabízeli
dvoustránkové zpravodajství. To je v porovnání s konkurencí po celé republice vysoký nadstandard.

Petr KOZÁK
Michal KADLEC

Pondělípondělí
27. listopadu
9. ledna2017
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

Mega derby sezóny č. 3: ve středu v Přerově!

PROSTĚJOV Městskými penězi suverénně nejvíce
protěžovaný oddíl v Prostějově, ovšem zároveň také
různými eskapádami ve formě sporů s obchodními
partnery, nevyřešenou mládeží či neplněním závazků
vůči Českému svazu ledního hokeje a kapitánovi M.
Venkrbcovi, dosti pošramocenou pověstí zatížen. To
je LHK Jestřábi Prostějov. Generální manažer A“-team
s.r.o. Jaroslav Luňák, který má pronajatou licenci pro
start ve WSM lize, vyhlásil další válku. Tentokrát Večerníku. Uplynulou středu se stalo již podruhé, co
pracovník bezpečnostní agentury nepustil redaktora
Večerníku na mistrovské utkání, tentokrát proti Karlovým Varům. Proč? Těžko říct. Kontroverzní boss se
doposud neobtěžoval sdělit redakci relevantní důvod
svého počínání a omezil se buďto na zástupné vysvětlení nebo osobní urážky. Ostatně s tímto stylem jeho
jednání mají zkušenosti už snad všichni, kdo s Luňákem přišli do styku. „Je to svérázný člověk, se kterým
není lehké vyjít,“ svěřil se nám vysoce postavený muž
z podnikatelského prostředí. A s tímto názorem není
rozhodně osamocen.

Nicméně i tak hanácká parta drží nadmíru slibnou pátou pozici se čtyřbodovým náskokem na příčky mimo průnik
do play-off. „Máme to slušně rozjeté, ale
hotového samozřejmě nic není. Ani zdaleka. Vždyť je teprve půlka základní části
a před námi tím pádem ještě spousta
zápasů, na každý z nich se musíme plně
soustředit,“ zdůraznil Jiří Vykoukal nejpodstatnější věc ze všech.

1 q),$      $
Foto: internet

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

Listopadová proměna image prozářila
PROMÌNY
RADKA SLEČKOVÁ ODHODILA STUD I STRACH
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Že však žádný strom neroste až do nebe,
o tom se ptačí dravci na vlastní kůži přesvědčili v sobotu na ledě Kladna. Další
z favorizovaných celků prvoligové soutěže je suverénně přejel 6:1 a tím se šňůra super výsledků přervala. „Dneska to
od rána nebylo ono, mančaft se hledal.
Po povedeném období jsme nezahráli
vůbec dobře, soupeř byl mnohem hladovější,“ všiml si Vykoukal.
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Před zmíněnými dvěma lety nevstoupili
do WSM ligy vůbec dobře, ale postupně se zlepšovali a od začátku prosince
do úvodu ledna devětkrát nenašli přemožitele v normální hrací době. Tahle
série přitom obsahovala i pět vítězství za
sebou, což je v novodobé prvoligové éře
Hanáků stále platné maximum.
Rekord v zisku minimálně jednoho bodu z každého střetnutí borci
LHK vyrovnali aktuální jízdou,
kterou odstartovali 25. října v Havířově a vyvrcholila 22. listopadu
s Karlovými Vary. Zrušila ji až sobotní porážka na Kladně, kde mohl přibýt

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Už to tady jednou
bylo. Co? Aby prostějovští hokejisté od svého návratu do druhé nejvyšší české soutěže mužů dokázali
bodovat v devíti zápasech bez přerušení. Takovou super šňůru Jestřábi předvedli za uplynulé čtyři roky
dvakrát: během sezóny 2015/2016
- a čerstvě právě nyní!

základní část, zatímco v baráži o 1. ligu
přišly čtyři triumfy za sebou.
Předtím ve druhé lize Jestřábi dosahovali i dvouciferných úspěšných šňůr,
absolutním rekordem je devatenáct
zápasů po sobě alespoň s bodem (!)
v impozantním ročníku 2013/14. Tam
ale přece jen šlo o nižší soutěž...

17. až 25. kolo: Havířov – Prostějov 2:5, Prostějov – České Budějovice 2:3p,
Prostějov – Benátky 7:2, Kadaň – Prostějov 2:4, Prostějov – Frýdek-Místek
3:2p, Vsetín – Prostějov 5:4sn, Prostějov – Třebíč 9:0, Ústí – Prostějov 1:9,
Prostějov – Karlovy Vary 4:2.

Sezóna 2017/18 - 9 zápasù

1. až 7. kolo: Jihlava – Prostějov 4:3p, Prostějov – Třebíč 3:2p, Most – Prostějov 3:4, Prostějov – Kadaň 4:3, Frýdek-Místek – Prostějov 4:3p, Prostějov
– Ústí 3:4p, Přerov – Prostějov 2:3p.

Sezóna 2016/17 - 7 zápasù

29. až 37. kolo: Prostějov – Slavia Praha 3:2, Kadaň – Prostějov 3:2sn, Prostějov – Třebíč 2:3p, Most – Prostějov 0:3, Prostějov – Jihlava 6:5, Ústí – Prostějov 3:4, Havířov – Prostějov 0:2, Prostějov – Litoměřice 5:2, Prostějov –
Šumperk 3:4sn.

Sezóna 2015/16 - 9 zápasù

6. až 8. kolo: Prostějov – Kladno 3:2sn, Prostějov – Kadaň 3:2sn, Most – Prostějov 3:2p.

NEJDELŠÍ BODOVÉ ŠÒÙRY OD NÁVRATU DO 1. LIGY
Sezóna 2014/15 - 3 zápasy

jubilejní desátý korálek, leč silný soupeř byl proti.
Ani v minulém ročníku nezůstal prostějovský tým příliš pozadu díky tomu, že
jej otevřel sedmi obodovanými mači.
Slabší pak byla jen sezóna 2014/15,
v níž se podařilo neodejít s prázdnou
pouze ze tří duelů v řadě. To platilo pro

je vyrovnáním rekordní série zpřed dvou let

Velmi podobná situace se opakovala zkraje druhé třetiny. Ptačí dravci znovu ubránili oslabení, načež ve své přesilové hře
mačkali soka jako citrón. A těsně po návratu vyloučeného Husáka na led se gólově prosadil zase Dvořáček - 0:4. Vedoucí
tým hrál ve značné pohodě a mohl přidat
další trefy, ale neproměnil dvě vyložené
šance. Pak se přece jen prosadili i borci
HC zásluhou Vágnera, který narýsoval
perfektní přihrávku do sóla na Vachovce,
jenž svůj nájezd zužitkoval - 1:4. Nicméně
Jestřábi se nenechali vůbec rozhodit. Bez

Tomáš MAREŠ
– HC Slovan Ústí nad Labem
„Pokud se soupeři poslední dva zápasy extrémně podařily, tak nám extrémně nevyšly...
Od první do poslední minuty jsme dnes
podali až trapný výkon, vůbec jsme nestíhali. Nechceme se vymlouvat na marodku, ale
hráčů mimo sestavu máme hodně. A ti, kteří
je mají nahradit, to nedokázali. Musíme začít
od maličkostí a zlepšit úplně všechno.“

Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Poslední dva zápasy nám vyšly ve všech
směrech. Dali jsme hodně branek i málo
inkasovali. Musím hráče pochválit, že
celých šedesát minut dodržovali to, co
jsme po nich chtěli. Výsledek je pro domácí krutý, ale počítají se body. A jestli
vyhrajeme 2:0 nebo 9:1 není až tak důležité.“

  

Růžičky - 0:1. Zanedlouho Fiala uvolnil Venkrbce a kapitán v čase 5.00 sám
před klecí vymetl levou šibenici - 0:2. Po
tomhle rychlém šoku převzal iniciativu
Slovan, leč nic světoborného nevymyslel,
dokonce ani ve dvou přesilovkách si na
prostějovskou defenzivu v čele s Neužilem nijak nepřišel. Jak naložit s početní
výhodou, to názorně předvedli Jestřábi
v 18. minutě, kdy nádhernou kombinaci
od Holíka přes Venkrbce až k Dvořáčkovi
zakončil posledně jmenovaný do naprosto odkryté svatyně - 0:3.

markantních problémů přestáli ústeckou
snahu o ještě větší přiblížení ve skóre,
naopak do poslední periody si schovali
nemilosrdné doražení soupeře.
Doslova drtivý úder přitom na Machovy
svěřence dopadl okamžitě po nástupu do
třetí části. Uběhlo čtyřicet sekund a Rudovského nabití zpoza brány zametl do sítě
Venkrbec - 1:5. Za pouhých dvacet vteřin
překonal Růžičku přesným zakončením i
Nestrašil - 1:6. A ve 44. minutě vyzval Meidl
ukázkovou náhrou Luňáka, který absolutně
neváhal - 1:7! Utkání bylo předčasně rozhodnuto, což ovšem hostující letce nezabránilo v plném trysku ještě zvýraznit svůj
působivý triumf. V 53. putoval kotouč při
přesilovce od Drtiny a Rudovského k Divíškovi, jenž si vychutnal chudáka Růžičku 1:8. A necelou minutu nato propukla gólová
radost též u Holíka po jeho hezké ráně - 1:9!
PodobnějakoodvadnydříveužsiceProstějované nestihli výsledek dvouciferně zakulatit, nicméně i tak dosáhli málo uvěřitelného
počinu: osmnácti nasázených branek ve
dvou střetnutích!!!
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22
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ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Extraligová Plzeň dokázala zkraje
této sezóny vyprovodit své soupeře
dvakrát během krátké doby magickou desítkou. Teď se podobně husarský kousek povedl i prostějovským
hokejistům. Ti pro změnu nastříleli
protivníkům ve dvou po sobě následujících zápasech vždy devět branek! Po Třebíči odneslo fantastickou
formu LHK i Ústí nad Labem, a to
dokonce na vlastním ledě. Pondělí
duel 24. dějství WSM ligy se postupně změnil ve vraždění severočeských
nebožátek.
Před vzájemným střetem se domácí topili
ve výsledkové mizérii, zatímco hosté měli
za sebou brilantní demolici Horácké Slávie. A momentální rozpoložení obou celků dokonale korespondovalo s obrázkem
začátku mače. Hned ve 3. minutě napřáhl
po buly Nouza, jehož rána byla nad síly

4:2

/CTMC
5100'8'0&#

2QO¾J¾\MXCNKVP÷PÊJT[PC

/G\KJQMGLQXÚOKOCPVKPGN[

2ąGF P÷LCMQW FQDQW LUGO
X VÆVQ TWDTKEG TQ\GDÊTCN LCM
LUQW,GUVą¾DKXRTQDÊJCLÊEÊUG
\ÐP÷XÚDQTPÊRąKRąGUKNQXM¾EJ
CJQFP÷FQDąÊXQUNCDGPÊEJ
<MT¾VMCåGUGLKOFCąÊXUKVWC
EÊEJPGUVGLPÆJQRQéVWJT¾éč
PCNGF÷\éGJQåXwCMNQIKEM[
X[RNÚXCNC UQWD÷åP¾ UNCDKPC
#VQUKEGJQTwÊDKNCPEGRąKJąG
R÷VRTQVKR÷VK
2T¾X÷ VWJNG PGLD÷åP÷LwÊ UQW
é¾UV \¾RCUč VGò RTQUV÷LQXwVÊ
JQMGLKUVÆXRQUNGFPÊFQD÷XÚ
TC\P÷\NGRwKNK<CVÊOEQFQ
MQNC95/NKI[F¾XCNK
QRTCXFW X[UQMÆ RTQEGPVQ
UXÚEJ IÐNč \ RQéGVPÊEJ XÚ
JQF D÷JGO P¾UNGFPÆ UÆTKG
FGXÊVKQDQFQXCPÚEJUVąGVPW
VÊ \C UGDQW PCU¾\GNK FTVKXQW
X÷VwKPW DTCPGM X QDQWUVTCP
P÷RNPÆORQéVWRNGLGTč
2ąGUKNQXÆJT[UKEGRąGUVCN[HWP
IQXCV PCVQNKM D¾LGéP÷ LCMQ
FQUWFQXwGORVCéÊFTCXEKLG
X[WåÊXCLÊF¾NUQNKFP÷#RTQPK
MCX÷ \MXCNKVP÷P¾ JTC  PC 
LG X[PGUNC Cå PC R¾VÆ OÊUVQ
VCDWNM[
2TCXF÷RQFQDP÷
PGLFG Q P¾JQFW URÊw UG PC
VGPJNG CURGMV TGCNK\CéPÊ VÚO
.*-XéGNGUJNCXPÊOMQWéGO
,KąÊO 8[MQWMCNGO \CO÷ąKN

vým Varům. Loňského extraligistu a
lídra tabulky totiž slavně zdolali 4:2,
čímž vyvrcholilo úžasné prostějovské
období. „Bylo to zasloužené vítězství.
Po těch dvou vysokých výhrách jsem
měl trochu strach, ale musím poděkovat hráčům, kteří podali vynikající
výkon,“ užíval si trenér elhákáčka povalení jednoho z ústředních favoritů
na postup do baráže.

Jestřábi skolili lídra Devět obodovaných utkání v řadě za sebou

tálně druhým nejčastěji skórujícím
týmem WSM ligy s celkovým počtem
87 přesných tref (1. Karlovy Vary 91).
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Do uplynulého týdne Hanáci vstoupili
impozantně, když předchozí kanonádu 9:0 do třebíčské sítě zopakovali
skoro totožným výsledkem v Ústí nad
Labem, kde famózně triumfovali 9:1!
„Mám radost, že jsme navázali na výkon s Třebíčí. Hráči k tomu přistoupili
zodpovědně a cenné je, že i za rozhodnutého stavu pořád hráli to, co po nich

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

chceme. Ústí naopak po našem zvýšení
na 1:5 rezignovalo a už to tam pak napadalo,“ okomentoval drtivé pondělní
vítězství ze severu Čech kouč Jestřábů
Jiří Vykoukal.
„Jsem rád za kluky, že se jim takhle
daří, někdy se to zkrátka sejde.
Snažíme se o nějaký styl a teď nám
vychází. Tým dobře pracoval během reprezentační přestávky, dobře
pracuje i dál, kvalitní výkony odvádí všechny lajny jak dopředu, tak
dozadu. Díky tomu sbíráme body a
hodně vstřelených gólů jsou taková
třešnička pro hráče i fanoušky,“ těšilo Vykoukala.
Nejhodnotnější úspěch přidali jeho
svěřenci ve středu doma proti Karlo-

PROSTĚJOV Dvaapadesát kol každoročně má základní fáze
WSM ligy mužů ČR – a momentálně jsou dlouhodobé boje
druhé nejvyšší tuzemské soutěže přesně v polovině ročníku
2017/18. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov průběžně drží páté
místo, když je takto nahoru vynesla skvělá série vydařených
střetnutí bez ohledu na poslední vysokou prohru.

Parádní jízdu prodloužili o venkovní demolici Ústí
i domácí skolení Varů, načež už nestačili v Kladně

„Mám vždy velkou radost, když nám
do PROMĚNY IMAGE hlásí své maminky jejich děti nebo babičky. Je hezké,
když se snaží udělat radost nebo jim dopomoci v jejich přání. Tento nesobecký
zájem není totiž v dnešní době úplně samozřejmostí. Za sebe jsem tak šťastná
a také vděčná, že se těchto situací mohu
účastnit a podílet se na této radosti.
Protože dělat radost je jeden z hlavních
cílů, který od začátku tohoto projektu
mám a se kterým jsem ho sestavovala.
Na Radce Slečkové byl od samého
počátku znát zápal proměnit svůj
stávající vzhled v nový a zůstat u něj
i nadále. Všechny nás potěšila tím, že

je se svou proměnou velice spokojená.
Už jsem zde několikrát říkala, jaká je
škoda, že nelze přenést nebo uchopit
energii z lidí, které místy při proměně
mám. Jsou to až nepopsatelné pocity,
které si ještě dlouho pamatujete. Ta
radost a třpyt jdoucí z očí, to prostě
nezapomenete ani za několik let, jak
jsou silné, a to bez ohledu na to, zda
to člověk dovede slovy vyjádřit nebo
ne. Ráda bych poděkovala všem, kteří
se na této proměně podíleli, a již teď se
těším se na další z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

( ( 

 ' (

 Radko, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Skvěle! (směje se) Již delší
dobu jsem cítila, že potřebuji
změnu a možnost přihlásit se
byla pro mě výzvou. Po celkové změně image, když jsem
se poprvé uviděla, jsem věděla, že to byl ten nejlepší nápad
přihlásit se.“ (úsměv)
 Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Byla jsem naprosto překvapená ze svého nového vzhledu, doslova jsem byla v šoku!
Velice překvapená jsem byla
také z brýlí, protože jsem si
vždy myslela, že typ, který
mi pan Wagner vybral, by mi
nikdy neslušel, ale opak byl
pravdou.“
 Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Nejvíce překvapeni byli ti, se
kterými jsem se viděla chvíli
před proměnou, po celkové
změně mě nemohli poznat.
(úsměv) Manžel je s mojí
novu image spokojen a syn je
nadšen. Ostatní mě teprve uvidí až na fotkách a videu, tak jsem zvědavá na
jejich reakce.“
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Ničeho se nebojte, pokud nevíte, co se sebou, přihlaste se! Já jsem to udělala
a jsem opravdu nadšená. Stará se o vás tým skvělých lidí a všichni do jednoho
vědí, co dělají. Budete mile překvapeni!“

„Chvíli jsem byla v šoku!“

4

otázky pro ženu,
co se změnila...


Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
v objednávkovém systému.

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

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

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy starší
čtyřiceti let, dále aplikaci kyseliny
hyaluronové, chemický peeling, ale
také prodlužování řas, denní i permanentní líčení, kosmetické čištění
a v neposlední řadě epilaci cukrovou
pastou, které je bezbolestné a bez
popálení pokožky. U všech procedur nabízíme bezplatnou konzultaci formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit se celulitidy, strií, popraskaných žilek, ochablé
kůže, vrásek, bolestí kloubů a hlavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

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



    

Radka
Slečková

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

V PŮLCE ZÁKLADNÍ ČÁSTI JESTŘÁBI PÁTÍ sychravý podzim

0C Tč\PÚEJ UCPMEÊEJ QF èGUMÆJQ
UXC\WNGFPÊJQJQMGLG\CRNCVKNQFFÊN
.*-,GUVą¾DKXVÆVQUG\ÐP÷WåJQFP÷
FGUÊVGMVKUÊEMQTWP0GOCNQWRQNQå
MW \ VQJQVQ PGTCFQUVPÆJQ UQWéVW
éKPÊ RQMWV[ \C EJQX¾PÊ RTQUV÷LQX
UMÚEJ HCPQWwMč K MF[å V÷O LG RQ
VąGDCRąKRUCVMFQDTWåGé¾UVVCMVQ
\RčUQDGPÚEJ HNCUVTč UCOK WJTCFKNK
\ RGP÷\ X[DTCPÚEJ X FQDTQXQNPÆ
UDÊTEG -CåFQR¾FP÷ VGò JTQ\Ê åG
FKUEKRNKP¾TPÊMQOKUGè5.*XFQJNGF
PÆFQD÷X[PGUGPQXÚVTGUVMXčNKRąÊ
\PKXEčO \ *CPÆ &čXQF" 2QV[éMC
Na tomto místě jste měli
URQNKEKUV[MPÊåFQwNQX\¾X÷TWUQ
jako obvykle najít reportáž
DQVPÊJQFWGNWPC-NCFP÷CQéGOå
ze středečního domácího
UVTWéP÷ KPHQTOQXCN YGDQXÚ UGTXGT
zápasu LHK Jestřábi proti
QPNCLP[E\ XG UXÆO åKXÆO RąGPQ
HC Energii Karlovy Vary.
UW \ WVM¾PÊ (CPU 2TQUV÷LQXC RąKVQO
Redaktor Večerníku ale
X[VXQąKNKUXÚORąGFEJQ\ÊORQX\DW
nebyl bez udání důvodu na
\QX¾PÊORCT¾FPÊMWNKUWLCMOKNQXC
PÆOWVÚOWVCMEGNÆOW\¾RCUW0C utkání do haly vpuštěn. Dle sdělení pracovníka bezpečnostní
MQPEKXwCMRąKwGN\D[VGéPÚKPEKFGPV agentury je tomu tak na příkaz Jaroslava Luňáka, generální
MVGTÚGNJ¾M¾éMWOQåP¾RąKLFGQR÷V manažera klubu. Ten na žádost o vysvětlení nereagoval.
FTCJQ
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Bude další pokuta?
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Matouš Venkrbec nezvedal
během včerejšího dne mobilní
telefon.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Tolik gólů Jestřábi nastříleli během
série devíti utkání s bodovým ziskem.
Dělá to skvělý průměr 5,22 vsítěné
branky na jeden zápas, díky čemuž
jsou hokejisté Prostějova momen-

Zkušený útočník obhájil svůj primát z minula, neboť jako
jediný prostějovský hokejista dokázal bodovat v každém
ze tří odehraných střetnutí uplynulého týdne. Sice ne tak
vydatně jako předtím, ale zato pravidelně, což se počítá. V Ústí nad Labem při triumfu 9:1 dal jeden gól,
kterým otevřel skóre. Proti Karlovým Varům pomohl
k vítězství 4:2 asistencí u poslední branky. A v Kladně se
znovu trefil do černého, i když tím pouze zkorigoval vysokou porážku 1:6. Třeba kapitán LHK Matouš Venkrbec zaznamenal na severu Čech famózní bilanci
2 + 2, ale v dalších dvou mačích se už neprosadil.
Každopádně Nouza po dalším vydařeném týdnu již
atakuje vedoucí příčku kanadského bodování svého
mužstva, kde je s sedmadvaceti příspěvky těsně druhý
za Janem Rudovským, který má o pouhý bod více.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE
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LVI – 22.7. až 22.8. Nedávejte si pro
tyto dny žádné konkrétní cíle, nedokážete je splnit. Do cesty se vám totiž
postaví tolik nečekávaných událostí,
že se vám z toho bude až točit hlava.
Projeví se vaše umění řešit vše velmi
operativně.
PANNY – 23.8. až 22.9. Než se hádat
s lidmi, strávíte volné chvíle se svými
čtyřnohými miláčky. Ti vám alespoň
nebudou v ničem odporovat. Do jednoho výrazného konfliktu se ale přesto
dostanete, a to se sousedem.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Mohou se
vám objevit nové příležitosti, hlavně
pracovní nabídky. Přestože jste se současným zaměstnáním poměrně spokojeni, nemávejte rukou nad novými
možnostmi. Jedna z nich bude opravdu lukrativní.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Nemáte se
za co stydět, buďte více sebevědomí!
Vyděláváte celkem slušné peníze, takže si můžete dovolit upevňovat svoji
společenskou prestiž. I z těchto důvodů máte nárok na razantnější životní
rozhodnutí.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Pečlivě si naplánujte každý den, nenechejte toto období plynout jen tak
nazdařbůh. Čeká vás spousta jednání
a schůzek, pokud na ně nebudete dostatečně připraveni, hrozí absolutní
kolaps vaší budoucnosti.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
K jednomu člověku ze svého bezprostředního okolí budete cítit čím dál tím
více větší lásku. Otázkou je, zda dotyčný
- muž či žena - bude vaše city opětovat.
To už ale záleží jen na vás.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Vaše
nálada bude tento týden hodně rozporuplná, ani vy sami netušíte, kdy
vybuchnete zlostí a kdy naopak budete sršet úsměvy. Raději neriskujte, nejednejte s důležitými lidmi. Zůstaňte
doma a zklidněte se.
RYBY – 21.2. až 20.3. Zatoužíte po
potomkovi, ale s kým si ho pořídit? Je
váš současný partner opravdu ten vyvolený? V těchto dnech budete mít z toho
hodně zamotanou hlavu a rozhodnutí
nebude lehké. Navíc se zamilujete do
jiné osoby.

Okurky 640g

49,90
(670g)

32,90
(670g)

Zelí bílé 670g

14,90

-

Zelí kysané 640g

14,90
(670g)

Beraní rohy 680g

   

23,90

24,90
(680g)

37,90
(680g)

19,90
(670g)

15,90

16,90
(680g)

18,90
(640g)

16,90

-

29,90

16,90
(500g)

29,90

-

37,90
(640g)

-

42,90

31,90
(640g)

44,90
(620g)

29,90
(600g)

Moravanka 330g

29,90

-

28,90

27,90

29,90

25,90

H; .0

36,90

-

36,90

35,90

37,90

37,90 (530g)

Naše


V úterý 21. 11. odletěla podnikatelská mise do Ruska. Pod vedením prezidenta Svazu průmyslu
a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a
prezidenta Hospodářské komory
Vladimíra Dlouhého doprovodilo 132 zástupců českých firem při
oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana. Jedná se
o největší zahraniční podnikatelskou misi v historii České republiky. Misi organizují Svaz průmyslu a
dopravy ČR a Hospodářská komora ve spolupráci s Komorou SNS.
Podnikatelé se potkali 21. listopadu
v Moskvě s prezidentem Milošem
Zemanem, den nato tam proběhlo
za jeho účasti velké byznysové fórum.
Ve dnech 23. a 24. listopadu navštívila
podnikatelská delegace Jekatěrinburg,
kde bylo rovněž připraveno česko-ruské podnikatelské fórum za účasti
zástupců místních podniků. Podnikatelské mise se zúčastnily firmy například z oboru energetiky, strojírenství,
zemědělství, potravinářství, výroby
zemědělských a dopravních prostředků, ale i služeb jako právní kanceláře,
bankovní sektor nebo lázeňství.

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
27. 11.

30. 11.

4. 12.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ 2017
A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PLATNÉ
PRO ROK 2018 – přednáší Tomáš Líbal
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017,
DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
– přednáší Ing. Olga Hochmannová
EET – 3. fáze – přednáší Ing. Olga Hochmannová

„Rusko bylo, je a bude zajímavé jak
pro export, tak i pro finančně silné
investory. Vybudovat v Rusku své výrobní kapacity není tak složité, je to
otázka finančních možností. Problémem ovšem je své výrobky na ruském
trhu prodat. Ruský trh, obdobně jako
český, je totiž naplněn zbožím z celého světa. Firmy, které budou chtít být
na ruském trhu stabilní, budou muset vyrábět velmi kvalitní zboží,“ popisuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
„Perspektivu dalšího rozvoje obchodních vztahů vidíme v posilování
přímé spolupráce s průmyslově a eko-

nomicky vyspělými regiony Ruské
federace. Kromě Moskvy, kam směřuje 40 % českého vývozu, se jedná
o Sverdlovskou oblast, Niženovgorodskou anebo republiku Tatarstán.
Mezi hlavní důvody patří mimo jiné
relativně větší autonomie v rozhodování, jednodušší přístup k vedoucím představitelům, vlastní rozpočet
a větší šance pro malé a střední podnikatele,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
V průběhu mise firmy podepsaly
třináct smluv v hodnotě přes dvacet
miliard korun
Zdroj: HK ČR, upraveno

Vojenská zdravotní pojišťovna

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

INFORMUJE
DO RUSKA ODLETĚLA NEJVĚTŠÍ
PODNIKATELSKÁ MISE V HISTORII ČR

Jestli v těchto dnech bude Prostějovanům něco chybět, pak jedině láska k bližnímu.
Nervozita bude znát na každém z nás, možná to bude vše souviset s blížícím se koncem roku. Budeme na sebe hodně nevrlí.
BERANI – 21.3. až 20.4. Naprosto
nečekaně se dostanete k většímu obnosu peněz. Bohužel stejně tak nečekaně o něj přijdete, protože naletíte
člověku, který využije vaší solventnosti
ke svému vlastnímu užitku. Máte být
opatrnější.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Pokud nezvýšíte
svoji aktivitu, nemůžete ani očekávat
náklonnost vašich šéfů. Poslední dobou
myslíte na zcela jiné věci, než je práce.
Užíváte si celkem rodinné pohody, to
vám ale živobytí rozhodně nezajistí.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Uprostřed týdne se dostanete do situace,
která bude vyžadovat pomoc blízkých
osob. Hlavně těch movitějších. Máte
totiž výrazné nedoplatky na úřadech,
které bude zapotřebí okamžitě vyrovnat.
RACI – 22.6. až 22.7. Čeká vás celkem příjemný týden, tedy až na jednu
maličkost. Musíte se co nejdříve vypořádat s pracovními resty, které neustále
odkládáte. Pokud chcete mít klidný
víkend, musíte začít makat hned od
pondělí.

Pondělí 27. listopadu 2017
www.vecernikpv.cz

Češi jsou národem nejen kuchtivým, ale i spořivým, a proto už odnepaměti vypěstované pochoutky zavařují, aby jim přišly vhod zrovna v době, kdy
přijde ta správná chuť. Ti z nás, kdo tuto možnost nemají, musí vzít zavděk
kupovaným sortimentem. A tak je dobré vědět, že nejlevnější okurky a beraní
rohy má Penny market, pro bílé i kysané zelí byste si měli skočit do Albertu,
kde rovnou přihoďte do košínku oblíbenou směs Moravanka. A kdo má rád
Ať vám chutná!
lečo, neměl by pohrdnout nabídkou Kauflandu.
Průzkum byl proveden ve středu 22. listopadu.
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OD 27.11. DO 3. 12. 2017
; 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. Budeme pozorovat
krátery, pohoří a další zajímavé útvary na povrchu Měsíce. Rozlišení našich dalekohledů je na měsíčním povrchu
asi 2 km, takže po něm lze putovat skoro jako po mapě. Prohlédneme si i vzdálenější vesmírné objekty. 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.

otevřela jednatelství v Prostějově
PROSTĚJOV Až jednadvacet
nových kontaktních míst po
celé České republice otevře do
konce roku Vojenská zdravotní
pojišťovna. Důvodem této expanze
je umožnit pojištěncům snadnější
fyzický kontakt s pojišťovnou
i v regionech, kde dosud Vojenská
zdravotní pojišťovna kontaktní
místo neměla. Posledním nedávno
otevřeným místem je jednatelství
VoZP v Prostějově.
„První kontaktní místa byla otevřena
už v září, zbylá jsou v plánu do konce
roku,“ vysvětluje záměry Vojenské
zdravotní pojišťovny Jiří Köcher,
ředitel pobočky VoZP v Olomouci.
Jak dodává, že i v době, kdy se řada

aktivit a služeb pojišťovny přesouvá
do virtuálního prostoru na internet, význam kamenných poboček
a klientských kontaktních míst neklesá.
„Otevřením nových kontaktních míst
chceme vyjít vstříc především těm
našim pojištěncům a partnerům, kteří
preferují fyzický kontakt s pojišťovnou
a z různých důvodů komunikovat
elektronicky nemohou,“ říká Jiří
Köcher. To byl i případ jednatelství
Vojenské zdravotní pojišťovny v Prostějově, v budově Zdravotnického centra v Trávnické ulici.
Dosud pojišťovna pokrývala svou sítí
kontaktních míst především krajská
města, pouze na jižní Moravě a na
Vysočině byla přítomna i v některých

větších městech. Nyní bude tato
síť kamenných kontaktních míst
doplněna i o další. Už dříve otevřela
VoZP například nová jednatelství
v Opavě a Frýdku-Místku. „Tuto aktivitu považujeme za jednoznačný posun blíže k potřebám našich klientů
a slibujeme si od ní zvýšení celkového
komfortu námi nabízených služeb,“
uzavírá Jiří Köcher, ředitel pobočky
VoZP v Olomouci.
(red)

Oznámení o přerušení

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

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
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JURA OPĚT KANDIDUJE

Tomáš KALÁB

DO VEDENÍ FAČR!

PROSTĚJOV V úterý 12. prosince se ve Sportovním centru Nymburk uskuteční druhý pokus
zvolit nástupce Miroslava Pelty do čela fotbalové asociace. A Prostějov má opět horké želízko v ohni.
Na funkci místopředsedy výkonného výboru za Moravu opět kandiduje František Jura, předseda
1.SK Prostějov. Za soupeře má dlouholetého funkcionáře Zdeňka Zlámala, Radka Běláka a Karla Kulu.

„Z Moravy jsem měl podporu na nominaci do několika funkcí, ale nepřišlo mi úplně fér taktizování a rozhodl se
pouze pro kandidaturu na nejvyšší post za Moravu. V průběhu přípravy mimořádné valné hromady se pokusím
udělat maximum pro to, aby byl nový předseda zvolen, změnu stanov ale nepodpořím. Dvoukomorový systém
by pak ztratil smysl,“ komentoval svoji kandidaturu i materiály k prosincové valné hromadě František Jura.
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MAJSTRŠTYK:

V neděli uspořádá svůj první domácí turnaj
PROSTĚJOV Pořádně rušno bylo
během uplynulých týdnů v SK Prostějov 1913. Došlo k několika podstatným změnám, díky nimž může v červenobílém dresu s orlem na hrudi
nově nastupovat přibližně osmdesát
hráčů. Celkem jich v mládežnickém
klubu vzniklém loni v srpnu působí
téměř dvě stovky.
Jak informují internetové stránky www.
skprostejov1913.cz, vyřízenou registraci
a tedy zelenou pro start v soutěžích má
přitom 130 dětí ve věku od sedmi do
14 let, dalších 60 z ročníků 2011, 2012
a 2013 zatím navštěvuje tréninky přípravky. Ne všechny jsou ale kmenovými
hráči a hráčkami SK Prostějov 1913. Na
zhruba čtyři desítky mladých hokejistů
stále vlastní práva spolek LHK Jestřábi,
jehož budoucnost je při nejmenším

mlhavá. „Pro tyto kluky a holky jsme
museli vyřídit hostování. Vše se podařilo stihnout zavčas a mohli tak nastoupit
k utkáním svých kategorií,“ informovala
členka výkonného výboru SK Prostějov
1913 Martina Marková.
Administrativní průvan pro ni a její kolegy znamenalo také zařizování obnov
hráčských registrací u Českého svazu
ledního hokeje. „Týkalo se to asi čtyřiceti
hokejistů, kterým rodiče před rokem registraci zrušili, aby mohli opustit LHK,“
vysvětlila Marková. „Tito hráči celých
365 dní nesměli nastoupit do soutěžního
duelu. Navíc celou jednu sezonu museli
přečkat bez zázemí šaten zimního stadionu,“ poznamenala.
V aktuální sezoně se výběry jediného
fungujícího mládežnického klubu
v Prostějově objevují v ligách starších

a mladších žáků. Kromě toho se Hanáci účastní soutěžních zápasů minihokeje určených pro děti narozené v letech 2008, 2009 a 2010. A to dokonce
se dvěma týmy v každém ročníku.
„K tomuto kroku jsme sáhli s ohledem na počet dětí, které v rozmezí
ročníků 2008-10 máme. Díky dvěma
týmům na každý ročník si mohou zahrát opravdu všechny,“ uvedla členka
výkonného výboru Martina Marková,
podle které klub organizačně náročný
začátek sezony zvládl hlavně zásluhou
příkladné součinnosti rodičů malých
sportovců.
Nyní se již může soustředit zejména na
samotnou hru a tuto neděli 3. prosince
dokonce uspořádat historicky první
turnaj na ledě prostějovského zimního
stadionu. Představí se na něm hráči do

9 let, zejména pak z ročníku 2008, a to
v celkem pěti „A“-týmech a stejném počtu rezervních týmů ze tří moravských
a dvou slezských klubů. Turnaj v minihokeji se bude konat pod záštitou klubového partnera společnosti DT-Výhybkárna
a strojírna.
Klání pořadatelé rozdělili na dvě části.
V první se mezi sebou utkají „áčka“ pořadatelského klubu, Olomouce, Vyškova,
Havířova a Opavy, ve druhé jejich „B“-týmy. „V ročníku 2008 máme hodně
hráčů a chceme, aby si na domácím turnaji zahrály všechny děti,“ vysvětlila herní
harmonogram členka výkonného výboru SK Prostějov 1913 Martina Marková.
Každý minihokejový zápas turnaje se
bude skládat ze dvou dvacetiminutových
poločasů, tři nejlepší celky se mohou těšit
na diplom a pohár.

Rozlosování duelů v obou částech
turnaje je stejné. Domácí Prostějov
nejprve od 8:00 hodin vyzve Vyškov,
následovat budou souboje Havířova
s Olomoucí, Opavy s Havířovem,
Olomouce s Prostějovem, Vyškova
s Olomoucí a Prostějova s Opavou.
V závěrečných čtyřech zápasech klání
na sebe narazí Havířov s Prostějovem,
Opava s Vyškovem, Olomouc s Opavou a Vyškov s Havířovem. Vyhlášení
výsledků turnaje by podle plánu mělo
začít dvacet minut před osmnáctou
hodinou. „Půjde o náš první turnaj na
domácím ledě. V této sezoně by však
rozhodně neměl být posledním. Plánujeme uspořádat turnaje i pro ostatní
kategorie, které máme, tedy ročníky
2009 a 2010 a starší a mladší žáky,“ předeslala Marková.
(red)

V Čechovicích se koná velký turnaj

ČECHOVICE Zhruba stovku sportovců od útlého věku až do patnácti let
očekává pořádající TJ Sokol Čechovice na Poháru Františka Nesvadbíka
v zápase řecko-římském. Již třináctý ročník tradičního klání započne
v sobotu 2. prosince krátce před polednem a vyvrcholí o několik hodin
později. Na žíněnky se vedle zástupců

domácího oddílu postaví i vyslanci
z polských, slovenských i tuzemských
klubů z Čech, Moravy i Slezska.
„Po registraci a vážení začneme přibližně v jedenáct hodin. Utkají se přípravky A, B i C a také mladší žáci. Zápasit
se bude opět na jedné žíněnce a jeden
oddíl dokonce přijede až od Baltu. My
postavíme zhruba patnáct dětí, všichni

jsou dobře připraveni,“ pousmál se trenér a současně jednatel čechovických
wrestlerů Vojtěch Szilva.
Pro jeho svěřence se jedná o jednu
z posledních aktivních letošních prověrek, o týden později se ještě část
výpravy vydá do Prahy na Bohemians
a s kalendářním rokem 2017 se čechovičtí borci rozloučí vystoupením
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Aktivní hráčskou kariéru ukončila jedna z největších
postav českého tenisu za posledních dvacet let, koneckonců i celé jeho historie. Showman, přirozený bavič,
vtipný glosátor a současně výborný plejer Radek Štěpánek je přitom silně provázaný s Prostějovem.
Sice se tady nenarodil, ale dlouhá léta byl členem
zdejšího oddílu TK AGROFERT, za který mnohokrát úspěšně bojoval v extralize smíšených družstev.
Nesmazatelnou stopu pak v našem regionu zanechal
hlavně prostřednictvím svých parádních vystoupení
na místním challengeru Czech Open, jenž dokázal
dvakrát vyhrát.
Obrovský přesah pro celý národ mělo Radkovo dlouholeté působení v daviscupovém výběru ČR, který
ve dvojici s nerozlučným parťákem Tomášem Berdychem pozvedl do bezprecedentně úspěšných výšin.
Viz trojí účast ve finále včetně dvou nezapomenutelných triumfů.
Štěpec přitom svým osobitým přístupem i uměním
rozdával tuny tenisové radosti, pro což ho sportovní
veřejnost bez přehánění milovala. Proto samozřejmě
bude moc chybět, ovšem z hvězd reflektorů bílého
sportu se vzhledem k přesunu na post trenéra Novaka
Djokoviče nevytratí. Ať se také v nové roli daří báječně!

v Chomutově, nebo Borohrádku.
„Minulou sobotu jsme zápasili na Velké
ceně Jihlavy, kde startovalo na sto čtyřicet závodníků a pět našich zástupců
nezklamalo. Lukáš Vávra ve váze 25 kilogramů vyhrál kategorii ‚C‘, Ondřej Sekanina vyhrál kategorii ‚B‘ ve váze do 31
kilogramů, Adam Lajčík bral třetí místo
v ‚áčku‘, Šimon Polena byl čtvrtý ve váze
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Dva házenkářské kluby z Prostějovska působí ve
druhé lize mužů - a oba momentálně prochází určitou generační obměnou svého hráčského kádru.
Poněkud rozdílný přístup k tomuto nelehkému
procesu však poslal tyto regionální rivaly do jiných
sfér průběžného pořadí soutěže.
V Kostelci na Hané vsadili na spíš postupnou přestavbu bez extrémně radikálního zásahu do kolektivu. Zůstal v něm dostatek zkušených tahounů,
o něž se několik talentovaných mladíků může opřít
a zároveň se od nich za pochodu učit. Tenhle mix
vcelku funguje, proto Sokol drží horní polovinu
tabulky.
V Prostějově to pod tíhou momentálních kádrových okolností vzali podstatně víc z gruntu. Nezkušených nadějí je na soupisce o poznání více, ostřílených opor zase mnohem méně. A nelze se tím
pádem vůbec divit tomu, že kvalitativně oslabený
Sokol II prožívá trápení na druholigovém dně.
Potenciál do budoucna sice určitě má, navíc s plně
zdravým Jirkou Kosinou by na tom jistě nebyl výsledkově tak zle. Nicméně zrovna teď má výrazně
navrch kostelecký konkurent, který přestavbu zvládá zatím o dost lépe.

do 39 kilogramů a jen Ela Polanová vypadla po dvou prohrách v ‚béčku‘ do 33
kilogramů,“ zmínil Szilva nejčerstvější
umístění.
Ti nejlepší se jako každoročně mohou
těšit na medaile a pořádající oddíl děkuje Svazu zápasu České republiky, městu
Prostějov i dalším sponzorům za pomoc a podporu.
(jim)
 

Též v posledním příspěvku zůstanu u kolektivního
sportu a jeho specifik, tentokrát však z trochu jiného
soudku či úhlu pohledu. Konkrétně mne zaujal probíhající vývoj v nasazování jednotlivých hráček do sestavy volejbalistek VK Prostějov během této sezóny.
V jejím úvodu totiž nastupovaly téměř výhradně jen
předpokládané lídryně, jež první čtyři soutěžní duely
plus některé přípravné zvládaly takřka bez střídání.
Nebyl prostor na experimenty, do extraligy jsme potřebovali vstoupit vítězně a navíc přesvědčivou hrou,
zdůvodňoval kouč Miroslav Čada logicky.
Momentálně pak se svým družstvem prochází naprosto jiným, vpravdě přímo opačným obdobím.
Vyznačuje se maximální snahou dát co největší zápasový prostor zpočátku opomíjeným plejerkám,
jež dlouho trávily čas při mistrácích výhradně na
lavičce.
Na řadu totiž přišla utkání s papírově slabšími soupeři a proti nim Čada nasazuje náhradnice (byť
tohle slovo nemá rád) v hojné míře, často i na úkor
lepších výkonů a jasnějších výher. Důvod? Fungující týmová chemie v úplně celém mančaftu. Vždy
je výhoda, když v rámci možností cítí spokojenost
každá jeho členka.

To byla jízda! Basketbalisté BK
Olomoucko se do osmifinále Českého poháru dostali díky suverénnímu výkonu na půdě druholigového
Hladnova ve slezské Ostravě, kde
vyhráli o šedesát bodů, o což se zapříčinil celý tým. Jen tak dál!
DEBAKL:
Komu není rady, tomu není pomoci. Přestože žijeme už dobrých
osmadvacet let v demokracii, někteří se chovají nadále jako ruský
car. Šéf prostějovských hokejistů
Jaroslav Luňák již podruhé za sebou
zabránil Večerníku vykonávat svoji
práci. To je debakl na plné čáře!
 ^

3

Třetím rokem po sobě dodržuje
tradici poděkování a ocenění mládežnických týmů fotbalový klub
1.SK Prostějov. V osvědčeném zázemí Sportcentra DDM se v pátek
v podvečer sešli aktivní hráči, rodiče
a trenéři, aby v slavnostním duchu
uzavřeli vesměs úspěšnou sezónu.
(^

 
  
 s 
  
Mladá odchovankyně prostějovského volejbalu Tereza SLAVÍKOVÁ se už dle svých slov těší jak
do Turecka, tak i do Itálie.



 ^

JIŘÍ
VYKOUKAL

Trenér a sportovní manažer prostějovských hokejistů se momentálně nese na vlně
euforie. Poté, co jeho
svěřenci nastříleli devět kousků svým sokům
z Třebíče a Ústí nad
Labem, povalili také lídra
z Karlových Varů.
Nic na palci nahoru nemění ani
sobotní kaňka
z Kladna.
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, sk. E - MLADŠÍÍ

Mužstvo
Valašské Mezií í
1.SK ProstKjov "B"
Uni ov
Hranice
Vítkovice "B"
Nový Ji ín
Kromíž "B"
Šumperk
HFK Olomouc
Tinec "B"
Vsetín
Hlu ín "B"
Jeseník
Bílovec
Perov
Krnov

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, sk. E - STARŠÍ

Mužstvo
Jihlava
Baník Ostrava "B"
Slovácko "B"
Zbrojovka Brno "B"
LíšeN
Sigma Olomouc "B"
Vítkovice
Tinec
Zlín "B"
1.SK ProstKjov
Hlu ín
Karviná "B"
Frýdek-Místek "B"
Znojmo
Kromíž
Opava "B"

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - MLADŠÍ

Mužstvo
Jihlava
Sigma Olomouc "B"
Zbrojovka Brno "B"
LíšeN
Baník Ostrava "B"
Vítkovice
Znojmo
Tinec
Karviná "B"
Kromíž
1.SK ProstKjov
Hlu ín
Slovácko "B"
Zlín "B"
Opava "B"
Frýdek-Místek "B"

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - STARŠÍ
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PROSTĚJOVSKO Společně
s mužskými a ženskými
soutěžemi, jimž jsme se
věnovali před týdnem, skončil fotbalový podzim probíhajícího
ročníku 2017/2018 také pro všechny mládežnické výběry.
I když se v prostějovském podání již nehraje ryzí okresní přebor
dorostenců, i tak se v této kategorii nachází poměrně dost
celků, které naskočily od okresních přes krajské až po celomoravské bitvy. A vedly si značně různorodě. Jak už to tradičně
bývá, některé se uchytily na čele, jiné uprostřed a na další čekají
bitvy v dolních patrech tabulky. Po vzoru úvodního ohlédnutí
tak v dnešním druhém dílu seriálu FOTBAL EXTRA přinášíme
všeobecný souhrn vyplněný textovou, tabulkovou a lehce statistickou částí.
Příště se můžete těšit na ohlédnutí za působením 1.SK Prostějov
v Moravskoslezské fotbalové lize a v dalších číslech budeme
pokračovat soutěž po soutěži níž a níž až dojdeme ke III. třídě OFS
Prostějov. Neopomeneme ani účinkování regionálních fotbalistek.
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zápasech pak neztratili Hanáci ani bod
a celkově se hned desetkrát mohli těšit
z vítězství. Vedoucí „Valmez“ prohrál jen ve
Vítkovicích a Hranicích, třetí Uničov pak
padl v Přerově a Vsetíně. K tomu ovšem
hned pětkrát remizoval, v tomto směru je
úspěšnější pouze třináctý Jeseník. Hodně
zajímavý bude hned úvod jara, v prvním
kole se totiž v polovině března znovu utkají
dva aktuálně nejlepší celky soutěže.
Také mladší dorost se úspěšně bije v absolutním popředí, i jemu patří v zimní
přestávce druhé místo, dokonce s ještě o tři
body lepším vysvědčením. Prostějovská
sedmnáctka nahání jiného zajíce, tím
je s osmatřiceti body vedoucí 1.HFK
Olomouc. Eskáčko dosud ztratilo jen
deset bodů, čtyři doma po remízách 2:2
s Hlučínem „B“ a 0:0 s Vítkovicemi 0:0,
zbylých šest pak při prohrách 0:3 v Přerově
a 2:4 v Novém Jičíně. Naopak stejně jako
jejich starší kolegové si s chutí zastříleli proti
Jeseníku, jemuž na zpáteční cestu přibalili
jedenáctibrankový příděl, výsledky 6:0
a 8:2 poctili Šumperk, šest branek si odvezl
i Krnov a sedm Vsetín. Právě zmíněný
Šumperk je největším otloukánkem.
V šestnácti zápasech vstřelil právě šestnáct
branek a obdržel jich o plných sto dva víc.
Jakýkoliv bodový zisk zatím vyhlížel marně
a jeho průměrný výsledek činí 1:7. Největší
dardy schytal od Nového Jičína (0:17),
1.HFK Olomouc a Vsetína (shodně
0:11). Dvojciferný nášup přidali i hráči
Valašského Meziříčí a Hlučína „B“. Oproti
tomu Holice působí jako dobře namazaný
stroj. Sice také ve čtyřech případech nebodovala naplno, avšak prohry přišly až
ve dvou závěrečných kolech – shodně
1:2 v Novém Jičíně a Valašském Meziříčí.
Jednasedmdesát vstřelených a jen patnáct
obdržených branek je absolutně nejlepším
počinem, v jejím případě naopak platí
průměrné skóre 4,5:1. A to se ještě při
souboji s Prostějovem zrodila poměrně
netypická bezbranková remíza. V této
skupině je i na širší špici situace trochu
odlišná, prakticky celá horní polovina
pořadí je tvořena kompaktním blokem,
první Holici a osmé „béčko“ Vítkovic dělí
jen deset bodů. A maximálně jednobodové rozestupy jsou mezi čtvrtou a osmou
pozicí, celky tvořící vedoucí trojici naopak
odskočily vždy shodně o dva body.

Ještě v jarní části usilovalo prostějovské
eskáčko až do posledních kol o prvenství
v moravské skupině druhé nejvyšší domácí
dorostenecké soutěže a právo postoupit
mezi elitu, v tomto ročníku musí z těchto
cílů trochu slevit. Body zatím přicházejí ve
skromnějším balení, výher zatím bylo jen
pět, k nim přibyly tři remízy. Bodovat se tak
podařilo pouze v polovině případů.
Na čele divizní soutěže trůní zcela
neohroženě Jihlava, její bilance patnácti
výher a jediné porážky je impozantní,
právě u ní Prostějov po úvodní výhře 3:2
nad „béčkem“ Frýdku-Místku zažil první
podzimní porážku 0:2. Vysočina kráčí
neochvějně za prvenstvím, inkasovala jen
devět branek a daleko vzadu jsou Sigma
„B“, Brno „B“ a nejlepší z „áček“ Líšeň.
Eskáčku se podařilo zejména bodovat s týmy pod sebou, když vedle posledního Frýdku zdolali jeho hráči také
předposlední Opavu „B“ (3:0), čtrnáctý
Zlín „B“ (2:0), dvanáctý Hlučín (4:0)
a remizovali s třináctým Slováckem „B“
(3:3). Z lepší poloviny porazili pouze sedmé Znojmo (3:2).
Právě sedmá pozice ještě nemusí být úplně
ztracena, je vzdálena pouze na pět bodů.
Třinec s Karvinou „B“ mají jen o tři body
víc a na desátou Kroměříž ztrácí Prostějov
jediný bod. Ohlížet se ale musí i za sebe,
na čtrnáctou pozici má dva body k dobru,
teprve pak je odstup trochu znatelnější.
Mladší dorostenci jsou na tom podobně,
rovněž prostějovská sedmnáctka úspěšně
ulovila osmnáct bodů, stalo se tak za
shodnou bilanci 5-3-8, jen skóre je v jejím
případě trochu divočejší. Straší hlavně
debakl 2:11 s Baníkem Ostrava „B“, další
vyšší prohry přišly už jen od Líšně a Sigmy
(shodně 0:4). Tým 1.SK dokázal zdolat
Frýdek-Místek, Znojmo, Slovácko, Opavu a Hlučín, k tomu remizoval s Brnem,
Vítkovicemi a Zlínem. Vedl si tedy velice
podobně jako starší soukmenovci.
Střed tabulky je v kategorii U17 trochu
rozdrobenější. Kromě taktéž osmnáctibodového Hlučína a o bod méně úspěšné
Karviné se může eskáčko směle koukat
vpřed, na Zlín ztrácí dva, na Třinec tři a na
Krajský pƎebor
Vítkovice pět bodů. Dál už mají soupeři
dorostu: Konice
luxusnější náskok. A také tentokrát platí,
i
?echovice
drží krok
že Jihlava je jasně nejlepší, i mezi mladšími
dorostenci ztratila jen tři body. Marně ji
zatím nahánějí Baník se Slováckem, kteří Armáda regionálních vyslanců v nejvyšší
zaostávají o devět bodů, v případě všech krajské dorostenecké soutěži čítá v tuto
dalších už je manko dvouciferné.
chvíli čtyři družstva. Zatím nejlépe z nich
si po úvodní polovině stávajícího ročníku
vede duo Sokol Konice - TJ Sokol
Moravskoslezská
dorostenecká divize: Čechovice. Oba celky dělí dva body a dvě
pozice, oba se shodně nacházejí v horní
„béēko“ na špici
polovině pořadí a jsou účastníky skupiny
usilující o čtvrtou pozici.
Po několikaletém působení čechovického Konici se výtečně vydařil vstup do pododdílu v moravskoslezské dorostenecké zimní části, prvních pět zápasů znamenalo
divizi se tentokrát objevuje v „E“ skupině pět výher a tedy i při skóre 14:3 plný počet
1.SK Prostějov „B“. A vede si v dosavad- patnácti bodů. Poté naopak přišlo sedm
ním průběhu nadmíru úspěšně, po první zápasů v řadě, kdy její hráči marně vyhlíželi
polovině soutěže i jedné jarní předehrávce tříbodový zisk. Nejprve neuspěli v penalmu náleží druhá pozice, jen tři body za tových soubojích s Mohelnicí a Chomouvedoucím Valašským Meziříčím. Krok tovem, jimž v tuto chvíli náleží třetí a čtvrtá
se špicí už dále drží jen třetí Uničov, ten pozice, následovaly úspěšné rozstřely v derje pouze o bod zpět. Celá trojice se navíc by s Čechovicemi i proti Šternberku, aby
může pyšnit výrazně aktivním skóre dosa- po prohře na Nových Sadech nebodovali
hujícím hodnoty +20.
ani doma s vedoucím a téměř stoprocentJediné zaváhání eskáčka v domácím ním Černovírem. Více radosti přinesl až
prostředí nastalo hned v úvodním kole, bod přivezený z druhého Zábřehu a návrat
tehdy na Hané zvítězili vedoucí Valaši zpět na vítěznou vlnu přišel až v úplně posv poměru 3:0. Zbylých sedm duelů zna- ledním kole, sobota 4. listopadu znamemenalo sedm výher, mimo jiné i 7:0 nala nejtěsnější výhru 1:0 na půdě Olšan.
nad Jeseníkem nebo 4:0 nad třineckým To vše dává do kupy s mírně aktivním
„béčkem“. Také venku se mladí prostějovští poměrem branek 21:17 pátou pozici, jen
fotbalisté činili a prohráli pouze v Uničově o skóre za Chomoutovem, avšak jen o bod
a v Kroměříži s tamějším „béčkem“, remí- před Velkými Losinami.
zové výsledky si přivezli ze Šumperku, Čechovice jsou o další bod zpět a jejich
Hranic a Bílovce. V posledních čtyřech cesta k průběžnému sedmému místu

Moravskoslezská
dorostenecká liga:
bitva o stƎed

Okresní přebor dorostenců nebyl pro
ročník 2017/2018 ustanoven a všichni
zájemci, kteří nemohli startovat ještě výše,
se tak automaticky přesunuli do krajské
soutěže, téměř rovnoměrně se rozdělili do
skupin „A“ i „B“. Ve dvou zcela odlišných dimenzích se po podzimu pohybuje čtveřice
okresních zástupců v severnější z obou krajských skupin.
Zatímco Plumlov s Hvozdem zdárně drží
krok s nejlepšími a okupují třetí a čtvrté
místo, Protivanovu s Kralicemi se tolik
nedaří a tabulku uzavírají. To v „béčku“
je situace trochu růžovější. Brodek
u Prostějova, Pivín a Němčice se seřadily
hezky od třetího do pátého místa. Níže
jsou pouze Otaslavice a asi hlavní kaňkou
je odstoupení Nezamyslic po úvodních
dvou zápasech.
Plumlov získal za celý podzim rovných
dvacet bodů. Po devadesáti minutách
prohrál pouze u pátého Brodku u Přerova,

Krajská soutĢž
dorostu: na ēele
Plumlov s Pivínem

byla kontinuálnější. Družstvo pravidelně
střídalo vítězství i porážky, spoustu branek
střílelo a jen o něco méně jich samo dostávalo. Pětapadesát míčů v soupeřově síti
je dokonce nejlepším výkonem ze všech
čtrnácti účastníků, hlavní podíl na tomto
počinu mají výsledky 6:1 v Olšanech
i Přerově „B“, 8:0 ve Chválkovicích, 6:0
doma s 1.HFK Olomouc „B“, a dokonce
9:0 proti Šternberku. Pozitivní dojem
trošku kazí pouze první a poslední vystoupení, podzim 2017 totiž v čechovickém
podání orámovaly porážky 1:7 od Chomoutova a 2:10 od Zábřehu.
Jen o fous hůře si vedli mládežníci Určic.
Ti nastřádali díky šesti výhrám a jedné
penaltové porážce devatenáct bodů, ve
zbývajících šesti případech naopak odešli
poraženi hned po devadesáti minutách.
Z deváté pozice zaostávají jen o tři body
za Čechovicemi a Novými Sady a mají
tedy pouze pětibodovou ztrátu na čtvrtý
flek, naopak za sebe se musejí ohlížet
pouze v případě desáté Holice, která má
o dva body méně. Na mírně záporném
skóre 37:41 má hlavní podíl porážka 0:8
od Zábřehu, naopak hřát mohou výsledky 6:1 se Šternberkem či 5:1 s Velkými
Losinami. A zatímco prvních pět kol
bylo spíše zabrzděných a přineslo jen tři
body přerovskému „béčku“, pak přišlo
úspěšnější období a v závěrečných třech
kolech neztratil určický Sokol ani bod. Nejprve zdolal 6:4 Chomoutov, poté zvítězil
3:0 v Olšanech a následně vyzrál 4:0 i na
Chválkovice.
Bodově se tak nevede pouze Olšanům,
které se první plné výhry dočkaly až
v úplně posledním případě, na počátku
listopadu si vyšláply na Velké Losiny a před
jarem šestý tým tabulky zdolaly 4:2. Do té
doby pouze uspěly po penaltové výhře 3:2
na půdě holického „béčka“, jinak odcházeli
jejich fotbalisté bez bodu a v celkem pěti
případech i bez vstřeleného gólu. Stalo se
tak i v souboji s posledním Přerovem „B“,
který má přes výhru 3:0 na kontě jen čtyři
body.

čtvrtého Hvozdu a druhých Loštic,
naopak remizoval na půdě vedoucích
Haňovic i v Tovačově a zbylých šest utkání
zvládl za tři body.
Hvozdecký soused v tabulce má jen o bod
méně, když hned čtyřikrát rozhodovaly
jeho zápasy až pokutové kopy. Zajímavostí
je, že ve všech případech byli úspěšnější
soupeři – Dub, Mikulovice, Bohuňovice
i Tovačov.
Zbylým dvěma zástupcům se již tolik nevedlo a v současnosti uzavírají tabulku. Protivanovu se podařilo posbírat alespoň osm
bodů a je díky nim předposlední, Tovačov
i Bohuňovice má ovšem na dostřel a může
si ještě ve zbytku sezóny trochu polepšit.
Kralice byly ještě o fous méně úspěšné,
když vstřelily o dva góly méně a naopak
o deset více jich inkasovaly. Jediné tři body
získaly v pátém kole (v pořadí třetí hrané),
když zkraje září porazily na domácím
trávníku Brodek u Přerova 5:4. Domácí
sice prohrávali už 1:3, avšak po pauze se
jim podařilo otočit na 4:3 a nezlomilo je
ani vyrovnání necelých deset minut před
koncem. Vítězství tehdy zařídil v osmaosmdesáté minutě Daniel Halenka.
Také v „prostějovsko-přerovské“ skupině
se zdejším oddílům daří usilovat o stupně
vítězů. Perou se o ně dokonce hned tři
kohouti a také druhé místo není příliš
vzdáleno, Kozlovice mají k dobru pouze
dva body. Pouze vedoucím Želatovicím se
podařilo trošku uniknout, neboť za celou
podzimní část ztratily jen čtyři body – tři
doma s Kozlovicemi a jeden s Pivínem.
Právě „Turci“ mohli být hned za duem
nejlepších, nedaří se jim však penaltové
rozstřely, obě takové bitvy prohráli. I proto
jsou čtvrtí, bod za pomyslným bronzem.
Šest výher a tyto dvě remízy jim zajistily dvacet bodů, stačilo jim k nim pouze
šestadvacet přesných střel, zatímco třeba
druhé Kozlovice vyslaly víc než dvojnásobek takových projektilů.
Průběžně třetí je tak v tuto chvíli Brodek
u Prostějova, cestu za tímto umístěním
začal vysokou výhrou 8:4 v prvním kole
na pažitu Lipníku. V derby sice na Pivín
nestačil a v „Turecku“ prohrál 3:4, když
ztratil vedení 3:1 z šestačtyřicáté minuty,
poté však natáhl vítěznou sérii až na pět
zápasů, než ji v závěrečném vystoupení tohoto kalendářního roku uťalo Ústí.
S drobným odstupem následují páté
Němčice,vjejichpřípadědosáhlzisksedmnácti bodů. Zřejmě nejzářivější okamžik
tohoto družstva přišel v předehrávce
čtvrtého kola, jejich vstup do sezóny totiž
skončil drtivou výhrou 9:0 v Kojetíně.
Další výsledky už byly spíše průměrného
charakteru, týmu se ale dařilo pravidelně
bodovatanebýtdebaklu1:8vŽelatovicích,
měl by tento tým z města na jihu okresu
výrazně aktivní skóre než jen 23:20.
Také Otaslavice nejsou v soutěži jen
do počtu. „Metlím“ se zatím podařilo
dvakrát zvítězit a jednou dotáhnout zápas až do penaltového vyústění, z něhož
vyšly vítězně. Radosti přišly hned v úvodu
ročníku po výsledcích 2:1 nad Horní
Moštěnicí a 3:2 v Lipníku. Ještě větší šok
pak přišel v polovině října, Otaslavicím se
tehdy podařilo doma skolit druhé Kozlovice. Všechny čtyři góly ze hry padly ještě
v první půli a domácí tehdy dvakrát vedli,

Mladší dorostenci 1.SK Prost!jov usp!li také na turnaji v Chorvatsku. Foto: Facebook

hostům se sice vždy podařilo srovnat, kopy vstřelených a obdržených gólů. V jez bílého puntíku už ale patřily zástupci jich případě za to nemůže jedno jediné
Prostějovska.
střetnutí, ale celkově trend těsnějších výher
a výraznějších porážek, jako třeba 1:6 na
Nových Sadech nebo 1:5 v Zábřehu, zaMoravskoslezská
tímco jediná výhra o více než jednu branku
žákovská liga:
se zrodila v polovině října proti Šternberku,
eskáēko nahoƎe i dole kdy duel skončil 4:1.
Němčicím se na chvostu pořadí podařilo
Prostějovské eskáčko je již tradičně zvítězit pouze nad Konicí, a to při přestřelce
účastníkem
moravskoslezských 4:3. Naopak stejným stavem hned
žákovských lig, také letos má své týmy v prvním kole padly doma s Želatovicemi,
v kategoriích U15 až U12. Ti nejstarší se pro něž to byla jediná dosavadní výhra.
zatím pohybují v horní polovině, sedm- Právě tyto dva celky se tak se čtyřmi body
náct zápasů jim přineslo osmkrát vítěznou sešly na třinácté a čtrnácté pozici, tým
a třikrát remízovou radost. Na posun výš z Přerovska má o jediný gól lepší skóre –
to v tuto chvíli nevypadá, přeci jen vedoucí 15:50 vs. 16:52.
kvarteto Sigma, Baník, Slovácko a Karviná Mezi mladšími žáky je situace poněkud
si už vytvořilo alespoň šestibodový náskok odlišná. Stejné je snad pouze to, že i mezi
na ostatní. Hned za zády naopak číhají nimi vládne Jeseník, a to dokonce s ještě
Zbrojovka a Zlín.
impozantnějším rozdílem. Na podzim
Odlišná
situace
panuje
mezi ztratili Severomoravané za třináct zápasů
čtrnáctiletými, zde Prostějov nestačí a šest jen tři body, když hned v úvodním kole
bodů při skóre 17:107 neznamená jiné prohráli 3:4 v Dubu. Od té doby kráčeli od
než poslední dvanácté místo. Na okamžitý vítězství k vítězství a jejich skóre 100:22 je
posun vzhůru by bylo potřeba tento přímo ohromující. Hned čtyřikrát dokázal
zisk minimálně zdvojnásobit, Vítkovice tento tým nasázet dvouciferný počet gólů,
s Karvinou totiž mají bodů dvanáct. Jas- nejdrtivěji vyhrál 13:2 v Zábřehu.
ným vládcem je tu Baník, za ním se perou Pravda i druhé Nové Sady zaváhaly
Slovácko a Jihlava o druhou pozici, Zbrojo- pouze jednou, když podlehly právě
vka, Sigma a Zlín usilují o čtvrtý flek.
Jeseníku 1:2 a nasbíraly rovněž
Mezi staršími z mladších žáků to zatím šestatřicet bodů, avšak právě tento duel
není ani ryba, ani rak, Prostějov se nachází ukázal, kdo je dosavadním králem.
uprostřed. Sedmé místo za sedm výher, Celek z olomouckého předměstí má
jednu remízu a pět porážek. Je tu ale naděje sice nejkvalitnější obranu, když obdržel
na cestu dále vzhůru, Jihlava zatím získala jen dvanáct branek, v útoku však za
jen o dva body více a osmý Vyškov je již jesenickými střelci zaostal o více než
o šest bodů pozadu. Dál nahoru už to ale třicet zásahů. Další vzadu se nacházejí
také nepůjde, Sigma, Zlín, Zbrojovka, třetí Kozlovice a hned za nimi nejlepší
Slovácko a také Líšeň bezpečně okupují z regionálního kvarteta – Olšany.
první až pátou pozici a zřejmě nikoho mezi Toto družstvo se může rovněž pyšnit
sebe nepustí.
výtečnou ofenzivou, čtyřiadevadesát
Nejmladší žáci jsou pak pevně usazeni branek zasluhuje velké uznání, stejně tak
v dolní polovině. V tuto chvíli jim de- i pouhých devatenáct inkasovaných gólů
setibodový výsledek přisoudil desátou značí velkou kvalitu. Poměr mezi těmito
příčku, přičemž v palebné pozici se nachází dvěma hodnotami je v jejich případě
pouze devátá Třebíč, ta je vzdálena o dva téměř nejlepší ze všech účastníků, avšak
body. Opačným směrem se ale nachází na nejlepší trio zatím Olšany neměly.
rovněž desetibodové Znojmo a jen o bod Dokázaly sice bezpečně porazit všechny
zpět zimující Kroměříž. I předposlední rivaly za sebou, avšak Sadům podlehly
Kroměříž má stále jen o tři body méně 0:4, Kozlovicím 0:3, Jeseníku 1:3. Že se
než eskáčko, rozdíl činí tři remízy. Pouze ale trefovat umí, o tom přesvědčily celou
v případě jednobodové Sparty Brno není řadu výběrů, například Němčice schytaco řešit.
ly příděl 0:17, Želatovice 1:13, Dub 3:13
a Mohelnice 0:11.
Zbylé trio se seřadilo v dolní části pořadí.
Krajský pƎebor
Zatím nejlépe z nich je na tom Konice,
žák6: trio uprodeset bodů ji zařadilo na desáté místo.
stƎed, NĢmēice dole Dokázala si poradit s Čechovicemi,
Želatovicemi i Určicemi, které jsou za ní,
Téměř třetina osazenstva jediné, a tedy k tomu, k tomu navíc přidala bod proti
i nejvyšší krajské žákovské soutěže je tvořena šestému Zábřehu.
týmy z Prostějovska. Mezi čtrnáctkou Zbývající dva okresní vyslanci už trochu
účastníků se sešly hned čtyři a nevedou si více strádali. Čechovice sice dokázaly
vůbec špatně. Olšany, Konice a Čechovice vstřelit o branku víc než Konice, taky jich
se seřadily za sebou od sedmého do devá- však o dvaadvacet více dostaly a radost
tého místa, když je dělí pouhé dva body, jim po jedenácti porážkách v řadě včetně
pouze Němčicím se až tolik nevede a se trochu divočejších výsledků v konfrontaci
čtyřmi body uzavírají pořadí.
s nejlepším triem učinily až poslední dva
Olšany dokázaly šestkrát zvítězit, z toho letošní zápasy. Teprve pak jim los přisoudil
čtyřikrát v řádné hrací době a dvakrát další paběrkující týmy a přelom října a lisna penalty. Vedly si nejlépe i v okresních topadu skončil ziskem šesti bodů při skóre
soubojích, když Konici rozdrtily 10:1 7:0. Nejprve se totiž urodila výhra 4:0
a v Němčicích zvítězily 2:1 na penalty, v Želatovicích, poté i 3:0 v Němčicích.
pouze v Čechovicích padly v těsném Právě Němčice zatím celé pořadí uzavírají,
poměru 3:4. Jsou tak na čele jednolité na kontě mají tři body. O dva méně než
čtyřčlenné skupiny usilující o poslední po- předposlední Želatovice. Přesně s nimi
zici v lepší polovině tabulky, tento primát uhrály první bod po penaltové prohře 0:1,
patří přesně v polovině soutěže právě lépe se jim vedlo proti Šternberku, který
pyy.
jim. Stejný bodový zisk, avšak o jedenáct dokázaly zdolat 3:2 na pokutové kopy
kopy.
branek horší skóre poslalo na osmou
pozici Konici, na výrazně negativním
OkƎesní pƎebor
poměru úspěšnosti ofenzivy a defenzivy se
starších žák6:
promítá právě debakl v Olšanech. Týmu ze
Mostkovice jedou
severozápadu regionu se podařilo pětkrát
zvítězit za tři body a dvakrát dovedl zápas do penalt, z nichž si odnesl poloviční Rovná desítka družstev se letos zapojila do
úspěšnost. Hřát může právě dvoubodová okresního přeboru starších žáků. Každý
výhra nad třetím Černovírem i zdolání z nich sehrál ve druhé polovině tohoto
roku devět střetnutí a po jejich sečtení lze
čtvrtého Zábřehu v poměru 3:2.
Také Čechovice se musejí vyrovnat tabulku rozdělit na čtyři miniskupinky. Na
s dvouciferným negativním porovnáním čele jsou neohrožené Mostkovice, které
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Mužstvo
FK Jeseník
FK Nové Sady
FK Kozlovice
TJ Sokol Olšany
FK Slavonín
SK Zábeh
FK Mohelnice
Sokol Dub nad Moravou
Slovan Gernovír
Sokol Konice
FK Šternberk
Sokol =echovice
FC Želatovice
FK NKm;ice nad Hanou
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FLY UNITED
KRAJSKÝ PØEBOR ŽÁCI - MLADŠÍ

Mužstvo
FK Jeseník
FK Mohlenice
Slovan Gernovír
SK Zábeh
FK Kozlovice
FK Nové Sady
TJ Sokol Olšany
Sokol Konice
Sokol =echovice
Sokol Dub nad Moravou
FK Slavonín
FC Želatovice
FK Šternberk
FK NKm;ice nad Hanou

FLY UNITED
KRAJSKÝ PØEBOR ŽÁCI - STARŠÍ

Mužstvo
SK HaNovice
SK Loštice
TJ Sokol Plumlov
FC Hvozd
FK Brodek u Perova
Sokol Dub nad Moravou
FK Mikulovice
Sulko Zábeh "B"
Sokol BohuNovice
Sokol Tova ov
SK Protivanov
FC Kralice na Hané

KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROST, sk. A

Mužstvo
FC Želatovice
FK Kozlovice
Brodek u ProstKjova
TJ Sokol v PivínK
FK NKm;ice nad Hanou
TJ Sokol Blotín
Sokol Ústí
Lipník nad Be vou
TJ Sokol Otaslavice
Horní Moštnice
Kojetín - Kovalovice

KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROST, sk. B
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pětice a v ní se ještě vyčlenila první dvojice. Olšany „B“ si hrají svou vlastní soutěž.
Nejenže ve dvanácti případech neztratily
ani bod, navíc jejich hráči drtí své soupeře
výrazným rozdílem, skóre 170:6 znamená průměrné výsledky 14:0,5. To je
přímo devastující rozdíl. Ve výraznějším
dohledu se drží pouze Smržice, i ty sice
proti Olšanům nebodovaly, jinak ale
byly stoprocentní a také jim se podařilo
pokořit stogólovou hranici.
Mnohem napínavější se tak v tuto chvíli
jeví minisouboj o třetí místo, Mostkovice,
Určice i Nezamyslice se totiž seřadily na
sedmadvaceti bodech, když své soky také
nijaknešetřily.Dáleužzejevelkápropast,na
jejím konci se o deset bodů níže nacházejí
Kralice. Hlavní společnost jim dělají PlumOkresní pƎebor
lov s Otaslavicemi, o příslušnost k elitní
mladších žák6:
desítce ještě usilují Horní Štěpánov, Pivín
neohrožené Olšany a Ptení. První větší zkušenosti pak získávají
děti v Lipové a Výšovicích. Ty na ostatní
Týmů mladšího žactva se podařilo ses- zatím nestačí, jejich vzájemný souboj však
tavit dokonce až třináct. V jejich případě byl víceméně vyrovnaný a po výsledku 3:1
se jasně od zbytku oddělila vedoucí se mohla radovat Lipová.

ztratily jediný bod po penaltové výhře 3:2
v Brodku u Konice, ve zbylých případech
byly nekompromisní a skóre 77:9 je
vševypovídající. Krok s nimi ještě jakž takž
drží Brodek u Prostějova, jenž je o čtyři
body zpět.
První skupinku pronásledovatelů by
mohly tvořit třetí Brodek u Konice, čtvrté
Určice a pátý Plumlov, celé trio se nachází
ve čtyřech bodech a zvítězilo ve většině
mačů. Kladné skóre má ještě šestý Protivanov, ten ale zatím spíše svádí souboj
s Pivínem o otevírací pozici druhé poloviny
pořadí. A v dolní části se nacházejí Hvozd,
Klenovice a Držovice, zřejmě právě mezi
ně se rozdělí osmá až desátá pozice.
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TJ Sokol Mostkovice
Sokol Brodek u Pv
Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Ur ice, z.s.
Sokol Plumlov
SK Protivanov
Sokol v Pivín
FC Hvozd, z.s.
Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Držovice
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PØEBOR OFS ŽÁCI - STARŠÍ

Mužstvo
Slovan Gernovír
Sulko Zábeh
FK Mohelnice
Sokol Olomouc - Chomoutov
Sokol Konice
TJ Sokol Velké Losiny
Sokol =echovice
FK Nové Sady
TJ Sokol Ur;ice
1. HFK Olomouc "B"
FK Šternberk
SK Chválkovice
Sokol Olšany
1. FC Viktorie Perov "B"

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROST

Mužstvo
Slovácko
Zbrojovka Brno
Sigma Olomouc
Hodonín
Jihlava
MFK Vyškov s.r.o.
Zlín
LíšeN
Tebí
1.SK ProstKjov
Znojmo
Kromíž
Havlí kUv Brod
Sparta Brno
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MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA, sk. JIH - U12

Mužstvo
Sigma Olomouc
Zlín
Zbrojovka Brno
Slovácko
LíšeN
Jihlava
1.SK ProstKjov
MFK Vyškov s.r.o.
Znojmo
Havlí kUv Brod
Kromíž
Hodonín
Tebí
Sparta Brno

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA, sk. JIH - U13

Mužstvo
Baník Ostrava
Slovácko
Jihlava
Zbrojovka Brno
Sigma Olomouc
Zlín
Frýdek-Místek
Opava
Hlu ín
Vítkovice
Karviná
1.SK ProstKjov

Mužstvo
Sigma Olomouc
Baník Ostrava
Slovácko
Karviná
1.SK ProstKjov
Zbrojovka Brno
Zlín
Opava
Frýdek-Místek
Vítkovice
Jihlava
Hlu ín

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA - U15
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MLÁDEŽ
D LÁ RADOST V KRAJI I VÝŠ
Nejvíce se daří rezervě dorostu 1.SK, špici svých soutěží atakují i Plumlov či Brodek u Prostějova

FOTBALOVÝ PODZIM JE ZA NÁMI. JAKÝ BYL?

letos slavíme jubileum...
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„POMALU MI DOCHÁZÍ, ČEHO JSME DOSÁHLI...“

Exprostějovský Jan Koudelka neunikl už jako mistr světa
v malém fotbalu pozornosti profesionálů z americké soutěže
PROSTĚJOV Nechyběl u žádného z posledních úspěchů české
reprezentace v malém fotbalu, se
kterou má evropský bronz z Maďarska, stříbro z červnového mistrovství Evropy v Brně a premiérově i zlatou medaili ze světového
šampionátu v Tunisku. Se svými
reprezentačními spoluhráči vystoupal až na samotný vrchol grál
v polovině října bez jediné porážky! Pětadvacetiletý univerzál
v současnosti válí za třetiligový
Vyškov, avšak s Prostějovem je
velmi úzce spjat. Než jej zradily
zdravotní problémy, vkládalo do
něj „eskáčko“, kde byl před nedávnem na hostování, velké naděje.
A jelikož zde potkal svoji životní
mov.
lásku, našel zde i druhý domov.
A například ve futsalu hraje stále
utěž
místní regionální nejvyšší soutěž
za tým Botafoga. Mistr světaa Jan
m, jak
Koudelka se rozpovídal o tom,
trnitá byla cesta k vysněnému titunu za
lu, o svém případném přesunu
velkou louži a zavzpomínal také
na prostějovskou stopu.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

„Tentokrát vše proběhlo bez potíží.
Žádné věci jsem si nemusel půjčovat
nebo kupovat nové.“ (smích)
 Své soupeře v základní skupině jste znali dopředu. Měli jste čas
se nějak důkladněji připravit?
„Přiletěli jsme ve čtvrtek a v sobotu
hráli první zápas proti Francii. V areálu bylo ragbyové hřiště s umělou
trávou, kde mohly trénovat až tři
týmy najednou. Že bychom se ale
nějak speciálně připravovali na soupeře, to ani ne. Znali jsme pouze
Francouze, s Austrálií a Argentinou
jsme se nikdy nepotkali. Věděli jsme
ale, co chceme jako tým hrát, a bylo
víceméně jedno, kdo proti nám nastoupí.“
 Který z těchto soupeřů byl nakonec tím nejsložitějším?
„Určitě Francie, i když výsledek 7:0
tomu neodpovídá. Ve druhé půli nás
chvíli zatlačili, vůbec jsme nevěděli,
kde vlastně jsme. (ušklíbne se) Ale
padalo nám tam snad vše, co jsme si
vypracovali.“
 Čekali jste, že projdete skupinou takto snadno?
„Kdyby nám před šampionátem
někdo řekl, že vše vyhrajeme
a s takovým skóre, tak

Josef
POPELKA
A
 Kdy jste se poprvé objevil
vil
v reprezentaci malého fotbalu a kolik šampionátů máte za sebou??
„Jsou to už téměř čtyři roky, kdy jsem
se poprvé objevil v nominaci. Za tu
dobu jsem stihl čtyři evropské a dva
ných
světové šampionáty. Ve Spojených
státech se ale hrálo na mantinely v hale,
takže letošní mistrovství světa bylo
v podstatě první oficiální.“ (úsměv))
 Vloni vás trochu omezovaly
ovaly
zdravotní patálie, teď vypadáá vše
minamnohem lépe. Byla vaše nominace do národního týmu Českéé republiky jasnou záležitostí?
mpi„Po červnovém evropském šampionátu v Brně zůstala sestava v podtrovstatě stejná i pro říjnové mistrovát již
ství světa. Původně se mělo hrát
v srpnu, to nebylo opravdu moc času
u, že
něco měnit. Vzhledem k tomu,
ěl ani
jsem za poslední roky nechyběl
na jedné reprezentační akci, bylyy mé
m sašance docela velké, za což jsem
mozřejmě rád.“
 Jak probíhala cesta do Tunisniska? Narážím na nepříjemnosti,
osti,
které vás potkaly při cestě přes
oceán předminulý rok...

bychom tomu asi nevěřili. (úsměv)
Týmy jsme přeci jen neznali a byl
opravdu rozdíl ve hře evropských,
amerických či afrických nároďáků.
Jednoduché to ale nebylo.“
 Postup z prvního místa a rovnou na Brazílii. Před dvěma lety
vás právě „kanárci“ vyřadili ze
hry. Neobjevily se černé myšlenky?
„Byli jsme se na ně podívat proti
Rusku a zdálo se nám, že to hrají až
moc lážo plážo. Šli jsme do vedení,
které jsme později navýšili. Oni začali hrát až
potom, a i když prokázali
své kvality, na zvrat to už
nestačilo. Uhráli jsme to
naší velkou předností,

která nás provázela až do finále, a to
byla obrovská týmovost.“
 Na cestě do finále jste ještě narazili na Maďarsko, Španělsko, nakonec
i Mexiko. Který zápas byl nejtěžší?
„Paradoxně to bylo asi hned Maďarsko. Ty jižanské týmy totiž tolik
nebrání, což nám vyhovovalo, měli
jsme tak možnost udeřit. Dokonale
jsme tyto jejich nedostatky využili.
Maďaři dobře bránili, navíc se potkáváme při evropských šampionátech
a známe se tak mnohem víc.“

uvedl Mexiko, půlka fanoušků pískala, což nás moc potěšilo. Po skončení
byli v takové euforii, že by nás snad
svlékli ze všeho, jen aby si ukořistili
nějaký ten suvenýr.“ (smích)
A co nějaká česká podpora?
„Někteří hráči tam měli rodiče či známé, pak se tam objevili i nějací turisti,
co byli zrovna na dovolené. Ale postupem času nám fandilo víc a víc lidí.“
Jak vás vnímali soupeři?
„Musím říct, že nikdo se nechoval
nějak nepatřičně. Ani týmy, se kte-

Zájem ze severoamerické soutěže přišel,
ale doposud nemám žádnou konkrétní
informaci, nic na stole neleží. Dokud
nebudu vědět víc, nec
nechci se tím zabývat...
 Jak moc jste si věřili v samotném finále? V červnu jste byli velice blízko k triumfu na mistrovství
Evropy, ale padli s Ruskem v penaltovém rozstřelu. Nehonila se
vám tahle můra hlavou?
„Říkali jsme si, že si to půjdeme
užít. Chvílemi jsem z toho
měl strach, když jsem
viděl, jak se prezentují. Nastřelili asi
čtyři tyčky, ale náš
gólman
bránu
doslova zaklel
a nepustil za svá
záda ani jednu
střelu. Možná se nám to
i vrátilo po

tadle z nás byli nešťastní. Chtělo se
nám pořád zpívat, naštěstí kluci brzy
usnuli.“
 Světlo světa spatřila informace, že máte nabídku z Major Arena
Soccer League, nejvyšší severoamerické profesionální soutěže
malého fotbalu. Víte už něco bližšího?
„Zájem nějaký přišel, ale doposud
nemám žádnou konkrétní informaci, nic na stole neleží. Dokud nebudu
vědět víc, nechci se tím zbytečně zabývat, protože se mě na to ptá opravdu hodně lidí a já jim nemám vážně
co říct.“ (pousměje se)
 Co vás případně může přesvědčit, že na tuto šanci kývnete?
„Musím odpovědět stejně, opravdu
zatím nevím. Až něco přijde a budu
mít před sebou konkrétní nabídku,
teprve to budu řešit.“
 Nevím, jak moc sledujete tamní soutěž, ale může rozhodovat
i výběr týmu?
„Hraje to tam šestnáct klubů. Tuším
čtrnáct amerických a dva mexické.
Líbilo se mi Ontario, což je město asi
šedesát kilometrů od Los Angeles,
kde mají krásnou halu a prostředí.
Ale rozhodovat to asi úplně nebude.
Hlavně bych chtěl někam do tepla.“
(smích)
 Jaké další reprezentační události jsou na obzoru?
„Teď v pátek čtyřiadvacátého listopadu jsme měli galavečer DRFG
Superligy, v prosinci jsme pozváni
na turnaj do Liberce, čímž zakončíme letošní sezónu. Program na
příští rok není ještě úplně znám, ale
pravděpodobně tam bude evropské
mistrovství v Polsku a možná turnaj
v Mexiku.“
 Co klubové povinnosti?
„Ve velkém fotbale nám ve Vyškově
skončila podzimní část MSFL, malou kopanou hraji Superligu za Blanensko a ještě za SK Viktoria Suchý,
kde jsme teď vyhráli první blanenskou ligu.“
 Minulý rok jste odehrál pár
futsalových utkání za Botafogu
Prostějov. Budeme vás na Prostějovsku vídat i letos?
„Zřejmě ano. Mám tam několik kamarádů, se kterými hraji i za Suchý,
tak jsme se domluvili i pro tento rok.“
 Poslední otázkou se vrátíme
na samotný začátek. Jak vzpomínáte na působení v Griffins 98,
což byl vlastně takový váš odrazový můstek po prostějovských
klubech?
„Vzpomínám samozřejmě hodně
a rád. A rozhodně jen v dobrém,
protože jsme byli skvělá parta, projevilo se to i na hřišti. Něco jsme
se nahráli, něco prožili. Je příjemné stále potkávat hráče, se kterými jsme toho tolik zažili. Jen jsou
teď z nás soupeři. Všichni jsme se
rozutekli do různých týmů, aspoň
má každý zápas pořádný náboj.“
(úsměv)

rými jsme hráli, i když byly vlastně
všechny poraženy.“
Jaké bylo zázemí pro hráče?
„Velkou výhodou bylo, že ubytování
i sportovní areál byl jeden komplex.
Snad až na tři týmy jsme všichni
bydleli v tom samém hotelu.“
Tam bylo vše v pořádku?
„Víceméně ano. Vlastně jedna nepříjemnost se přeci jen vyskytla. Asi je
přitahuji nebo co. (úsměv) Po osmifinálovém vítězství nad Brazílií jsme
si s Paděcem (Ondřej Paděra - pozn.
red.) sušili dresy. A jelikož jsme bydleli v přízemí, někdo si je uloupil jako
cenné suvenýry...“
V čem jste potom nastupovali
do dalších bojů?
„Měli jsme dvě kolekce - červenou a bílou variantu. My přišli o druhou jmenovanou. Další zápas proti Španělsku jsme
soupeře požádali o možnost hrát v červených dresech, což nám bylo přislíbeno. Nakonec si to ale Španělé asi rozmysleli a nastoupili v jejich klasických
červených dresech. Musel jsem tedy
hrát nakonec s jiným číslem. Aspoň že
jsme je poslali domů.“ (úsměv)
 Jak byste zhodnotil své osobní
vystoupení?
„To je hodně těžká otázka... Vždy se
těším na podobné akce, protože se
s klukama už velice dobře známe, ta
parta mě prostě baví. A ostatní bych
nechal na jiných. (úsměv)
 Ale dal jste čtyři góly, na hřišti
byl dost...
„Mohlo tam padnout i víc branek, ale
někdy to chtělo lépe zakončit, jindy
to zase gólman lapil. Asi špatné boty.
(smích) Nebylo podstatné, kdo se
trefí, ale táhli jsme za jeden provaz, nikdo si na nic nehrál. To bylo důležité.“
 Co mistrovská oslava, jak
probíhala?
„Poslední večer jsme měli společné
posezení, ale už o půl sedmé ráno
jsme museli odjíždět na letiště, tak to
Foto: archív J. Koudelky nebylo tak divoké, jak by se mohlo
zdát.“ (úsměv)
té Evropě, kde nám ve finále nevyšly  A cesta zpět do Prahy?
„V Římě jsme měli mezipřistání, troty penalty...“
 Když zazněl konečný hvizd, chu rozruchu to způsobilo, ale v leuvědomil jste si, co se týmu vlastně podařilo?
„Upřímně vlastně vůbec. Jenom
jsem běžel tam, kam všichni, aniž
JAN KOUDELKA
bych přemýšlel nad tím, co jsme do✓ narozen 12. března 1992 v Boskovicích
kázali. (směje se) Kdyby to bylo na
✓ fotbal začal hrát právě v Boskovicích,
domácí půdě, asi by ta euforie z dinedaleko od nich, na Suchém
váků dolehla hned i na nás, ale tam
✓ dorostenecké kategorie strávil v Sigmě Olomouc
jsem si to v tu chvíli vůbec neuvědo✓ hrál také v Líšni, Jihlavě, Zábřehu na Moravě,
moval. Postupem času při předávání Blansku, Prostějově. Současně nastupuje v MSFL za MFK Vyškov
už to bylo jiné.“
✓ je rychlostním typem záložníka s tahem na branku
 Zmínil jste diváky. Jací byli ✓ aktivně činný je také ve futsalu a především v malé kopané, v níž to dotáhl
v Tunisku?
až do reprezentace České republiky
„Bylo to podobné, jako na ostatních ✓ čtyřikrát se zúčastnil mistrovství Evropy, kde s týmem ČR vybojoval
šampionátech. Na domácí chodilo jednu stříbrnou (2017) a dvakrát bronzové medaile (2014 a 2016)
pochopitelně nejvíc, ostatní zápasy a jedenkrát čtvrté místo. Na mistrovství světa v USA skončili Češi pátí,
už takovou kulisu neměly. Finále ale letos v říjnu vybojovali kov nejcennější
bylo plné. A když hlasatel oznámil zajímavost: byla mu diagnostikována cukrovka, je na léčbě inzulinem,
náš tým, stadion zaburácel. Když přesto dosahuje vrcholových sportovních výsledků

17112411392

17112411391

vizitka
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MLÁDEŽ
1.SK PROSTĚJOV UZAVŘELA SEZÓNU
Tradiční setkání všech týmů se neslo v pozitivní atmosféře se rýsuje
PROSTĚJOV Třetím rokem po
sobě dodržuje tradici poděkování a ocenění mládežnických týmů fotbalový klub 1.SK
Prostějov. V osvědčeném zázemí haly Sportcentra DDM se
uplynulý pátek v podvečer sešli
aktivní hráči, rodiče a trenéři,
aby v slavnostním duchu uzavřeli vesměs úspěšnou sezónu.
A byl u toho i Večerník!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
S blížícím se závěrem kalendářního
roku je zvykem bilancovat, přestože fotbal se řídí trochu jiným kalendářem. Pro
všechny týmy napříč klubem skončila
první část aktuálního soutěžního ročníku a pohled zpět určitě nevytváří vrásky,
spíše pozitivní úsměv.

Sál Sportcentra se nejdříve zaplnil fotbalovým potěrem, tedy kategoriemi
přípravek U7 až U11, poté své mladší
spoluhráče vystřídaly žákovské kategorie, z nichž ta nejstarší do patnácti let
se může pochlubit i velice nadějnými
fotbalistkami.
Předseda 1.SK Prostějov František
Jura v úvodním slovu připomněl rozvoj obou fotbalových areálů. Zatímco
do hlavního stadionu Za Místním
nádražím investovalo město Prostějov, mládežnický areál za Olympijskou ulicí se rozrůstá díky krajským
dotacím.
Sportující prostějovskou mládež přivítala i primátorka statutárního města
Prostějov Alena Rašková. „Na tomto
místě je především potřeba poděkovat
rodičům, bez jejichž podpory byste
svůj talent nemohli rozvíjet,“ obrátila se
k hrdým maminkám a tatínkům rámujícím sál. Zmínila i vzájemnou synergii
pohybu a myšlení, které všichni hráči
potřebují k úspěšnému zvládnutí školní
docházky.
Právě spolupráce klubu se sousední ZŠ
E. Valenty a Gymnáziem Jiřího Wolke-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

zjistili jsme

bude hrát zimní

TIPSPORT LIGU
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PROSTĚJOV Dosud jen hrubé obrysy harmonogramu zimní přípravy
1.SK Prostějov se precizují právě
dnes. Jisté zatím je, že start je naplánován na pondělí 8. ledna 2018.
Eskáčko se také zúčastní zimní Tipsport ligy a zahraje si rovněž na Sigmě.
Prostějov se po nabídce účasti v tradiční
zimní lize zařadil do severomoravské
skupiny D, v níž se postupně utká s polským týmem Podbeskidzie BielskoBiała, účastníkem druhé nejvyšší
soutěže, rovněž druholigovým slovenským Popradem a domácím FrýdkemMístkem, který se v druhé lize udržel
pouze administrativním způsobem.

S Frýdkem-Místkem během přípravy
sehrají svěřenci trenéra Machaly dokonce dva zápasy, protože si soupeř tento
duel vybral pro generálku na start druhé
ligy. Když už jsme u generálek, tak tu
svoji sehraje 1.SK Prostějov o dva týdny
později proti divizním Novým Sadům.
Nejatraktivnější utkání sehraje
podzimní půlmistr MSFL v sobotu
13. ledna, kdy prostějovští fotbalisté
pojedou na žhavou půdu olomoucké
Sigmy, které se po opětovném postupu do nejvyšší soutěže náramně daří.
Na únorový termín je pak plánované
soustředění, jehož přesný harmonogram
se právě v těchto dnech dotváří. (tok)

JURA OPĚT KANDIDUJE
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Eskáčko

ra zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti. Přítomné pozdravil také první
náměstek hejtmana Jiří Zemánek, kterého zaujalo motivační video v souvislosti s jeho aktivitami u olomouckých
volejbalistek. „Možná by takový pohled
do šaten přilákal plný sál,“ poznamenal
žertem.
Ocenění předali malým fotbalistům
členové rady města Prostějova, z hráčů
„A“-týmu byli přítomni Karel Krou-

pa, Martin Sus, Aleš Schuster, Martin
Hirsch, Michal Zapletal, David Píchal
a Filip Jícha. Ocenění za dlouholetou
trenérskou činnost si po Tomáši
Grossovi letos odnesl Tomáš Vincourek.
Po skončení oficiální části následovalo
večer neformální posezení rodičů, vedení, trenérů, hráčů a přátel klubu při
dobrém jídle a pití. Nechyběla ani tradiční diskotéka.

DO VEDENÍ FAČR!
>>>dokončení ze strany 29
Na řádné 19. valné hromadě počátkem června totiž nebyl zvolen ani šéf
fotbalové marketingové společnosti
STES Martin Malík, ani bývalý generální sekretář Petr Fousek. K tomu by
na mimořádné valné hromadě už dojít
nemělo. Vedení FAČR totiž do programu před samotnou volbou navrhlo
schválení upravených stanov, v nichž do
způsobu volby předsedy přibyl čtvrtý
odstavec, v němž se praví, že předsedou
je zvolen ten, jehož součet hlasů získa-

ných v české a moravské komoře je vyšší. Tedy bez nutnosti získat aspoň pětatřicet procent hlasů v každé z komor.
Na tomto ustanovení totiž ztroskotala
volba Malíka v červnu, který na Moravě
právě tohoto kvóra nedosáhl.
Jestli ovšem budou delegáti z Moravy
tuto změnu ochotni odhlasovat, je
otázkou, protože by pak byli vždy převálcovaní českou částí. Oba zmínění
kandidáti jsou navrženi znovu, ve středu byl totiž zveřejněn návrh kandidatur do širšího vedení FAČR.

17112411395
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VEČERNÍKU

PROSTĚJOV, BRNO Týdenní mistrovskou pauzu doženou
basketbalisté BK Olomoucko v průběhu tří dnů, kdy odehrají zápasy 10. a 11. kola Kooperativa NBL. Nejprve v domácím prostředí nastoupí netradičně ve čtvrtek od 17:30
hodin proti svitavským Turům a v sobotu se představí na
půdě Brna.

JON CHRISTOPHER FULLER

Americký křídelník nastoupil do pohárového zápasu v Ostravě a zahrál si i proti rakouskému
Traiskirchenu. V obou případech ukázal v důležitých okamžicích své střelecké přednosti a na soupeře platila i jeho rychlost, díky níž se prosazoval
při hře jeden na jednoho. V poháru i přípravě
opětovně předvedl, že umí být rozdílovým
hráčem. Hladnovu dal osm bodů v řadě, proti
Lvům měl sérii tří dvoubodových košů během
minuty.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„V obou případech půjde o hodně
důležité duely, nastoupíme totiž
proti sousedům v tabulce. Svitavy
mají stejnou bilanci jako náš tým,
Brno získalo o jedno vítězství
méně, ale především doma je hodně
nepříjemné. Tyto dva výsledky nám
naznačí, jaké můžeme mít v další
části sezóny ambice,“ uvědomuje
si trenér BK Olomoucko Predrag
Benáček.
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PO PAUZE DVA ZÁPASY VE TŘECH DNECH

HRÁČ

FRANTIŠEK
VÁŇA

letos slavíme jubileum...

basketbal

Hanáci se potřetí v řadě představí
na domácí palubovce a pokusí se
po porážce s Pardubicemi vrátit
na vítěznou vlnu. V cestě bude
stát ambiciózní protivník, který
v létě výrazně posiloval a v kádru
má celou řadu kvalitních hráčů.
Celá řada z nich navíc důvěrně
zná prostředí Sportcentra DDM
ze svého předchozího působení.
Platí to v případě Romana Marka,
Pavla Slezáka a Bretta Roseboroa.
„Jde o zkušené basketbalisty,
ale takových je v kádru našeho
nejbližšího soupeře více. Osobně
si myslím, že zatím jejich výsledky

úplně neodpovídají potenciálu,
který tým má. Bude to pro nás
hodně těžká prověrka. Pokud však
chceme atakovat horní polovinu
tabulky, potřebujeme zápas zvládnout,“ míní Benáček.
Také Brno bude nepříjemným
soustem. Doma porazilo na začátku
sezóny Ústí nad Labem a Jindřichův
Hradec a na začátku listopadu
prohrálo s Děčínem pouze o čtyři
body. „Ani Opava to neměla jednoduché. U Jihomoravanů vždy záleží,
jak zahrají opory Sulivan, Primorac,
Tomanec a Mays. Pokud se jim
to sejde, má to každý těžké. I tak
do Brna pojedeme s cílem vyhrát.
Musíme však postupovat krok za
krokem. Nejdříve potřebujeme
uspět doma se svitavskými Tury,“
plánuje kouč BK Olomoucko
s vírou, že do boje poženou jeho
svěřence solidně zaplněné tribuny.

Foto: Josef Popelka
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RYCHLÝ

Zaèalo hlasování
fans do Utkání hvìzd
Prostějov (lv) - Poprvé v historii
budou mít basketbalisté BK Olomoucko možnost prezentovat svůj
klub na All-Star Game Kooperativa
NBL. Letos bude hostit Utkání hvězd
hala v Ústí nad Labem 30. prosince.
K účasti můžou hráčům základních
pětek pomoci fanoušci svým hlasování na speciálním webu utkanihvezd.
cz. To bude probíhat až do 15. prosince a určí zahajovací sestavy utkání
Mladých pušek proti Mazákům.
„Je to zajímavá show, která už má svoji
tradici. Samotní aktéři si ji užívají, je zajímavá i pro diváky. Uvidíme, jak hlasování dopadne. Někteří naši hráči by
se mezi nejlepšími určitě neztratili. Věřím, že naši fanoušci klukům pošlou
svoje hlasy,“ vyzývá příznivce basketbalu k hlasování sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Nový náboj v letošní edici All-Star
Game dostanou individuální dovednostní soutěže, kde jen klání nejlepších smečařů, „Slam Dunk Contest”,
bude exkluzivně patřit borcům ze stájí
Kooperativa NBL. Horkou novinku
zažije soutěž ve střelbě trojek „3-Point
Shoot Out“, v níž by opět neměly chybět top snajperky z Ženské basketbalové ligy včetně nové reprezentační
komety Karolíny Elhotové. Inovací
soutěže bude účast nejlepšího trojkaře
z řad extraligy juniorů U19.
Snad vůbec nejatraktivnější součástí
celé show ovšem bude zcela nová soutěž - „Kooperativa Faktor Challenge“.
Půjde o boj muže proti muži, tedy
hru jeden na jednoho, kde se soutěžící
nebudou moci spolehnout na žádnou
jinou pomoc než na tu vlastní. Hráči
z jednotlivých klubů NBL se utkají
v pavouku play-off a vítěz finálového duelu si v kapse odnese tisíc eur.
„Vedení pořádající Asociace ligových
klubů se každoročně snaží celou akci
vylepšit. Zajímavý je i doprovodný
program. Určitě budou k vidění atraktivní výkony v rámci doprovodného
programu i během samotného utkání,” předpokládá Pekárek.
(lv)
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Po výhře v Hladnově přijde na řadu další moravské derby
OSTRAVA, PROSTĚJOV Do tuzemské pohárové soutěže vstoupili basketbalisté BK Olomoucko
zápasem čtvrtého kola proti ostravskému klubu z Hladnova, který
hraje třetí nejvyšší domácí soutěž.
Do dalšího dějství postoupili svěřenci kouče Benáčka po vysokém
vítězství 113:53.
O vítězi středečního duelu bylo prakticky rozhodnuto už do přestávky.

Olomoucko od začátku utkání vedlo
a po deseti minutách mělo na své straně
náskok třinácti bodů - 28:15. Převaha
celku z Kooperativa NBL byla patrná
i ve druhé třetině. Po dvaceti minutách
sympaticky hrající ostravské mužstvo
prohrávalo 33:51 a nemělo síly na zvrat.
To se projevilo i po pauze, v níž hosté
přidali pod oběma koši, a s přehledem
došlo k očekávanému postupu.
„Od začátku až do konce jsme měli

zápas jednoznačně v moci. Byla to
jednoznačná partie, v níž dostali šanci
i hráči z lavičky. Postupem jsme splnili
povinnost, výsledkem si udělali radost,“
ohlédl se za soubojem Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.
V rámci pátého dějství Českého poháru bude na programu atraktivní moravské derby. Hráči BK Olomoucko
nastoupí proti Opavě a ve dvojutkání,
které se hraje systémem doma-venku,

půjde již o postup do čtvrtfinále. Hanáci sérii zahájí na domácí palubovce 13. prosince, odveta se odehraje
ve Slezsku o týden později 20. prosince. „Šanci na postup mají oba týmy.
Předpokládám, že půjde o hodně
vyrovnanou sérii,“ odhaduje sportovní manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
V pohárové soutěži pokračují především kluby z Kooperativa NBL. Vý-

BK HL
BK OL

53:113

jimku tvoří Královští Sokoli z Hradce
Králové a Sokol Písek, který překvapivě vyřadil Jindřichův Hradec. Zajímavým soubojem je střet Opavy a USK
Praha, přičemž první utkání vyhrái
„vysokoškoláci“ na půdě soupeře.
(lv)

Lvi z Rakouska kousali jen v první půli
a rozehrávce a především dokázal
přesně zakončit své výpady do obrany Olomoucka. Tomu se navíc příliš
nedařilo v ofenzivě a tomu odpovídalo skóre 16:23 po deseti minutách.
Celek BK Olomoucko, na jehož soupisce tentokrát chyběl rozehrávač Močnik
a pivot Mitchell, ve 14. minutě dokonce
prohrával o devět bodů 21:30, do konce
druhé čtvrtiny ale dokázal ztrátu dohnat.
Výrazně k tomu pomohla nová podkošová posila Čohadarevič. Srbský basketbalista během několika minutového
úseku zaznamenal osm bodů a přispěl
Ladislav Valný
k obratu na 33:32 po dvou periodách.
Zpočátku měli domácí problémy Po změně stran už reprezentant Olohlavně s pohyblivým Američanem mouckého kraje rakouského soka do veRayem, který hrál střídavě na křídle dení nepustil. Sice při přechodu do úto-

PROSTĚJOV Zajímavou konfrontaci nabídlo páteční střetnutí mezi
BK Olomoucko a Lvy z Traiskirchenu. Přední rakouský celek, kterému
po osmi kolech patří v nejvyšší soutěži druhé místo s bilancí šesti výher
a dvou porážek, sice přijel bez dvou
hráčů základní sestavy, přesto se
snažil hrát atraktivní basketbal. Na
českého soupeře to však nestačilo.
Hanáci zvítězili 75:58, když po pauze dokázali natáhnout těsné vedení
z poločasu.

BK OL
L TR

75:58  

ku udělal několik chyb a díky tomu jeho
náskok narůstal pomalu, i když se ve 29.
minutě odpoutal na rozdíl deseti bodů.
To bylo ve chvíli, kdy Sehnal proměnil
všechny trestné hody po faulu při střele
za tři body. Do poslední pasáže vstupoval
BK Olomoucko za stavu 57:46.
V závěrečné periodě byli domácí o poznání lepší i v obraně a Traiskirchenu
dovolili přidat pouze dvanáct bodů.
Sami ještě přidali několik přesných zásahů, o které se postaralo hlavně dvouciferné kvarteto Fuller, Váňa, Szabo
a Sehnal.

NA TISKOVCE...

5$$678

"(91

„Byl to klasický přípravný zápas, který splnil svůj účel. Oběma týmům sice
chybělo několik hráčů, ale důležité bylo herní nasazení dalších basketbalistů. Využili jsme možnost nasadit do duelu Darka Čohadareviče. Předvedl nám své kvality, nejen v útoku, ale především v obraně, kde odvedl
dobrou práci a vypomáhal spoluhráčům. Ligovou pauzu jsme z tohoto
pohledu využili opravdu dobře.“

:$/ ,4;/'$'9$/1

„Byla to pro nás zajímavá konfrontace. Kvůli reprezentačním povinnostem některých opor dostali příležitost mladí hráči. Nevedli si špatně, i když se dopustili
několika zbytečných chyb. Ale to k tomu patří. Sbírají zkušenosti. Každopádně
jsem rád, že jsme do Prostějova nakonec dorazili a po zrušeném zápase v průběhu přípravy na ligu proti Olomoucku nastoupili.“

„Změny v kádru nejsou nic neobvyklého,“

tvrdí kouč Benáček
PROSTĚJOV Basketbalovou tradicí jsou změny v sestavách po
několika měsících soutěžních ročníků. V letní pauze obvykle
dochází ke změnám, kvalitu především zahraničních hráčů ale
pořádně prověří až ostré zápasy. Ke změně došlo i v kádru
BK Olomoucko. Do kabiny dorazil Darko Čohadarevič
a na postu pivota zaujal místo Austona Barnese, se
kterým se vedení klubu rozloučilo před několika
týdny. „Takové změny patří k basketbalovému
životu. Není to nic neobvyklého,“ tvrdí trenér
Predrag Benáček.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

   

 Týmy v Kooperativa NBL obměňují kádry docela často. Nevadí vám, když musíte sahat do
sestavy během sezóny?
„Jsou situace, kdy je to nevyhnutelné.
Někdy se stane, že informace o hráčích jsou trošku nadsazené a vyjde
to najevo až po několika ostrých zápasech. To se nedá nějak eliminovat.
Agenti pochopitelně tvrdí, že je hráč
nadstandardní, vždy to ovšem neplatí
a musíme hledat jinde.“
 Nebo má kvalitu a nesedne si
se spoluhráči...
„I to jsem zažil. Někdo se nedokáže
sžít s prostředím a až časem zjistí, že
by chtěl hrát třeba v jiné zemi. Nebo
nenajde s týmem společnou řeč. Pak
se to musí řešit, protože to ovlivňuje
výkony celého mužstva.“

 V řadě případů jste se ovšem
v létě trefili. Jak jste spokojený
s vaší úspěšností při výběru posil?
„Přivedli jsme pět cizinců a maximálně využili povolenou kvótu. To
je opravdu velký počet a ve čtyřech
případech jsme zvolili dobře. To je
dobrý výsledek.“ (úsměv)
 Počítáte s tím, že v podobné
situaci budete i před příští sezónou?
„My jsme začínali skládat sestavu
ve chvíli, kdy byli špičkoví domácí
hráči rozebraní. To se opakovat nebude. Osobně si myslím, že k nám
někteří přijdou, sami už se občas
ptají. A při výběru zahraničních
posil budeme mít ještě větší nároky,
než letos. Z tohoto pohledu to bude
snadnější.“

letos slavíme jubileum...
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Futsalová soutěž Prostějovska nabídla první šlágr:

Botafoga obrala o body Relax, obhájce titulu
PROSTĚJOV Zimní pauzu vyplňuje každoročně mnohým fotbalistům futsal, mladší halová obdoba fotbalu. Na
Prostějovsku se již předminulý víkend rozběhl nový ročník
okresních soutěží, přičemž týmy opět zápolí ve dvou výkonnostních ligách. Uplynulou sobotu došlo ve vyšší soutěži ke
konfrontaci dvou týmů, které by měly v probíhající sezóně hrát
prim. Posílená Botafoga narazila na několikanásobného vítěze
Relax Prostějov. Tento souboj nakonec vítěze nenašel, zápas
skončil dle vývoje zápasu spravedlivou remízou. Večerník sledoval první šlágr nového ročníku 2017/2018 naživo.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA

Úvodní klání neodehrál obhájce trofeje v úplné sestavě, přesto stejně jako
jeho soupeř nepoznal hořkost porážky. V sobotu 25. listopadu již byli
svěřenci Františka Kocourka takřka
v kompletní sestavě, což Relax rázem
pasovalo na papírového favorita střetnutí. Obzvlášť, když Botafoga ještě
neměla k dispozici dva světové šampiony Koudelku a Levčíka.
Přesto ale do zápasu nevstoupila se
zbytečným respektem. Byli to právě

její hráči, kteří si vypracovali slibné
příležitosti. Na Radkovi Vybíhalovi,
hájícím bránu Relaxu, si vylámali
zuby agilní Zapletal, Fládr nebo jeho
jmenovec Matěj Vybíhal. Na straně
druhé to nadvakrát zkoušel Petr Matoušek, další pokusy Hlocha, Spáčila
či Frantíka Davida Novotného v bráně Botafogy neohrozily. Spíše vyrovnanou hru přeci jen přesnou trefou,
po zaváhání Hlocha pár okamžiků
před první pauzou, rozsekl Jan Horák a favorit tak měl o poločase co
probírat - 1:0.
Což se pravděpodobně také stalo. Netrvalo dlouho a skóre bylo opět vyrovnané. Po skrumáži před brankou
se do odraženého míče opřel Roman
Kocourek a propálil vše, co mu stálo

Botafoga Prostìjov - FC Relax Prostìjov 1:1 (1:0)

VIDEO&FOTOGALERIE

Branky: 15. Horák - 17. Kocourek.
Sestava Botafogy: Novotný – Rus, Takáč, M. Vybíhal, Horák, Hirsch,
Fládr, Zapletal.
Sestava Relaxu: R. Vybíhal – Matoušek, Kocourek, Hloch, Koláček –
Frantík, P. Kiška, M. Spáčil, Kucharčuk.
Výsledkový servis s průběžnými tabulkami
futsalových soutěží Prostějovska najdete na straně 22
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Matìj VYBÍHAL – Botafoga Prostìjov
„Jsme rádi za bod, nemáme vyloženě cíl hrát o titul, takže spokojenost. Na oba turnaje
jsme se sešli v celkem slušné sestavě. Výsledek rozhodně bereme. Chtělo to trochu klidu
v některých okamžicích, přeci jen nemáme tolik zkušeností jako soupeř. Mohlo se to lépe
dohrát. Zatím to vypadá dobře, pokud dohrajeme alespoň tento kalendářní rok v této
sestavě, tak si myslím, že se o záchranu bát nemusíme.“ (smích)

František KOCOUREK – FC Relax Prostìjov:
„Byl to opatrný zápas, protože se potkaly mančafty, které by měly letos hrát asi nahoře.
Na tuto soutěž nadstandardní. Bylo to o první brance, která mužstvo dostane do výhody.
Bohužel mi po chybě soupeře posadili na hrušku, naštěstí se nám hned po půlce po jejich
chybě podařilo vyrovnat. Ve finále zasloužená remíza. Nechtěli jsme se soupeřem hrát
úplnou honičku, proto těch šancí bylo o něco méně než obvykle. Neprohráli jsme, s bodem proto panuje spokojenost.“

v cestě – 1:1. Začínalo se tak od začátku. I nadále bylo k vidění nadstandardní utkání, hráči předváděli všechny své výjimečné fotbalové vlastnosti,
které je zdobí. Blíže k vítězství byla

přeci jen Botafoga, to by ale musel
Fládr alespoň jeden ze dvou nájezdů
proměnit. Když se neujala ani střela
Kucharčuka či Frantíka, body si oba
soupeři rovnoměrně rozdělili.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Josef Popelka

DRAMATICKÁ

koncovka a třetí

Loučení kosteleckých házenkářů s podzimem? prostějovská výhra
SO PV II
Výkon nic moc, ale ke zdolání Juliánova stačil
SC VM 22:21
KOSTELEC NA HANÉ Zápasová derniéra házenkářů Sokola
Kostelec na Hané na závěr první poloviny 2. ligy mužů herně nijak
nenadchla. Přesto skončila bezpečným vítězstvím nad Juliánovem
31:26 a rozlučka s podzimní částí sezóny tak byla výsledkově úspěšná. Bodové konto se povedlo rozhojnit na dvanáct jednotek, tým
díky tomu přezimuje na páté pozici skupiny Jižní Morava.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Duel jedenáctého kola soutěže odstartovali Hanáci na rozdíl od většiny předchozích soubojů tohoto
ročníku výborně. Zavřeli obranu,
vyráželi do rychlých protiútoků
a z nich už v 6. minutě utekli na 4:0.
Následovalo však polevení, zbytečné
chyby. A soupeř záhy dotáhl na 4:3,
což se v podobném duchu opakovalo nejen ve zbytku úvodního poločasu, nýbrž vlastně celé utkání.
Domácí mančaft vždycky zapnul na
vyšší obrátky, zrychleným tempem
hry začal viditelně slabšího protivníka válcovat – aby vzápětí nohu z plynu zase sundal. Jinak řečeno favorit
nedokázal stabilně udržet házenkářskou kvalitu, na kterou prokazatelně
má. Což sice stačilo na trvalé vedení
uklidňujícím rozdílem, ovšem nikoliv na zvýraznění náskoku přes deset

SO KO
SO JU

FOTOGALERIE

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

31:26

gólů, potažmo na pořádné rozstřílení brněnské ekipy.
Foto: Marek Sonnevend
Takovým způsobem se oba soupeři
ve skóre neustále vzdalovali a opět
5#-'<//=$/<$>
přibližovali (8:3, 8:5, 12:6, 12:8,
16:8, 16:10, 20:11, 20:14, 27:18,
Jiøí
GREPL
– Kostelec na Hané
29:25), de facto od první až do še„Nám se těžko hraje proti papírově slabším soupeřům, kteří produkují takovou
desáté minuty. Z herního hlediska pomalou házenou jako Juliánov. Začátek jsme přitom měli tentokrát dobrý, do utKostelečtí zvládli defenzivu jen do kání jsme vletěli a já věřil, že podobně budeme pokračovat dál. Bohužel jsme se pak
přestávky, zatímco po ní šla obran- přizpůsobili hře hostí a znovu se potvrdilo, že v tomhle máme slabinu. Nakonec tedy
ná koncentrace hodně dolů, čehož není brankový rozdíl zdaleka tak vysoký, jak mohl být, místo toho jsme protivníka
z hostů využíval zejména Kalousek. nechali dotáhnout na výsledných pět gólů. Což je škoda, skóre mělo vyznít mnohem jasněji v náš prospěch. Jenže kluci při vedení o devět podlehli mylnému dojmu,
V útoku se nejvíce dařilo hbitému že to dál půjde samo. Pozitivní je aspoň vítězství doma bez nějakých nervů. Pokud
Přikrylovi (8 branek) s Dořičákem shrnu celý podzim, doplatili jsme v úvodu na těžký los. Hned jsme narazili na tři
(7 branek), důležité trefy dával i pě- nejsilnější mančafty druhé ligy, nezískali proti nim ani bod a v tu chvíli to s námi
nevypadalo opticky dobře. Potom jsme ale naopak dokázali porážet soupeře, na
tigólový Švec.
Suma sumárum lze nedělní dopoled- které bychom měli mít, nakopla nás hlavně výhra v derby nad Prostějovem. Druhá
polovina podzimní části tak vyzněla výsledkově o poznání lépe, jen škoda kaňky
ní mač shrnout do jednoho souvětí: v podobě nevydařeného utkání ve Velkém Meziříčí. Jinak to z naší strany nebylo
favorit splnil vítěznou povinnost, ale špatné, dvanáct získaných bodů je solidních. A za nejdůležitější považuju, že do
žádná hitparáda to v jeho podání ne- týmu úspěšně zapracováváme mladé kluky. To je pro mě momentálně větší téma,
byla. A ještě jedna perlička na úplný než jestli skončíme třetí, pátí nebo sedmí.“
závěr. Souboj bez problémů odřídila ně vedené partii sáhla k pouhým Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 22
dvojice ženských sudích, jež ve sluš- třem vyloučením.

Nakonec zvítězila varianta základní
části hrané na sedm kol klasicky ve výkonnostních skupinách. Ty jsou nyní
čtyři, přitom grupy A, B i C mají po
šesti družstvech a D je pětičlenná. S tím,
že stále ještě existuje možnost doplnění o šestý celek, pokud někdo projeví

dodatečný zájem o vstup do soutěže.
Ve skupinách se utkává každý s každým na dva hrané sety a podle pořadí
se po každém dějství postupuje i sestupuje mezi jednotlivými grupami.
Do průběžné tabulky se sčítají body
za umístění v daném kole, aby na závěr

HVL 2017/18 - POØADÍ V 1. KOLE

Skupina A: 1. Našrot 8, 2. Sportovní klub K2 Prostějov 6, 3. Glauber R
5, 4. TJ Haná Metal Prostějov 4, 5. Vyškov 4, 6. Sexmeralda Prostějov A 3
Skupina B: 1. Glauber 10, 2. Debakl team 7, 3. The Avengers 6, 4. VK
Vrbátky 5, 5. Premiéra 2, 6. Panteři 0
Skupina C: 1. Kosti 10, 2. Sexmeralda Prostějov B 6, 3. Galaxie 6, 4. Sokol
I Prostějov 4, 5. Reálka 2, 6. Kaktusáři 2
Skupina D: 1. Rumpeprda 7, 2. Fénix 5, 3. Haluzáři 4, 4. Tučňáci 2, 5. Raubíři 2

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

v obraně házeli hráči s Vysočiny
čtyři „sedmičky“ a stav po čtyřiceti
minutách byl rázem 13:17. „V první
desetiminutovce druhého poločasu
se nám nedařilo střelecky, neproměnili jsme hodně šancí. Navíc plavala
i obrana, protože jsme čelili snad
čtyřem sedmimetrovým hodům.
Naštěstí se kluci začali víc soustředit
na obranu a i to nám pomohlo otočit
skóre,“ uznal kritický moment zápasu Ordelt.
Po pasáži se ztrátami míče a nevyužitými brejky se podařilo přece jen
stáhnout náskok na 16:17, jenže deset minut před koncem už bylo opět
16:19. Pak se ale domácí vyhecovali
k famóznímu závěru a tři a půl minuty před koncem dokonce otočili na
20:19. Úplný závěr odehráli hosté
v oslabení a to rozhodlo. Ve velké
šanci mířil nejprve Čelovský nad
břevno. „To jsme měli dát a bylo by
to už asi v klidu. Velké Meziříčí dělalo překvapivě dost chyb a my jsme
toho dokázali využít. Soupeřovy
ztráty míče nám samozřejmě pomohly,“ připustil Ordelt.
Po závěrečném klaksonu byl ale
spokojen. „Po dlouhé době jsme
konečně získali další body. S Velkým
Meziříčím jsme sehráli těžké a vyrovnané utkání, po většinu zápasu
byl ve skóre minimální rozdíl. Snad
jsme měli trochu víc štěstí, snad kluci trochu víc zabojovali a konečně se
to povedlo,“ shrnul průběh předposledního utkání první části soutěže.
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
2. ligy najdete na straně 22

Zpočátku se skóre příliš neměnilo,
zvlášť když hosté neproměnili první
sedmimetrový hod, zatímco Prostějov ano. „Začátek byl hodně rozpačitý, soupeř oproti minulé sezóně
výrazně obměnil kádr, takže jsme si
nemohli být jistí, s jakou taktikou na
nás vyrukují. Dobrých deset minut
trvalo, abychom si na soupeře zvykli jak v obraně, tak v útoku. Bylo to
opravdu něco jiného, než hráli loni.
Naštěstí nám nestačili během toho
úvodu výrazněji odskočit, pak jsme
skóre otočili a po zbytek utkání bylo
vyrovnané,“ vysvětlil asistent trenéra
Svatopluk Ordelt. Po šesti minutách
svítilo na ukazateli skóre pouze 1:1,
po deseti 2:2. V závěru prvního poločasu se stav zaokrouhlil na 10:10,
hosté stačili ještě přidat branku, zatímco domácím nestačila poslední
minuta na vyrovnání.
To se mohlo stát osudným hned
celé HVL přišel finálový 9. díl v podo- v úvodu druhé půle, kdy po chybách
bě vyřazovacího play-off.
Zahajovací mače proběhly tradičně v hale RG a ZŠ města Prostějova
o víkendu 18. a 19. listopadu. V nejvyšším áčku se výsledkově prosadily
favorizované soubory: první Našrot
(obhájce stříbra), třetí Glauber R (na
jaře bronzový) a čtvrtý TJ Haná Metal (úřadující mistr), mezi něž se na
druhé místo vklínil Sportovní klub
K2 (v minulém ročníku pátý).
Druhé dějství je na programu o nejbližším víkendu 2. a 3. prosince opět
v hale RG a ZŠ města Prostějova ve     ' &+    
(son) 
Studentské ulici.

7 &&  H  G $  #) 
 H"! & & & & & 
PROSTĚJOV Jede dál. Hanácká
volejbalová liga smíšených družstev
zahájila svůj už 26. ročník. Sice jí teď
každou sezónu ubude několik týmů,
oproti loňsku klesl počet zúčastněných celků z šestadvaceti na aktuálních třiadvacet. Přesto soutěž drží
svou tradici a zdárně pokračuje.
Po sportovní i organizační stránce
HVL nadále řídí soutěžní komise
v čele s Terezou Snášelovou a Janou
Dosedělovou, dvěma členkami kolektivu Reálka. Vzhledem k tomu, že startovní pole prořídlo na výše zmíněných
23 mančaftů, musel být vymyšlen
nový hrací systém.

KOSTELEC NA HANÉ Druhá
házenkářská liga měla o uplynulém víkendu na programu poslední kolo podzimní části druhé ligy.
Sokol II. přivítal na exilové domácí palubovce v Kostelci na Hané
čtvrtý celek soutěže z Velkého
Meziříčí. Předchozí zápas na této
půdě nabudil Prostějov k mocnému finiši, díky němuž si na konto
připsal třetí vítězství. Rozšířit
bodovou bilanci budou mít ještě
možnost v odloženém prvním
kole na palubovce Juliánova, které
je na programu tuto neděli.

 '   
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KOUZELNÍK, BAVIČ A HECÍŘ: RADEK ŠTĚPÁNEK
Zápasová bilance
ve dvouhøe na okruhu ATP:

ZATÁHL OPONU ZA

686

384
výher

zápasů

302
proher

Foto: internet

VÝJIMEČNOU KARIÉROU
Někdejší člen TK Agrofert Prostějov
bude trénovat exjedničku Djokoviče

PRAHA, PROSTĚJOV V průběhu své kariéry se dostal až na
osmé místo světového žebříčku a na okruhu ATP vyhrál pět
velkých turnajů. Ve dvou případech byl klíčovou postavou vítězného daviscupového týmu České republiky, který si sáhnul
na„salátovou mísu“. Na olympiádě v Riu de Janeiru 2016 získal
s Lucií Hradeckou bronz v mixu.Ve čtyřhře s Leaderem Paesem
pak vybojoval dva grandslamové tituly. Do dějin se zapsal i na
prostějovských kurtech, z nichž vyrazil na světový okruh. Jako
první hráč třikrát vyhrál UniCredit Czech Open, naposledy ve
finále generací v roce 2013, kdy porazil Jiřího Veselého. S týmem TK Agrofert získal pět extraligových titulů. Opakovaně
přiznával svůj vřelý vztah k Prostějovu, kde strávil řadu let a má
zde řadu kamarádů.To je velký hráč, bavič s otevřeným srdcem
i vtipný glosátor nejen tenisového dění Radek Štěpánek. Od
14. listopadu bývalý profesionální tenista. Učinil tak necelé dva
týdny před 39. narozeninami. Důvodem jsou zdravotní potíže
po vážné operaci zad. Od nové sezóny se populární„Štěpec“
stane trenérem Srba Novaka Djokoviče, bývalé světové jedničky! Záhy také vyšlo najevo, že začal znovu randit s exmanželkou
a také bývalou tenistkou Nicole Vaidišovou.
hlášek. Až 14. listopadu 2017 kapituloval. Od manažera Černoška dostal
láhev whisky, od tiskového mluvčího
Tejkala převzal kladivo a svazek hřebíků, aby na jeden z nich mohl své
Ladislav
náčiní obřadně zavěsit.
„Vždycky jsem opakoval, že skončím,
VALNÝ
ztratím zápal. Bavil jsem se s profeza přispění Petra Kozáka až
sorem Kolářem i se svými blízkými. Ale
„Vždycky jsem říkal, že se jednoho dne rozhodl jsem se srdcem. Ten pocit, že se
probudím a budu vědět, že je konec. Ten čas naplnil, přijde jenom jednou,“ oddeokamžik nastal. Podíval jsem se na svůj chl si Štěpánek.
život ze širší perspektivy a chci si zachoPOMALÉ ZRÁNÍ, VYSOvat zdraví do jeho dalších etap. Věřím, že
KÁ KVALITA
zažiju další skvělé okamžiky i mimo tenis.
Bojoval jsem do posledního dechu, ale je Šikovný tenista průběhem kariéry počas jít dál,“ pronesl nedávno na tiskové tvrzoval, že tenisté v České republice dokonferenci loučící se česká tenisový ne- zrávají později. Platilo to v případě Petra
zmar Radek Štěpánek, který na kurtech Kordy, který největší úspěch kariéry rozdával radost a energii příznivcům grandslamový titul v Austrálii - získal na
na celém světě. Původně přitom měl prahu třicítky. Také Jiří Novák dosáhl na
skončit v zapomnění, ale vzepřel se osu- páté místo na světě, což bylo jeho maxidu i prognózám expertů, kteří mu takto mum, v sedmadvaceti letech. A stejným
úspěšnou kariérou rozhodně nevěštili... směrem se ubírala kariéra karvinského
Profesor Kolář, jeho dvorní fyziote- rodáka. Výkonnostní zlom přišel v průrapeut a rádce, veterána varoval, že by běhuroku2002,doněhožvstupovaljako
další extrémní namáhání páteře mohlo hráč čtvrté světové stovky. Hned v ledzpůsobit pořádnou neplechu. „Uvě- nu překvapil postupem do čtvrtfinále
domil jsem si, že nemůžu pořád svoje v Dauhá, mezi nejlepší osmičku se dostal
tělo tlačit přes hranu. Rval jsem se do i v portugalském Estorilu. V Mnichově
si dokonce zahrál i semifinále a po poposledního dechu,“ řekl Štěpánek.
Snad stokrát slyšel otázku na chvíli, stupu do třetího kola ve Wimbledonu
kdy jeho rakety poletí do kouta. Sto- se konečně dostal do světové stovky
krát je odbyl některou z typických a 8. července mu patřila 87. pozice.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

kdo je radek štìpánek...
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arodil se 27. listopadu 1978 v Karviné. Dnes již bývalý profesionální tenista.
len vítězného daviscupového týmu z roku 2012 a 2013. Oba
finálové zápasy rozhodl v pátých duelech finále Davisova poháru, v obou případech jako nejstarší tenista v historii této soutěže.
ejvýše se v singlovém žebříčku ATP vyšplhal na osmé
místo v roce 2006. Ve stejném roce se dostal do čtvrtfinále Wimbledonu. Mnohem více úspěchů posbíral ve
čtyřhře, kde byl v roce 2012 i čtvrtý na světě, když s Indem
Leanderem Paesem vyhrál Australian Open i US Open.
Ve smíšené hře vybojoval spolu s Lucií Hradeckou bronz na olympiádě v Riu de Janeiru 2016.
louholetý hráč TK Agrofert Prostějov. Třikrát vyhrál prostějovský challenger UniCredit Czech Open.
soukromí byly jeho partnerkami často tenistky. Byl ženatý s bývalou tenistkou Nicole Vaidišovou (s níž tráví své chvíle i v současnosti), poté byla jeho partnerkou Petra Kvitová, zasnouben byl
také s Martinou Hingisovou.
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Na konci roku už byl ve světové sedmdesátce a jeho hvězda začala zářit. To
vše v pětadvaceti letech. „Nikdy jsem nic
nevzdal. I v dobách, kdy se mi nedařilo,
jsem trénoval jako kůň a vyplatilo se mi
to. Neztrácel jsem víru, což bylo klíčové.
Šel jsem štěstí naproti a ono si mě našlo,“
vzpomínal na klíčovou sezónu Štěpánek.
V každém následujícím roce se zlepšoval. Postupně se stával postrachem
favoritů, na které platil svojí útočnou
a pestrou hrou. Nabíhal na síť, uměl zaskočit přesným kraťasem. V roce 2004 se
málem radoval z prvního velkého titulu.
V Paříži ve finále nestačil na Marata Safina, o rok později nezvládl poslední zápas
v Miláně a Ho Či Minově Městě. Dočkal
se až v roce 2006, kdy triumfoval v Rotterdamu. Během kariéry nakonec získal
pět titulů a sedmkrát byl ve finále.
Jak již bylo zmíněno, preferoval útočný
způsob tenisu, hrál systémem servis-volej. Je proto příznačné, že na nejlepší
postavení na žebříčku ATP se dostal po
Wimbledonu. V roce 2006 postoupil až
do čtvrtfinále a po turnaji se dostal na
osmé místo. „Přestal jsem však cítit ruku
a půl roku byl bez tenisu. Ale nelituji, tenisový život mi dal vše, co jsem si přál,“
poznamenal Štěpánek. V dalších deseti
letech potvrzoval svoji vysokou kvalitu.
Platilo to i v poslední sezóně. Na začátku
letošního roku se z kvalifikace v Kataru
dostal mezi nejlepší osmičku, probil se
i do hlavní soutěže na Australian Open,
kde skončil ve druhém kole s čerstvým
finalistou Turnaje mistrů Goffinem
z Belgie. Víc zdraví nedovolilo.
V DRESU
S DVOUOCASÝM LVEM

Snad každý tenisový fanoušek si bude
Štěpánka navždy spojovat s výkony
v Davisově poháru. Emotivní tenista
pravidelně vstupoval do arény v triku
s motivem národních barev a dvouocasým lvem. Vždy se rval do úmoru, aby
do kabiny přinesl bod za vítězství. Ve
dvou případech jeho zápasy rozhodovaly i o držiteli trofeje. Štěpánek
tyto bitvy pokaždé zvládl. Nejprve
v Praze proti Almagrovi v roce 2012
a o rok později v Srbsku, kdy za stavu
2:2 na zápasy porazil Lajoviče. „Davisův pohár byl obrovskou součástí mé
kariéry. Myslím, že každý ví, co pro mě
znamenalo hrát za naši zem. Jsou to
nejkrásnější chvíle a emoce, které jsem
kdy v průběhu kariéry zažil. Na turnaji
se nezažijí, aby byly tak silné a hluboké,“
vyznal se ke vztahu k týmové soutěži
opakovaně tenista.
Sám uznává, že jeho láska k „salátové
míse“ se rodila pozvolna. V soutěži debutoval v roce 2003, po zápase v Paraguayi
o rok později se s reprezentací rozloučil
a vrátil se po třech letech před barážovým
duelem se Švýcarskem. Právě tehdy se
zrodila legendární dvojice s Tomášem
Berdychem. Ve dvou porazili nejtěsnějším rozdílem soupeře v nejsilnějším složení v čele s Rogerem Federerem. Tehdy
si slíbili, že bájnou mísu vyhrají. A slib
splnili rovnou dvakrát.
„Zdávalo se mi o triumfu v Davis Cupu
jako malému klukovi, puberťákovi,
mladšímu muži a snad i chlapovi.

Zápasová bilance
ve ètyøhøe na okruhu ATP:

A že ten den nastal, tím se ukázalo,
že se sny skutečně plní. Pro ně člověk
musí žít. Hlavně první vítězství v Praze
bylo neuvěřitelné. Po posledním míči
málem spadla hala, lidem jsme nabídli
tenisové Nagano. Takové příběhy jsem
chtěl vždy prožívat. Povedlo se,“ ohlíží
se za vrcholnými momenty tenisového
života Štěpánek.
Happy endem skončila i reprezentační
kapitola pod pěti olympijskými kruhy.
V Pekingu a Londýně se tenista do zápasů o medaile nedostal. Řadou zvratů
se šťastným koncem si prošel Štěpánek
i v souvislosti s olympiádou v brazilském
Riu de Janeieru. Po odhlášení deblového parťáka Berdycha to chvíli vypadalo,
že na svoje třetí hry vůbec nepojede.
Na poslední chvíli si sehnal náhradního
partnera, avšak s Rosolem vypadli už
v prvním kole. Spolu s Lucií Hradeckou
se jako náhradníci dostali do mixu, kde
nakonec vybojovali bronz, který měl
cenu zlata. „Tento výsledek řadím úplně
nejvýš v kariéře spolu s Davis Cupem.
Při vítězstvích, kdy je tam vlajka a lev, ať
už v Davis Cupu, nebo na olympiádě,
kdy je to pro naši zemi, to jsou nejkrásnější a nejhlubší emoce, které jdou zažít,“
prohlásil po nečekaném úspěchu.
BOLAVÉ NÁVRATY NEZDOLNÉHO RVÁÈE

Jako hráč první světové desítky neodehrál jediný zápas kvůli zranění. Věta
ze sportovní encyklopedie nejlépe
dokumentuje zdravotní komplikace,
které Štěpánka potkaly během kariéry.
V rozletu tenistu v roce 2006 zastavily
problémy s rukou, v dalších letech opakované potíže se zády, nebo s vyhřezlou
ploténkou. Musel podstoupit operaci
páteře. Na jednoho sportovce příliš velký kopec smůly. Nezdolný rváč se však
nikdy nevzdal. Opakovaně se vracel,
polykal tréninkové dávky a na kurtech
bojoval o každý míč. Miloval aplaus
zaplněných tribun a kvůli fanouškům
házel rybičky na síti i bez slitování mučil
opotřebované tělo. „Každý návrat bolí,
s tím se prostě musí počítat. Pro mě byl
sport vždy velká droga. Proto jsem se
svým týmem byl ochotný pro návrat
podstoupit téměř cokoli. Bral jsem
to tak, že nic není zadarmo. Nejdříve
musím něco obětovat, pak může přijít
radost,“ prozradil svůj pohled na nepříjemné návraty po zraněních Štěpánek.
Třeba loni se do kolotoče turnajů vrátil
až po předlouhé sedmiměsíční pauze,
během níž léčil záda a nohu. „Ta doba
byla strašně dlouhá, ale musel jsem být
trpělivý a vyléčit všechny neduhy,“ prohlásil tenista, následně však na kurtech
vydržel jen půl roku. Sezónu musel uza-

Výdělek v kariéře na okruhu ATP:

510
zápasů

313
výher
197
proher

11 343 464

amerických dolarů

STATISTIKY KARIÉRY RADKA ŠTÌPÁNKA
9 KKL  LN 6 $  @  8_A
9 KKL  L=NN 9 $  @8   & 88A
8O = L G ), $! $  / }& 88% 85% ,  
   &# (  8_ @> $  A
Q  .Q(  : \  8_%  ]* 8=% . ,
87% 3 "  87%  *  8
Q  6 TQ _ : 3*  776% 1 !#  85% 1 !# 
89% 1 !#  85% ` 85% <  85
A"  .Q( 6  1 777% ~   8% < 
8% $B 8% <  88% < 85% \  89% 3*
89% / . 89% <  8% /,# 8% <  8_% 3
"  87% ]  `& 88% < 88% ?*# 88% -3 `&
85% . *  8
vřít už v říjnu. „Ale byly to neuvěřitelné
Z HRÁÈE
měsíce, všechny své cíle jsem splnil,“ raTRENÉREM...
doval se především z bronzové medaile
Že jednou bude trenérem se dalo očez olympiády v Riu de Janeiro.
Snaha o poslední návrat už šťastný kávat, že jednou bude sedět na židličce
konec neměla, přestože ještě v září nehrajícího kapitána daviscupového
počítal se startem na Australian týmu, na to vemte jed, ale že začne tak
Open i v Davis Cupu. „Mám teď čis- brzy a hned na jednom z nejvyšších stutou hlavu a velký prostor se pořádně pínků, to se nečekalo.
připravit na sezónu 2018. Už teď se na Štěpánek se postupně spřátelil s fenoni strašidelně těším,“ vzkazoval pro- menálním Djokovičem. Často s ním
střednictvím sociálních sítí a počítal se trénoval, takže se v Srbsku opakovaně
startem na devíti turnajích, kde by vyu- psalo o jeho možném angažmá u dvanáctinásobného
grandslamového
žil svůj chráněný žebříček.
K tomu ale nedojde. Po týdnech uvažo- šampiona. Se žádostí o radu se na něj
vání a řadě konzultací Štěpánek tenisu opakovaně obrátil třeba australský
zamával na rozloučenou. „Čím jsem si divoch Kyrgios, jenž se ho už dvakrát
procházel poslední rok od operace, ne- dotázal, zda by jej nechtěl koučovat.
byl jednoduchý čas. Musel jsem si nalít „Ale odmítl jsem. Vysvětlil jsem, že nečistého vína a došel jsem k rozhodnutí, můžu jedním zadkem sedět na čtyřech
že nebudu pokračovat v kariéře. Podí- židlích,“ objasnil Štěpánek. Tehdy
val jsem se na svůj život trošku zeširoka netušil, jak rychle převlékne kabát...
a zjistil jsem, že bych nerad riskoval své Týden poté, co v Praze oznámil
zdraví do další životní etapy,“ konstato- konec kariéry, už má jasno, kam
val smířeně muž, který se nesmazatelně povedou jeho další kroky. Zůstázapsal i do kroniky prostějovského teni- vá u tenisu a větší výzvu si před
su. „Radek byl po celé roky neodmys- sebe dát nemohl. Ač mohl vybírat
litelnou součástí českého tenisu. Jsem z více trenérských nabídek, přijal
rád, že jsem s ním mohl spolupracovat. tu být přímým účastníkem comeByly to pěkné momenty jak v rámci backu Novaka Djokoviče, jemuž
daviscupového týmu, tak i v rámci fun- bude pomáhat coby druhý trenér
gování našeho oddílu,“ konstatoval pro vedle Andre Agassiho. „Radek je
Večerník Miroslav Černošek, předseda můj vzor, ukazuje mi cestu. Inspiruje
TK Prostějov. Je známo, že to byl právě mě k tomu, že bych mohl hrát stejně
on, kdo Štěpánka přivedl zpátky k re- dlouho jako on. Známe se výborně.
prezentování a zavdal tím pozdějšímu Mnohokrát jsme spolu trénovali. Je
to skvělý a velmi zajímavý chlap. Patří
dvojnásobnému triumfu.
„Chtěl bych moc poděkovat fanouš- k mým nejlepším přátelům na okrukům za dlouholetou podporu a víru, hu. Nejvíc na něm oceňuji oddanost
kterou do mě vkládali. Věřím, že si ty sportu a ochotu objevovat nové cesty,
emoce budeme moci ještě jednou spo- aby své tělo udržel v dokonalé kondici.
lečně užít. Chci se s vámi rozloučit na V tom je velmi chytrý,“ uvedl na adresu
kurtě s raketou,“ dodal. A už přemýšlí svého nového kouče dvanáctinásobný
nad tím, jak by taková rozlučková exhi- grandslamový vítěz.
Pod jeho slova se dá jen podepsat...
bice pro příznivce měla vypadat.
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