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V PEMYSLOVICÍCH:

SMRT A POPÁLENÁ
ŽENA V NEMOCNICI!
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Na míst neštstí zasahovalo šest hasiských jednotek, požár ale skonil tím nejhorším
možným závrem...
Foto: HZS Olomouckého kraje
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Michal KADLEC
PŘEMYSLOVICE Hrůza a děs! Sobotní noc se stala tragickou pro devětatřicetiletého
muže, který uhořel při požáru rodinného domku v Přemyslovicích. Z ohnivého pekla se
podařilo dostat sedmašedesátileté ženě, kterou však se zraněním převezla záchranka do
nemocnice. Vyšetřování tragédie je teprve na začátku, policisté i hasiči zkoumají příčinu
požáru. Těžko o ní teď spekulovat, když byl barák odpojen od elektřiny...

2
RYCHLÝ


  
neuzavøena
Olomouc (mik) - Případ vraždy
v panelovém domě prostějovské
ulici Bohumíra Šmerala z letošního června není stále ještě ze strany
policie uzavřena. Připomeňme, že
šestasedmdesátiletý senior v bytě
ubodal svoji o dva roky mladší
manželku. Důvody jeho počínání,
které vedly k tragédii, nejsou veřejnosti stále obeznámeny. A hned
tak se je nedozvíme ani od soudu.
Případ totiž stále ještě došetřuje
krajská kriminálka. „Vyšetřování
je pomalu u konce, ale spis ještě
státnímu zástupci předán nebyl,“
potvrdila Večerníku Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

 


Prostějov (mik) - Podle exkluzivních informací Večerníku poslali
představitelé židovské obce na
prostějovský magistrát nové požadavky ohledně řešení prostoru po
bývalém židovském hřbitově ve
Studentské ulici. „Obdrželi jsme
nové návrhy řešení celé situace, ale
dokud je v úterý neprojedná rada
města, nebudeme zatím nic prozrazovat,“ sdělila neurčitě primátorka Prostějova Alena Rašková.

   
Bedihošť (red) - V pátek dopoledne instaloval spolek ´Přijdu včas´
na dětském hřišti v Bedihošti nové
hodiny společně s hlásiči napojenými na Policii ČR. „V Prostějově už čtyři stojánky s hodinami
máme, nyní díky starostovi Zipsovi ho mají i v Bedihošti,“ nechala se
slyšet Jana Kostelníková, předsedkyně spolku.

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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SKŘÍPOV Zima jako od malíře Josefa
Lady! Jen s tím rozdílem, že místo kocoura Mikeše je v tomto případě hlavním hrdinou psí voříšek ze Skřípova.
Snímek čtyřnohého miláčka svěřila
redakci členka obchodního oddělení Večerníku Eva Vranešicová. Dle
jejích slov si Oliver sněhové pokrývky ve Skřípově užíval jako malý kluk.
Bodejť by také ne, vždyť kdy naposledy napadlo už koncem listopadu na
Prostějovsku tolik sněhu? A černého
miláčka nebylo zapotřebí ze sněhu ani
vyhrabávat, domů do teplého pelíšku
se probojoval sám...

Agentura
Historická lokotka, kterou jsme chodili dlouhá léta očumovat před hlavním
nádražím, je fuč. Co se dá dělat, snad
jí v ajznboňáckém muzeu bude líp.
Zatímco stroji z roku 1889 teď někde
v Čechách utahují odborníci pod střechou šrouby parního kotle, uvažuje se
v Prostějově nad tím, co dělat s uvolněným místem na podstavci v Janáčkově
ulici.
„Ještě jsme nad tím nepřemýšleli. Ale
vystavit zde lokomotivu od Pendolina

     

tt1POEʏMÓtt
Sranda jak v krematoriu. „Co abych tě, drahá, oběsil?“ Usmála se na něho dolů,
snad mu dobře nerozuměla, on se usmál též, kopl do židle a bylo to...“ V prostějovském divadle k vidění parádní kousek. Groteskně mrazivý příběh Ladislava
Fukse výtečným způsobem zpracovalo ostravské Divadlo Petra Bezruče.
ttÁUFSâtt
Capadona forever? Hlavním znakem mládí je sobectví. Být stále mlád je
proto to nejsobečtější přání. Naštěstí se nikomu nesplní... Příkladem mladého
člověka neohlížejícího se na nikoho a na nic byl i Tomáš Capay. Feťák a sprejer
měl zřejmě chování některých operních sólistek a proto si přezdíval Capadona.
Místo zpěvu však nyní bude bručet v base, kam ho poslal prostějovský soud.
tt4UʭFEBtt
Obrazy, které pomáhají. V jedné písni známé v podání Hany Hegerové idealistický malíř vytvoří krásný portrét neznámého člověka a pak bloumá po ulicích
a marně hledá „člověka k svému obrazu“. Lidé, kteří mají rádi výtvarné umění
a zároveň jsou ochotni podpořit dobrou věc, se sešli v Národním domě na aukci
uměleckých předmětů ve prospěch prostějovské školy pro postižené děti.
ttɇUWSUFLtt
Milostné řádění v Národě. „Dostal jsem od tebe kopačky, vykopla jsi mě až nad
mráčky, kde ve slunce svitu, došel jsem klidu...“ I tak by se dalo interpretovat poselství
skvělé skladby Cole Portera „I get a kick out of you“známé v podání Franka Sinatry.
Písně tohoto amerického skladatele a textaře jsou typické svým humorem a milostnými podtexty. Snad právě proto si je vybrali Ondřej Havelka a Magdalena Kožená
pro své společné vystoupení, s nímž přijeli do Prostějova, aby Národnímu domu
popřáli k jeho 110. narozeninám.
tt1ÈUFLtt
Strom z Opičích hor už svítí. Celé týdny se prý zástupci města Prostějova
trmáceli po „Opičích horách“, aby našli ten správný vánoční strom. Přesto nemohli najít přesně to, co hledali. Nakonec udělali ústupek a vzali stříbrný smrk
z Brodku u Konice, i když neměl ozdoby... Na konci týdne byl jehličnan na náměstí před radnicí slavnostně rozsvícen.
tt4PCPUBtt
Féroví čerti. „Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi,“ konstatoval William
Shakespeare. Bohužel na většině z nich se to jen tak lehce nepozná. Kdo vyrazil
na pekelný vláček pendlující mezi Bílovicemi a Lutotínem, potkal čerty, na kterých bylo sympatické, že si na nic jiného nehráli...
tt/FEʏMFtt
U konce (roku) s dechem. Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ
V. Ambrose rozezněl divadlo. Byla to jedna ze dvou možností, kdy bylo možné
slyšet toto početné hudební těleso v Prostějově. Jinak jste letos na jeho vystoupení
museli do Čelechovic či do Norska...



Kdo nekřičí, asi více pracuje. Přes
veškerou kritiku opozičních zastupitelů i nejmenovaného politického
aktivisty, který už přešel na scénu novinářského světa, se prostějovskému
magistrátu daří. Obhajoba prvenství
a ocenění v programu „Národní cena
kvality ČR“ získal úřad na základě nezávislého externího hodnocení.

Michal KADLEC

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

letos slavíme jubileum...
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Zapadlý vlastenec

OLIVER!
    

     
je snad ještě pár let čas,“ kroutila hlavou při otázce Agentury Hóser Jenovéfa Vykolejená, mluvčí Českých drah.
Trošku jasněji už ale mají na radnici,
kde konšelé nedávno prezentovali svůj
plán na výstavbu dalších veřejných záchodků ve městě. „Podívejte se, tu lokomotivu odstěhovali taky proto, že do
ní bezdomovci chodili čůrat. Je jasné,
že v prostoru před hlavním nádražím
chybí místa, kde by si lidé mohli ulevit.
Ty hajzlíky v nádražní hale jsou podle
našich informací neustále posrané a
nikdo se o ně nestará. Logicky jsme
se tak rozhodli k výstavbě veřejného
WC, a to přesně na místě, kde stála
vystavená historická lokomotiva,“
sdělil Zdeněk Fišerák, první náměstek

KRIMI


Je to už opravdu na pováženou,
jak jsou někteří jedinci důvěřiví a naivní. Tři Prostějované
skočili na špek chlápkovi, který
se vydával za makléře finanční společnosti. Ten nasliboval
zhodnocení vložených peněz,
vše bylo ale pochopitelně vylhané od „A“ do „Z“!

420 000
Přesto se podvodníkovi podařilo od tří osob vylákat celkem
420 tisíc korun. Důvěřivcům
nepřipadalo podivné ani to,
že muž požadoval zaslání
peněz na účet své přítelkyně.
Policie pachatele podvodu už
stíhá a tomu hrozí až pět let
kriminálu. Otázkou je, zda
podvedeným dokáže vrátit
i peníze...
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prostějovské primátorky. „Je tady už
betonový sokl, takže základy k veřejných hajzlíkům už stavět nemusíme.
Strhneme jen ty kolejnice a začneme
stavět. Myslím si, že během jara už
by občané mohli chodit močit a kálet
sem,“ doufá Fišerák.
Podle informací Agentury Hóser by
nové záchodky před hlavním nádražím měla stavět firma Všechnostav a
náklady se vyšplhají až k deseti milionům korun. „Proboha! Vždyť tyto záchodky budou ještě třikrát dražší než
ty ve Školní ulici. Zas nějakej tunel,
ale včil ještě ke všemu vyčůranej,“ nebere si servítky opoziční prostějovský
zastupitel Francimór Ševcovokopyto.
„Chápete vůbec, z jakého materiálu

budou muset být mušle a mísy, aby
je bezdomovci hned nerozbili nebo
zloději neukradli? To není jenom tak
a není to levné. Ušetříme samozřejmě
za základy, ale hodně budeme muset
připlatit za vybavení, bezpečnostní
zařízení a kamerový systém. Ano,
všechny, kteří budou využívat nové
veřejné WC před hlavním nádražím,
budou snímat průmyslové kamery.
Je to prevence proti vandalismu,“ šokovala náměstkyně primátorky Ivana
Hemeráková.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
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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.

JAN KURKA
se narodil 15. června 1958 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějově. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28.
listopadu 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 59 do 60 let, měří mezi
160 až 165 centimetry, má hubenou
postavu, modré oči a šedé vlasy.

MICHAL KREPL
se narodil 14. května 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. listopadu
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 185 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a hnědé
rovné vlasy.

  
„Srandičky“ s Brněnskou. Jakým
způsobem si Olomoucký kraj pohrál
s prostějovským magistrátem a občany tohoto města, to se hned tak nevidí. Krajští „ouřadové“ nečekaně na
poslední chvíli ohlásili rekonstrukci
a uzavírku Brněnské ulice, aby stejně
tak nečekaněji a navíc pět minut po
dvanácté vše odvolali...


 

110

Uplynulá sobota proběhla v Prostějově ve znamení „stodesítky“.
Právě tolik let uběhlo letos od
otevření Národního domu, což si
samozřejmě nemohla nechat ujít
široká veřejnost, které byla nejkrásnější památka města zpřístupněna
doslova od sklepa po střechu.




  

JIØÍ VYKOUKAL

Být legendou mezi legendami ve
slavném klubu, to je čest pro každého sportovce. A přesně takového
uznání se dostalo současnému hokejovému trenérovi prostějovských
Jestřábů, který před extraligovým
duelem proti Jihlavě vstoupil do historie HC Sparta Praha, když se stal
členem Klubu legend.
 

„JÁ CHCU DOMA
ÚPLNĚ STEJNÝ!
SLYŠÍŠ, TATI?“
Mladého tatínka na
prostějovském náměstí
zaskočilo přání šestiletého synka,
kterému se náramně líbil
rozsvícený vánoční strom.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/-1 °C



4/-1 °C

Støeda

3/1 °C

Ètvrtek

3/-1 °C

Barbora
Jitka
Mikuláš
Ambrož a Benjamín

Pátek

6/2 °C
Květoslava

Sobota

4/1 °C

Nedìle

3/-1 °C

Vratislav
Julie
Zdroj: meteocentrum.cz
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BOMBA

„Práv se vrátili z Hradu...“

V BANCE

Prostějovský magistrát Z LEGRACE!
obhájil a je

opět nejlepším
ÚŘADEM
v republice!
PRAHA, PROSTĚJOV Tak to je
bomba! Když Večerník ve středu po poledni pořizoval předvánoční rozhovor s primátorkou
Prostějova Alenou Raškovou
(najdete jej v dnešní speciální
příloze - pozn.red.), první žena

Delegace pedstavitel prostjovského magistrátu v ele s primátorkou Alenou
Raškovou pevzala ve Španlském sále Pražského hradu významné ocenní.
Foto: Sdružení pro oceování kvality

města byla rozzářená jako sluníčko a viditelně dobře naladěná. Nebylo divu, právě se vracela
s dalšími představiteli magistrá-

tu z Prahy. A v hlavním městě nebyli na výletě, ale ve Španělském
sále Pražského hradu, kde si den
předtím převzali velmi význam-

PROSTĚJOV Zavřít ji až zčerná!
Kroměřížská policie dopadla ženu
z Hulína, která 22. září nahlásila
v pobočkách banky UniCredit v Prostějově, Přerově a Kroměříži umístění výbušného nástražného systému.
Proč to udělala? Prý jen ze srandy!
Policisté nechali pobočku banky na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
vyklidit letos 22. září v odpoledních
CO JE CAF?
hodinách. „Byla zde nahlášena bomba,
Model CAF je nástroj řízení kva- činíme veškerá bezpečnostní opatřelity, který byl vytvořen speciálně ní,“ komentoval tehdy zásah František
pro organizace veřejného sektoru. Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
Jeho základem je sebehodnocení, ředitelství Policie Olomouckého kraje
které pomáhá organizaci identi- pro Územní odbor Prostějov. V tu chvíli
fikovat její silné stránky a získat
už byly nahlášeny podobné anonymní
přehled aktivit, které vedou k trvalému zlepšování její výkonnosti. výhružky z bank v Přerově a Kroměříži.
Během uplynulého týdne kroměřížné ocenění. Prostějovský magis- ská policie prozradila, že pachatelku
trát totiž obhájil titul excelentní- bombových „útoků“ dopadla! „Jistá
ho úřadu!
dáma zavolala ze skrytého telefonní>>>pokračování na straně 14 ho čísla do UniCredit banky v Kro-

Ilustraní obrázek: internet

měříži, a tvrdila, že na pobočkách
v Kroměříži, Prostějově a Přerově je
uložena bomba. Policistům se podařilo pachatelku trestného činu šíření
poplašné zprávy vypátrat. Jedná se
o osmapadesátiletou ženu z Hulína,“
uvedla mluvčí kroměřížské policie
Simona Kyšnerová. „Svůj čin zdůvodnila tím, že volala jen tak pro legraci.
Nyní jí ale u soudu hrozí až tři roky
vězení,“ dodala Kyšnerová. (mik)

ZABLOKOVAL PARKOVIŠTĚ!
ROZSVÍCENO! MANTHELLAN
„Je to protizákonné,“ hřímá primátorka

V PROSTJOV

I PO REGIONU
Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Nemilé překvapení
čekalo Prostějovany uplynulý pátek
odpoledne ve Wolkerově ulici. Ve
chvíli, kdy se do centra města sjížděly
stovky lidí, aby sledovaly slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
neměly kde zaparkovat. Tradiční
plocha mezi Wolkerovou a Komenského ulicí na místě bývalé sodovkárny byla zablokována! Prostor totiž neprodyšně uzavřela společnost
Manthellan, která zde má stavět obří
obchodní centrum!

Michal KADLEC

Uplynulý pátek šest minut po sedmnácté hodině byl na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově slavnostně rozsvícen vánoční
dvanáctimetrový smrk. Reportáže nejen z prostějovské
události, ale také z rozsvěcení stromů po celém regionu,
najdete na straně 23

➢

Masivní zábrany na příjezdových plochách k parkovišti hlídali muži v oranžových vestách. „Nás se na nic neptejte, zavolejte si na Manthellan,“ odbyli
Večerník chlapíci, kteří pro tuto developerskou společnost očividně hlídají
celý prostor. Na zábranách se objevila
cedule, v níž investor budoucí Galerie
Prostějov svůj postup vysvětluje.
„Vážení občané, omlouváme se za
případné komplikace způsobené
omezením užívání této plochy v důsledku zahájení přípravných archeologických prací pro výstavbu společensko-obchodního centra Galerie

Prostějov. Naše společnost vyvine
maximální úsilí o realizaci projektu v co nejkratším čase. Věříme, že
projekt významně zkvalitní prostředí v centru města a přinese vám
moderní prostředí pro nakupování
a trávení volného času,“ píše se v prohlášení umístěném na zábranách,
pod kterým stojí podpis Manthellan,
akciová společnost!
Večerníku se podařilo získat informace
o stanovisku představitelů Manthellanu.
Podle něj má investor pozemek dlouhodobě pronajatý od města za účelem výstavby obchodního centra. A v tuto chvíli
se společnost prostě rozhodla zahájit přípravné práce, neboť podle zákona musí
pozemky s dostatečným předstihem
poskytnout archeologům k prozkoumání. Společnost údajně nevylučuje, že
v dohledné době stejný postup uplatní
i v blízkosti Společenského domu.
Prostějované se však bouří. Přestože
zmíněný prostor není oficiálním parkovištěm, ale lidé zde odstavují svá vozidla
s tichým souhlasem města i Manthellanu, blokace ze strany této společnosti
byla víkendovým tématem číslo jedna.
A rozhořčena je i primátorka Prostějova, na kterou se Večerník okamžitě
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Zaíná válka mezi prostjovským magistrátem a spoleností Manthellan, která
uplynulý pátek odpoledne zablokovala parkovišt mezi Wolkerovou a Komenského
ulicí!
2x foto: Michal Kadlec

obrátil s dotazem, co to má znamenat.
„Z mého pohledu se jedná o naprosto
protizákonné jednání ze strany společnosti Manthellan. Toto hrubé porušení
zákona budeme okamžitě ve vedení
města řešit. Manthellan není majitelem
pozemku, má ho pouze v pronájmu.
Tudíž si bez souhlasu majitele, kterým
je stále město Prostějov, nemůže dělat,
co se mu zlíbí,“ zareagovala včera dopoledne Alena Rašková.
Večerník celou kauzu bude samozřejmě podrobně sledovat. Dá se
očekávat, že tento týden se vzájemné vztahy mezi prostějovským
magistrátem a společností Manthellan pořádně vyostří...
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3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Uplynulý pátek po poledni se
v obřadní síni v Brněnské ulici uskutečnil pohřeb nejstarší občanky prostějovského regionu Ludmily Vysloužilové z Čelechovic na Hané
(+105). Výjimečnou ženu na její poslední cestě
doprovodil s kyticí i Večerník...
(mik)
17120111414
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PROSTĚJOV
Na přelomu předminulého a minulého týdne přijali
m
policisté oznámení o okradení dvou
p
osob seniorského věku v Prostějově.
o
„První
P z případů se udál v neděli šestadvacátého listopadu krátce po sedmnácté hodině v ulici Karla Svolinského, konkrétně u dětského pískoviště u
domů číslo 9 a 11. V tuto dobu se zde
měly pohybovat dvě nebo tři hlučné
osoby. Ke druhé události pak došlo
v pondělí sedmadvacátého listopadu
mezi 19:45 a 19:50 hodin v Trávnické ulici, nedaleko křižovatky s ulicí
Jihoslovanskou,“ oznámil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policie žádá občany, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v okolí míst,
kde došlo k okradení seniorů, nebo
by mohli jakoukoli informací přispět
k probíhajícímu prověřování, ať se se
svými poznatky obrátí na prostějovské kriminalisty. „Učinit tak lze osobně na služebně v ulici Újezd nebo telefonicky na čísla 974 781 321 a 974
781 336, případně kdykoli na lince
tísňového volání 158.
(mik)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU
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PROSTĚJOV Tento případ vzbuzoval hodně otázek. Ohořelou mrtvolu muže objevili loni na konci
listopadu hasiči při likvidaci požáru
v domě u bývalého železničního
depa za místním nádražím v Prostějově. Místní bezdomovci tehdy
otevřeně hovořili o tom, že jej někdo mohl zapálit. Večerník zajímalo,
kam se vyšetřování za uplynulý rok
posunulo.
Podrobnosti jsme zjišťovali přímo na
místě tragédie ve Sladkovského ulici. Zdejší bezdomovci se shodovali

Napsáno
pred

3. 12. 2007
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na tom, že nejprve začal hořet jejich
kamarád, teprve od něj chytily odpadky, kterých bylo v domě skutečně
požehnaně. „Buď se musel nějakou
hořlavinou polít sám, nebo to za něj
udělal někdo jiný. Jinak si myslím, že
bychom ho zachránili, nebo by se zachránil sám,“ nechal se slyšet jeden ze
dvou bezdomovců, který patřil mezi
přímé svědky celé události. Kdo však
mohl jeho kamaráda doslova upálit, to
nevěděl.
Celý případ vyšetřovali policisté. Nikoliv však kvůli podezření z úmyslné

vraždy, nýbrž pro možné usmrcení
z nedbalosti. Ani to se však nepotvrdilo. „Na základě provedeného šetření
a znaleckých posudků byl vysloven
závěr, že ke vznícení oděvu poškozeného došlo z důvodu nedbalosti při manipulaci s otevřeným ohněm. Možnost
cizího zavinění byla v daném případě
vyloučena. Proto byla věc v souladu se
zákonem odložena,“ reagoval na dotaz
Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
(mls)

HAMRY Tak snad už to konečně
vyjde! Bezmála sedm let se město
Plumlov snaží prodat prvorepublikovou vilu v Hamrech, kde v minulosti fungovala mateřská škola.
Na sklonku loňského roku už to
vypadalo, že se transakce zdaří,
nicméně nestalo se tak. Až nyní to
vypadá, že by se vše mohlo konečně obrátit k lepšímu a tento pořádně dlouhý STÍN MINULOSTI
vypustit duši.
Na vilu v Hamrech má řada lidí
z Plumlova krásné vzpomínky
z dětství. Až do přelomu tisíciletí
tam totiž fungovala mateřská školka. Její aktuální situace však není
vůbec záviděníhodná. Přes všechny peripetie se však zdá, že by se její
bohatý příběh mohl konečně rozrůst o novou kapitolu. Plumlovské
zastupitelstvo schválilo smlouvu
o prodeji této nemovitosti včetně dvou přiléhajících ovocných
sadů o celkové výměře 4 397 m2
a louky o výměře 305 m2 panu
Jurášovi z Brna. Celková prodejní cena je 2 427 900 korun.
„Smlouva je připravena, nicméně
obchod bude hotový až v momentě, kdy budou peníze na našem

+H  + *  )  +  
 5 

účtu. Zde budou zahrnuty do rezervního fondu,“ sdělil Večerníku
plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Přirozeně nás zajímalo, jaké má budoucí majitel s objektem záměry. To
se nám však zjistit nepodařilo. Plumlovský starosta o plánech zájemce
nic konkrétnějšího neví a kontakt
na pana Juráše, kterého věnčí několik vysokoškolských titulů z oblasti
umění a uměleckých věd, se Večerníku přes veškerou snahu získat nepodařilo.

I+   
    

Vila v Hamrech má za sebou pohnutou historii. Před druhou světovou
válkou patřila jednomu z bohatých
brněnských právníků. Na základě
Benešových dekretů po jejím skončení přešla do majetku obce. Po
revoluci potomci předválečných
majitelů usilovali, aby jim byl dům
vrácen. Soud však rozhodl o tom,
že budova zůstane v majetku Plumlova. Objekt však už řadu let chátrá,
což by se tedy v dohledné době konečně mohlo změnit.
(mls)

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
   
od nás
)* +,- ./-
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STÁVKA! Školy se zítra zavřou
„O děti se postarejte sami, my bijeme na poplach a stávkujeme,“
ohlásili také prostějovští učitelé
rodičům a rozhodli se podpořit
celostátní demonstraci ve školství. V úterý 4. prosince 2007 tedy
děti do školy nemusejí a zřejmě
jen ony z toho mají radost. Dveře
škol totiž zůstanou uzavřené, děti
nepohlídají ani družiny. „Děti
stávka zajímá asi jenom proto, že
nebudou muset do školy. Starosti
ale budou mít hlavně rodiče,“ sdělil Večerníku Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova.
I prostějovští učitelé se rozhodli,
že zítra nebudou učit. Stávka se
bude týkat všech pracovníků školství, tedy pedagogů, školníků i pra-

covníků školních jídelen. Jedná se
o stávku celostátního rozsahu, ke
které se připojila i drtivá většina škol
v prostějovském regionu. Podle posledních dostupných informací se
k demonstraci připojily kompletně
všechny základní školy v Prostějově
a z regionu se stále přidávají další.
Nejhorší na celé věci je ten fakt, že se
o chystané stávce dozvěděli rodiče
maximálně týden předem a tak je
pedagogové vystavili nezáviděníhodnému problému, kdo se o děti
v úterý postará. Rodiče jsou totiž
běžně v práci. Navíc většině normálních lidí pak není zcela jasné, na co
si učitelé stále stěžují, když mají tři
měsíce prázdnin a průměrný plat
přesahující 21 tisíc korun...

Proč tedy učitelé stávkují a co jim
nejvíce vadí? Podle školských odborů prý není hlavním důvodem
demonstrace zvyšování platů. Pracovníkům v tuzemském školství
nejvíce vadí neustálé snižování financí, které mají do tohoto resortu
plynout ze státního rozpočtu. Letos to bylo o 25 procent. Trpí tím
údajně kvalita výuky a zvyšuje se
riziko, že ze školství budou postupně učitelé odcházet. „Jsme si plně
vědomi toho, že stávkou hodně
zkomplikujeme situaci především
rodičům. Ale pokud nedáme najevo nesouhlas s přístupem vlády
a nebudeme požadovat navýšení
finančních prostředků do regionálního školství, bude v příštím roce

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Školství bylo vždy bolavou patou české vlády. Před deseti lety se i na Prostějovsku skutečně uzavřely na celý den všechny základní školy. Na poslední
chvíli se ke stávce přidaly i některé střední školy. Jaká je situace dnes? I když
už do školství proudí daleko více peněz, atmosféra není příliš pozitivní.
Učitelé jsou i nyní nespokojeni se svými platy, byť je momentálně ukolébal
je nedávný slib ministra financí, že dostanou přidáno. Co je ještě horší, tak
neustálé zaostávání za podmínkami oproti okolním zemím. Jsou ústavy,
kde je zázemí skutečně nevyhovující. A na tom by se mělo pracovat především. Na stejné vlně důležitosti pak ční přístup samotných učitelů a učitelek, vše není jen o penězích...
(mik)
už pozdě. Zabraňme ještě horším V době uzávěrky tohoto vydání Vekomplikacím v nedaleké budouc- černíku bylo už jisté, že ke stávce se
nosti. Jejich tíhu by nesly vaše děti,“ připojí také učitelé v Určicích, Kosuvádí ve svém prohlášení rodičům telci na Hané, Bedihošti, Bohuslavišéf školských odborů František cích, Krumsíně, Plumlově a v NěmDobšík.
čicích nad Hanou.

jak šel čas Prostějovem ...

Blahoslavova ulice

Příště: Jungmannova ulice

17120111436
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Cizinci mu nafackovali

Před druhou hodinou předminulé
soboty 25. listopadu bylo přijato
telefonické oznámení o napadení
před barem v centru města. Na
místo byla vyslána hlídka, která
kontaktovala čtyřiadvacetiletého
muže. Ten uvedl, že popíjel u jednoho stolu společně se skupinkou
čtyř cizinců. Po opuštění provozovny, kdy si šli všichni ven zakouřit, mu jeden z cizinců dal facku na
tvář. Poté skupinka z místa odešla. Dotyčný ani jednoho neznal
a nedokázal je žádným způsobem
popsat. Servírka uvedla, že mezi
pány vznikl nějaký spor, po kterém
všichni odešli ven. Co se odehrálo
před barem, již neviděla. Jelikož se
jednalo o neznámého pachatele,
byla přivolána Policie ČR. Ta si celou věc na místě převzala k dalšímu
šetření.

krimi

5

RAZIE PROTI VÝROBCŮM DROG I V PROSTĚJOVĚ
Pěti zadrženým hrozí desetileté kriminály



OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV V závěru předminulého týdne se
na teritoriu Olomouckého kraje uskutečnila po několikaměsíčním rozpracování rozsáhlá protidrogová razie pod krycím názvem „Úklid“. Do
akce byli zapojeni nejenom kriminalisté z Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje, ale rovněž prostějovští kriminalisté a dále policisté
Pohotovostního a eskortního oddělení, policisté oddělení služební kynologie, oddělení kriminalistické techniky a vzhledem k rozsahu akce byli
o součinnost požádání také kriminalističtí technici Vojenské policie!

Michal KADLEC
Policisté zasahovali současně na pěti místech Olomouckého kraje, konkrétně se
jednalo o lokality na Olomoucku, Prostějovsku, Šternbersku a Uničovsku. „Při
realizaci bylo zadrženo celkem pět osob,
z toho tři muži ve věku 27 let, 38 let a 55
let a dvě ženy ve věku 37 let a 40 let. Bylo
provedeno šest domovních prohlídek
a tři prohlídky jiných prostor a pozemků,
při nichž byly zajištěny dvě kompletní nelegální výrobny metamfetaminu, samotný metamfetamin v dosud blíže nezjiště-

ném množství, nejméně však 70 gramů,
a dále rovněž sušená rostlinná hmota
konopí s obsahem THC. Zabaveny byly
věci a předměty potřebné k distribuci
pervitinu a také finanční prostředky ve
výši téměř 240 tisíc korun,“ uvedl Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ve středu 22. listopadu zahájil vyšetřovatel trestní stíhání všech pěti zadržených osob, a to pro zvlášť závažný zločin
nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. „Provedeným šetřením bylo za-


Lehce se vkradl do prodejny
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dokumentováno, že pětice obviněných
působila v Olomouckém kraji jako organizovaná skupina specializovaná na
nelegální výrobu metamfetaminu a jeho
následnou distribuci závislým toxikomanům. Všichni obvinění jsou kriminálně
závadovými osobami, které se obdobné
trestné činnosti dopouštěly také v minulosti, jeden z nich je dokonce v současné
době v podmíněném trestu odnětí svo-

body,“ shrnul informace Hejtman.
Pětice obviněných je stíhána vazebně a v případě odsouzení všem
hrozí odnětí svobody v délce trvání
od dvou do deseti let. „V současné
době ale i nadále probíhá vyšetřování
a není vyloučeno, že právní kvalifikace jejich skutků bude ještě zpřísněna,“
upozornil tiskový mluvčí krajských
policistů.
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Roztržitý řidič

Předminulý pátek 24. listopadu
v odpoledních hodinách oznamovatel nahlásil nález klíčů ve dveřích
zaparkovaného vozidla. Na místo
okamžitě vyjeli strážníci, kteří klíče
převzali a řidiči ponechali vzkaz za
stěračem. Zanedlouho se na služebnu dostavil třiapadesátiletý majitel, který si klíče vyzvedl.

Auto bez technické

V dopoledních hodinách pondělí
27. listopadu si strážníci při kontrolní činnosti a dohledu na dodržování veřejného pořádku v centru
města povšimli stojícího vozidla ve
špatném technickém stavu. Známka technické kontroly byla skoro
rok propadlá! Automobil již od pohledu jevil známky silného opotřebení, měl sjeté pneumatiky a značnou korozi. Za chvíli se k vozidlu
dostavila sedmatřicetiletá řidička,
která byla strážníky upozorněna na
nevyhovující stav vozidla. Pro podezření z přestupku byla na místo
přivolána hlídka dopravní policie.
Ta má v takovém případě možnost
zakázat řidiči další jízdu. Věc si policisté na místě převzali k řešení.

Vrátila šrajtofli

Na lince 156 bylo ve středu
29. listopadu přijato v dopoledních hodinách oznámení o nálezu
peněženky s finanční hotovostí ve
výši 1 000 korun. Hlídka od oznamovatelky nález převzala. Vzápětí
se ozval i majitel. Po dostavení se
na služebnu městské policie mu
byla peněženka s finanční hotovostí předána.

Ničitel zdravil policisty hajlováním!

PROSTĚJOV To musel být psychopat... Hned v pondělí ráno vtrhnul
do podnikové prodejny prostějovské likérky smyslu zbavený muž
a začal uvnitř ničit vše, co mu přišlo
pod ruku. Rozbíjel okna a za oběť
mu padly i desítky flašek s alkoholickými nápoji. Když přijeli policisté, vandal je přivítal nacistickým
pozdravem!
„V pondělí sedmadvacátého listopadu
jsme o půl deváté přijali na lince tísňového volání oznámení o ničení pod-

hmatů a chvatů ho svedli na zem, kde
mu nasadili pouta,“ popsal ostrý zásah
strážců zákona František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor v Prostějově. „Zákrok
se obešel bez zranění osob i bez škody
na majetku. Ovlivnění alkoholem ani
jinými návykovými látkami se na místě
provedenými zkouškami neprokázalo.
Po lékařském vyšetření byl muž umístěn do nemocničního zařízení,“ přidal
k dalšímu průběhu události Kořínek.

Při ohledání prodejny policisté zjistili, že muž zde rozbil nejméně 37 lahví s alkoholem a výplň okna. Celková
výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na 5 500 korun. „Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu poškození
cizí věci a přečinu výtržnictví. V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelému za toto jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

)DOHxQÛREFKRGQËNVSHQø]L
PROSTĚJOV Chlapík z Prostějova
přišel na pochybný nápad, jak si velmi
lehce vydělat statisíce korun. Vydával
se za makléře a nutno dodat, že tři lidé
mu bohorovně skočili na špek. Na
účet jeho přítelkyně mu poslali přes
čtyři sta tisíc korun. Podvodník tyto
peníze nezhodnotil, jak slíbil, ale sám
je utratil!

„Z trestného činu podvodu podezírají
policisté z prostějovského oddělení hospodářské kriminality dvaačtyřicetiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku se
měl dopustit tím, že se v období od října
2015 až do června 2016 v nejméně třech
případech vydával za makléře společnosti provádějící obchody s měnami. Se třemi zájemci o služby společnosti uzavřel



dohodu o investování peněžních pro- třebu,“ uvedl František Kořínek, tiskový
středků do derivátových obchodů
mluvčí Krajského ředitelství Policie
s měnami. Dva z nich mu
Olomouckého kraje pro




na účet jeho přítelkyně
Územní odbor v Prostějově.


poslali po 200 tisících
„V případě prokázání viny
korunách a třetí částku
a odsouzení obviněnému za
 
20 tisíc korun. Obviněný
přečin podvodu hrozí vzhledem
poté od přítelkyně peníze převzal a v roz- k výši škody trest odnětí svobody na jeporu s dohodou je použil pro vlastní po- den rok až pět let,“ dodal Kořínek. (mik)



  

„CAPADONA“
DOSTAL VÍC JAK TŘI ROKY
Na feťáka Tomáše Capaye má vazba veskrze pozitivní vliv
PROSTĚJOV Dlouho měl všechno„na háku“. Život trávil po barech
a pod vlivem pervitinu. Občas sprejoval na fasády domů, za sebou
má i zběsilé rozbíjení aut. Když byl obzvláště v ráži, zvládal tohle vše
dohromady. Dosud se mu ovšem vězení vyhýbalo, od soudu vždy
odcházel pouze s podmínkou. Až letos v létě byl Tomáš Capay vzat
do vazby, z níž by se měl v dohledné době plynule přesunout do
věznice s ostrahou. Minulé úterý jej tam soud poslal na celkem 38
měsíců, čehož svědkem byl i Večerník.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

17020120116

nikové prodejny prostějovské likérky
neznámým pachatelem. Po příjezdu
do ulice Dykovy před prodejnou policisté zjistili jednačtyřicetiletého muže,
který se před nimi dopustil hrubé výtržnosti, když je zdravil nacistickým
pozdravem. Muž hajlování nezanechal ani po výzvě policistů a naopak se
se zatnutou pěstí a nadávkami rychle
rozešel proti policistům. Když neuposlechl ani opakovanou výzvu s výstrahou, policisté proti němu zakročili.
Za použití donucovacích prostředků

Ještě než v úterý 28. listopadu padl rozsudek, vyslechl prostějovský soud svědka
Jana Růžičku. Celoživotní kamarád obžalovaného, který byl mimo jiné odsouzen za prodej drog, se dle svých slov rozhodl začít znovu. Dobrovolně se přihlásil
do léčebny a následně se přestěhoval do
Prahy, kde si hledá práci. Právě jemu měl
Capay dle obžaloby prodávat pervitin.
„Spíš jsem mu dával já než on mně,“ potvrdil Růžička. Zařadil se tak do zástupu řady svědků, kteří vypovídali jinak
na policii a jinak u soudu. Jedním
z mála, který i u soudu potvrdil, že si
od Capaye drogy kupoval, byl Petr
Batík. Ani tento svědek však rozhodně

není příkladem hodným následování.
Jak vyšlo u soudu najevo, na svědomí
má například krádež řetízku, který strhl
z krku staré paní.
Zatímco cílený prodej pervitinu Capay
popíral, ke sprejerství se nakonec přiznal. Dokonce sám policistům označil
objekty, které tímto způsobem poničil.
Jednalo se o zhruba patnáct domů ve
Šmeralově, Krasické, Mozartově, Brněnské či Drozdovické ulici, na které
našplíchal nápisy „Love and peace“
(Láska a mír), „Fuck the police“ (Jebu
policii) či svoji vlastní přezdívku Capadona doplněnou o symbol královské
koruny.
"#  # #  $

Při závěrečné řeči Capay ničím nepřipomínal arogantního floutka, kterým
nepochybně dlouhá léta býval. Působil
naopak poměrně pokorným dojmem.
„Mrzí mě, že jsem poničil ty domy, byla
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to blbost, už bych nic takového neudělal.
Co se týče drog, dlouho jsem si neuvědomoval, že pokud je někomu dávám, že
se tím dopouštím trestného činu. Stále si
však stojím za tím, že jsem nebyl žádným
velkým dealerem, který by pervitin prodával, aby na tom vydělal. Celkově mohu
říct, že lituji toho, že jsem spadl do drog
a ubližoval tím nejen sobě, ale hlavně
své rodině. Rád bych dostal šanci to ještě
nějak napravit,“ vypověděl Tomáš Capay,
na kterém bylo vidět, že pobyt ve vazební
věznici mu dal konečně prostor, aby se
zamyslel nad svým životem. Zda to však
u něj povede i k nějaké trvalejší změně, to
se teprve ukáže.
Od prostějovského soudu Capy
odcházel se dvěma tresty ve výši 18

  ; * 
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a 20 měsíců nepodmíněně. Zároveň
má některým majitelům poničených
nemovitostí zaplatit zhruba 50 tisíc
korun. „Vzhledem k minulosti obžalovaného by už jakýkoliv podmíněný
trest byl naprostým výsměchem. Na
druhou stranu se dá souhlasit s tím,
že Tomáš Capay nepatřil k největším
prostějovským dealerům drog. Soud
rovněž přihlédl k jeho věku, doznání
i projevené lítosti. Nic to však nebude
platné, dokud obžalovaný poškozeným
nezaplatí alespoň nějaké peníze,“ konstatoval soudce Petr Vrtěl v odůvodnění
rozsudku.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

 

Minulé úterý 28. listopadu mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou využil
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti třicetileté ženy a po vniknutí
neuzamčenými zadními dveřmi jí
ze zadní části prodejny na Pernštýnském náměstí z volně odložené kabelky odcizil peněženku. S tou žena
přišla i o osobní doklady, dvě platební karty a finanční hotovost 13 300
korun. Celkem poškozená škodu
vyčíslila na bezmála 14 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli
v případě dopadení a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Vyšetření odmítl

Uplynulé pondělí 27. listopadu krátce
po půlnoci na Husově náměstí policisté kontrolovali osobní automobil
značky BMW a jeho sedmadvacetiletého řidiče. Muž nepředložil řidičský
průkaz. Šetřením policisté zjistili, že
má rozhodnutím Magistrátu města
Zlína vysloven platný zákaz řízení
a řidičský průkaz mu byl odebrán. Po
negativní dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu byl chlapík vyzván k podrobení se orientační zkoušce na přítomnost jiných návykových
látek. Této zkoušce, stejně jako odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění, se však podrobit odmítl.
Pro své jednání je tak nyní podezřelý
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání s trestní sazbou
odnětí svobody až na dva roky. Protože se odmítl podrobit vyšetření, zda
při řízení nebyl ovlivněn zakázanými
látkami, je dále podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta od pětadvaceti
do padesáti tisíc korun a zákaz řízení
na dobu od jednoho roku do dvou let.

Oloupil stavebníky

Přes noc ze středy 29. na čtvrtek 30.
listopadu došlo na staveništi v ulici
Vápenice ke vloupání do stavební
buňky. Dosud nezjištěný pachatel nejprve zřejmě po přelezení brány vnikl
na pozemek. Poté násilně překonal
uzamčení vstupních dveří oplechované stavební buňky, z níž odcizil úhlovou brusku typu Hitachi a bourací
kladivo značky Milwaukee. Celkem
tak svým činem stavební firmě způsobil škodu vyčíslenou na 24 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Pokud se jim podaří dopadnout
zloděje, hrozí mu až dva roky vězení.

Po slivovici se nejezdí!

V pátek 1. prosince krátce před šestou
hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení Prostějov 2 v Kojetínské ulici osobní automobil typu
Škoda Felicia a jeho dvaapadesátiletého řidiče z Němčicka. Provedenými dechovými zkouškami policisté
u muže změřili hodnotu 0,74 promile
alkoholu v dechu. Muž s naměřenými
hodnotami souhlasil a přiznal vypití
tří decilitrů slivovice během před-

děti, pejsci

letos slavíme jubileum...
Pondělí 4. pro
prosince 2017
www.vec
www.vecernikpv.cz

BLAHOPØEJEME!!!

Jakub LEJSEK
28. 11. 2017 49 cm 2,95 kg
Smržice

Jan KVIETOK
27. 11. 2017 50 cm 3,50 kg
Olšany u Prostějova

O školní družiny NENÍ
přes Vánoce ZÁJEM...

Samuel HUBÁČEK
16. 11. 2017 48 cm 3,25 kg
Prostějov

miminka@vecernikpv.cz.

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

to dnech sonduje, jaký zájem mezi
rodiči bude o umístění dětí ve
školních družinách během vánočních prázdnin. A jak vychází najevo, ten je téměř nulový...
„Požádali jsme ředitele jednotlivých
základních škol, aby nám sdělili, kolik dětí budou mít během vánočních
prázdnin ve školních družinách.
Většina z nich nám odpověděla, že
rodiče nemají zájem, se svými ra-

magistrát o dočasné přerušení provozu školních družin,“ sdělila Ivana
Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky pro školství.
Jak se ale dále Večerník dozvěděl, několik dětí přece jen uvedenou službu
využije. „Určíme jednu základní školu, ve které bude během vánočního
období fungovat společná družina
pro všechny děti z Prostějova,“ prozradila Hemerková.
(mik)

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 PROSTĚJOV Odbor školství tolestmi mají osobní plány. Podle
prostějovského magistrátu v těch- zákona tedy musí ředitelé požádat
adresu:

Karin ŠÍRKOVÁ
28. 11. 2017 47 cm 2,80 kg
Vitčice

Přestože byla pobočka otevřena až koncem
listopadu, první děti na doučování docházejí
už od října. Prostějovská pobočka je součástí sítě dalších osmnácti center v rámci celé
České republiky. Další jsou na Slovensku.
Po slavnostním přestřižení pásky ředitelkou místního centra Markétou Hajdukovou se přítomní rodiče, prarodiče i další
zájemci zúčastnili přednášky ředitelky
center na Vysočině Veroniky Masopustové, která názorně dokumentovala situace,
do nichž se děti v průběhu učení mohou
dostat. Právě ve správném odhalení příčin
tkví správná metodika doučování.
Podle zkušeností z jiných měst lze usuzovat, že i v Prostějově bude o tuto službu

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV „Jak na učení bez mučení“ je základní motto tohoto studijního projektu, který oficiálně zahájil
provoz prostějovské pobočky. Uplynulou středu uspořádalo centrum v rámci slavnostního otevření svých prostor
v objektu OC ZLATÁ BRÁNA pro zájemce z řad rodičů přednášku, proč má
jejich ratolest problémy s učením a jak
je zvládat.

zájem a že přispěje k úspěšnému zvládnutí často triviálních problémů.
Exkluzivní rozhovor s Markétou
Hajdukovou si můžete přečíst na straně 15 dnešního vydání.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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Xeditelka prostjovského centra Markéta Hajduková stíhá symbolickou
pásku pi otvírání nových prostor.
Foto: Tomáš Kaláb

KAENKA

je nádherný kíženec stedního vzrstu ve vku zhruba ti
roky. Je to velmi milá fenka, která bohužel ve svém život
nezažila nic dobrého, proto je vi lidem velmi nedvivá.
Kdo si získá její dvru, získá si její celé srdce. S láskou a trplivostí dlá velké pokroky.

BASTIEN

je asi tyletý pedstavitel labradorského retrívra velkého
vzrstu. Vi novým lidem je nedvivý, ale po získání dvry je velký mazel, skvlý pes a taky velmi dobrý hlída.
ŠTastný bude v domeku se zahradou. Na vodítku chodí
hoodí
hod
pkn, s fenkou se bez problému snese.

je devítiletá fenka bígla stedního vzrstu, která je klidná
a vyrovnaná, miluje spolenost lidí i mazlení. Má tolik lásky,
kterou chce dát, jenže nemá komu. ŠTastná bude kdekoliv,
kde bude její páneek. S fenkou i psem se bez problému
snese, na vodítku chodí pkn, netahá.

BRITA

je kouzelný kíženec stedního vzrstu ve vku asi ti roky. Ze
zaátku potebuje chvilku as, než zane nkomu novému
dvovat, potom je z nj ale velmi milý spoleník, který lovka doprovází na každém kroku. Vhodný do rodiny, kde bude
uddee
jediným pejskem. Na vodítku chodí pkn, netahá.

BOHOUŠEK

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.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Krev je v řadě případů nezbytná k záchraně lidských životů,
bohužel dárců krve je v České republice dlouhodobě nedostatek, a to zejména těch RH negativních. Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL, proto nyní připravila speciální akci pro
dárce krve spojenou s oslavami svátku svatého
Mikuláše. Všichni dobrovolníci, kteří přijdou
do Nemocnice Prostějov v úterý 5. prosince
darovat krev, dostanou zdarma dárek od čerta
či anděla.
„Motivů k darování krve může být celá řada, většinou je to ale právě příjemný pocit z dobrého
skutku nebo láska k druhým, která k nám dárce
přivádí. Rozhodli jsme se proto využít příležitosti
svátku svatého Mikuláše a pro dárce připravili ještě další odměn. Starší dárci krve odcházejí a mladí
bohužel nepřicházejí. Každoročně přitom celorepublikově odejde zhruba deset procent dárců,“
prozrazuje MUDr. Milena Lukešová, vedoucí

KRVE

lékařka transfúzní stanice Nemocnice Prostějov
s tím, že kromě možnosti zachránit lidský život
tentokrát nabídne transfúzní oddělení dárcům
také malý dárek z rukou andílků či čertů.
Akce proběhne na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Prostějov v úterý
5. prosince od 8:00 hodin. Přicházet na ni
mohou jak pravidelní dárci, tak i prvodárci,
kteří zatím ještě krev nedarovali. „Zejména
budeme rádi za všechny nové dárce, kteří přijdou
darovat krev poprvé a rozšíří řady našich pravidelných dárců. Vítáni jsou ale samozřejmě i naši
stávající dárci, kterých si velmi vážíme,“ doplňuje
MUDr. Milena Lukešová.
Dárcem krve či krevních složek se může stát
každý zdravý občan České republiky ve věku 18
až 60 let, přičemž vhodnost dárce je ještě vždy
individuálně posuzována zdravotnickým personálem. Výhodami darování krve je přitom v současnosti nejen dobrý pocit z ušlechtilého skutku,
ale také možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření,
vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení
a odpočet ze základu daně z příjmu, a to ve výši
3000 korun za každý odběr.

v Prostjov oslavit i darováním

Z NEMOCNICE ...

Studijní centrum Basic bylo otevřeno
Mikuláše mohou zájemci

Jan SEDLÁČEK
27. 11. 2017 52 cm 4,05 kg
Hrubčice

Lucie SMIČKOVÁ
25. 11. 2017 51 cm 3,80 kg
Kralice na Hané

„Má být obývákem celého města,“ říká ředitel Aleš Procházka

Vítejte na svìtì

6

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!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Lokalita se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Nemusí být zrovna
všichni Prostějované alergici, aby si
toho většina obyvatel byla vědoma.
Ví to i úředníci na pražském Ministerstvu životního prostředí, kteří
vytvořili Program zlepšování kvality
ovzduší v zóně Střední Morava. Je
zde totiž dlouhodobě neuspokojivé.
Odbor životního prostředí magistrátu tedy dostal za úkol „napasovat“
obecný materiál na místní podmínky.
Ministerstvo zpracovalo jakousi šablonu, z níž si vedoucí jednotlivých od-

PROSTĚJOV Celkovou škodu
zhruba tři sta tisíc korun má na
svědomí orkán, který se koncem
října prohnal naší republikou
a nevyhnul se ani Prostějovu.
V důsledku poškození vichrem
muselo být pokáceno až sedmatřicet stromů, převážně smrků, jejichž mělké kořeny takový nápor
nevydržely.
Asi největší škodu na majetku pocítily městské lázně, konkrétně jejich

střecha. Ta by měla být opravena
ještě před Vánoci a rozpočtovým
opatřením na rekonstrukci město
uvolnilo 260 tisíc korun. Poškozeny
byly také některé reklamní plochy
a kontejner na tříděný odpad, na
nějž spadl strom. „Škodu na majetku
města po vichřici budeme následně
řešit s pojišťovnou v rámci pojištění
majetku,“ ujistil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
(tok)

Orkán zahýbal rozpoÿtem

PROSTĚJOV Jeden z relativně mála věcných podnětů, které během
dvoudenního programu pozitivně rezonovaly napříč zastupitelstvem,
bylo vystoupení zastupitele a náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Františka Jury (ANO 2011).
Ten s ním vystoupil v průběhu rozpravy k Akčnímu plánu zlepšování kvality
ovzduší, když se začaly povážlivě množit požadavky na zapracování různých
připomínek. „Materiály k projednání dostávají všichni týden dopředu. Je
tedy dost času k tomu, aby každý se svými podněty kontaktoval příslušného předkladatele, který může připomínky do daného materiálu zapracovat.
Všichni si tím v průběhu jednání ušetříme čas,“ navrhl Jura.
Jestli se ale tím podstatně zkrátí mnohahodinový maraton jednání zastu(tok)
pitelstva, lze ale s úspěchem pochybovat...

pøipomínky dopøedu!“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Jak informujeme na straně 6 dnešního vydání, uplynulou středu byla oficiálně otevřena prostějovská pobočka studijního centra Basic. Přestože
byla v provozu koncem listopadu,
první děti na doučování docházejí
už od října. Ještě před slavnostním
aktem nám ředitelka prostějovské
pobočky Markéta Hajduková zodpověděla tradiční porci otázek.

vyhláška
o hazardu
schválena

NOVÁ

„Jde o celosvětový projekt Aplikovaná scholastika, který vznikl
v Dánsku asi před čtyřiceti
lety. V České republice se
první centra začala otvírat
před patnácti lety. Nyní
tedy tento projekt dorazil i do Prostějova. Basic
má také dvě základní
školy, jednu v Praze
a druhou v Brně.“
ƔƔ V dnešní době je možné přistupovat ke vzdělávání rozmanitě. V čem je právě
vaše studijní centrum odlišné?
„Přístup k dětem je přísně individuální,
doučování probíhá pro jedno, maximálně dvě děti. Jde také o intenzivní doučování dvakrát týdně, což přináší výsledky.
Problém je vždy v nějakém bloku, přes
který dítě nemůže v učení úspěšně pokračovat. Právě tento blok umíme najít
díky speciální technologii, v níž jsou
učitelé vyškolení, a podle psychických
i fyzických projevů poznají, co s daným
dítětem konkrétně dělat.“
ƔƔ Jak získáváte finance na provoz?
„Doučování není charitativní záležitost,

zákazu umístění v centru s tím, že jinde
být mohou, půjde o krok zpět. Navíc
lze v příštích dvou letech očekávat další
snížení počtu heren, protože do konce
roku 2020 budou muset provozovatelé
upravit prostory podle podmínek nového zákona. Ten předpokládá kamerové
monitorování celého prostoru, minimální počet hracích přístrojů nebo zákaz podávat jídlo či nápoje,“ upozornila
Alena Rašková, primátorka statutárního
města Prostějov s tím, že začátkem roku
bylo hracích míst 74, od pololetí kolem
padesáti a postupně by měli klesnout na
dvacet.
Na základě předběžného průzkumu
mezi provozovateli lze očekávat další
rapidní pokles míst, kde budou hazardní hry k mání. To nakonec přispělo
k tomu, že nová vyhláška od pracovní
skupiny, která by vyjmenovala ulice se
zákazem provozu heren či zvětšila prostor, v němž by se nesměly nacházet,
nebyla při jednání říjnového zastupitelstva schválena.

NEBYLA
To byl totiž jeden z modelů pracovní skupiny, která za tímto účelem vznikla z řad
politiků i odborníků. Ti plošný zákaz předem vyloučili, protože pak by hrozil přesun hazardních her do „šedé zóny“. „Jenže
pak dojde k podobnému efektu jako při
vystěhování Romů z Prostějova a přesunu
problému na okolní obce,“ upozornil Švec.
Jiný opoziční zastupitel zdůraznil, že závislost na hazardu může vzniknout už z jedné
nevinné návštěvy a je potřeba chránit rizikové prostory.
V tom právě spočíval druhý model, tedy
vyhrazení ochranného dvousetmetrového pásma kolem škol a veřejných budov.
Náměstek prostějovské primátorky Pavel
Smetana (ČSSD) upozornil na on-line
hazard. „Stává śe mnohem větším problémem, a na území města prostě zakázat
nelze,“ nadhodil do diskuse. „Vadí mi herny
u škol. Podle mě si hernu každý najde, ať je
u hlavních cest nebo ne,“ přidal se František Jura (ANO 2011).
Faktem je, že v současnosti je v Prostějově pět desítek míst, na nichž lze
hazardní hry provozovat. Venkovní reklama je přitom zakázána. „V případě

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Jde samozřejmě o nadd
sázku, kterou na posledním řádném
m
zastupitelstvuvpondělí30.říjnanavrhl v rámci rozpravy k přípravě
nové obecně závazné vyhlášky
o regulaci hazardních her nezařazený zastupitel František
Švec. Reagoval tím na názory
kolegů, aby se hazard vytlačil
z centra města a páteřních komunikací na periferii.

na ptenském zámku?

ƔƔ Co je základní náplní činnosti studijního centra?
„Věnujeme se doučování dětí. Přijít
k nám mohou ratolesti z prvního stupně
základní školy, připravujeme i na přijímací zkoušky, řešíme reparáty. Snažíme
se dobrat podstaty nesoustředěnosti
u dětí, nechuti k učení, problémů při čtení a psaní. Kromě toho máme speciální
doučování konkrétních předmětů. Přijít k nám mohou i předškoláci, věkově
prakticky nejsme omezeni. Výjimkou
nejsou ani dospělí, kteří se hlásí na maturitní obory a potřebují si některé věci
osvěžit. Dá se ale říci, že osmdesát procent klientely tvoří žáci základních škol.“
ƔƔ Můžete krátce představit projekt
Basic?

jde o placenou službu. (úsměv) Pro rodiče
pořádáme přednášky a konzultace zdarma, které slouží k tomu, aby se dozvěděli
náplň naší činnosti. Sazba se pohybuje
individuálně podle délky a náročnosti
doučování, také podle lokality, standardně mezi 200 až 350 Kč na hodinu. Může
jít o měsíční doučování, některé děti chodí tři až čtyři měsíce, výjimkou není ani
docházka tři čtvrtě roku.“
Celý rozhovor si můžete už teď přečíst
na www.vecernikpv.cz

Foto: Tomáš Kaláb

„PŐijít k nám mohou pŐedškoláci
i dospĚlí,“ Őíká Őeditelka centra
Basic Markéta Hajduková

k navýšení dopravy ve městě. „Kraj sice
má toto řešení v dlouhodobém plánu,
ale do té doby bude doprava jezdit přes
stojany čerpací stanice,“ nadhodil zastupitel František Filouš (Změna pro
Prostějov).
Z rozpravy vzešly některé užitečné
myšlenky, třeba clona ze stále zelených
stromů nebo intenzivnější zimní čištění, protože toto období je z hlediska
množství polétavého prachu samozřejmě nejhorší. Schválen byl zatím předložený Akční plán zlepšování kvality
ovzduší jako text, který bude postupně
doplňován a konkretizován.
(tok)

PROSTĚJOV Ani dnes nechybí na této dvoustraně další z dílů
seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života,
který nese název „NA ROVINU“. V něm se známých osobností
ptáme na aktuálně žhavá témata. Zatímco v minulém vydání
jsme vyzpovídali člen Rady statutárního města Prostějov, dnes
přichází na řadu zástupkyně podnikatelské sféry. Již příště 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:

seriál
veéerníku...

borů museli vybrat, co by v Prostějově
mohlo být aplikovatelné a hlavně efektivní. Město samozřejmě není uzavřený
celek, na zlepšování podmínek ovzduší
se bude podílet i kraj, přičemž míra
úspěšnosti bude vyhodnocena v roce
2020.
Na přetřes v této souvislosti přišla malá
průmyslová zóna plánovaná v rámci
prodloužení Brněnské ulice a s tím
související potřeba plnohodnotného
sjezdu i nájezdu ve směru na Olomouc.
Kromě největšího znečišťovatele
ovzduší, kterým je úsek rychlostní silnice nad městem, tak znovu může dojít

Mizerné ovzduší: pomůže akční plán?

F. JURA: „Podávejte
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PìEDPLATNÉ
LEVNħJI

ky. „Tu otázku proč jsem si kladla hodně dlouho a těch důvodů je víc. Jeden
z nich je ten, že už si tady připadám jako
inventář. (pousměje se) Tím druhým je
fakt, že jsem dostala šanci posunout se
ve své pracovní kariéře dál a tuto příležitost se rozhodla využít,“ prozradila
s tím, že k 31. prosinci 2017 na prostějovském magistrátu končí a od 2. ledna
2018 nastupuje jako právnička Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Abychom byli přesní, na radnici působí
Květa Olašáková jako právník města od
1. července 2011, do té doby vykonávala funkci vedoucí právního odboru
nebo samostatného právního oddělení
prostějovského magistrátu.
Večerníku se jako jedinému periodiku
podařilo s odcházející právničkou pořídit exkluzivní rozhovor, který najdete
již v příštím vydání. Květa Olašáková
v něm vysvětluje nejen své nynější kro-

slední chvíli k nám přiběhne student, že
si chce vypůjčit knihu z povinné školní
četby. Když ji zrovna nemáme v naší
knihovně, okamžitě ho odkážeme na
určité internetové stránky, ze kterých
si zcela legálně může text požadované
knihy stáhnout. A to je další věc, další
služba, kterou nabízíme. Knihy i noviny
si lidé u nás mohou přečíst i v elektronické podobě. Holt je nová moderní doba,“
usmál se ředitel prostějovské knihovny
s tím, že podle něho se právě nyní láme
budoucnost všech knihoven. „Ano,
nyní jde skutečně o budoucnost lidstva
v otázce jejich vztahu ke knížkám. Rozhodně si teď ale nemyslím, že ze dne na
den bychom všechny tištěné knihy naházeli na hromadu, zapálili je a půjčovali
je pouze v elektronické podobě,“ uzavřel
Aleš Procházka.

„Moc mě to mrzí, na paní Květu
jsme byli dlouhá léta zvyklí a právě
na ni jsme se obraceli ve všech
právních záležitostech. Vždy ráda
pomohla, bylo na ni stoprocentní
spolehnutí. Přeji Květě do nové pozice na kraji jen to nejlepší, v Prostějově odvedla skvělou práci,“ vzkázala přes Večerník Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního
města Prostějov.

Kv÷ta Olašáková k poslednímu prosincovému dni konéí jako právniéka m÷sta, „povýšila“ na krajský úąad.
Foto: Michal Kadlec

Michal KADLEC

Procházka si na dobu internetu rozhodn÷
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Tohle se všeobecně
nečekalo. Nejen pro pracovníky
prostějovské úřadu bylo rozhodnutí
dlouholeté právničky města velkým
překvapením. JUDr. Květa Olašáková se po téměř čtvrt století dlouhé
služby pro magistrát rozhodla skončit. Proč? Z logického a lidsky zcela
pochopitelného důvodu...

Právnißka Olašáková
opouští po 24 letech
prostíjovský
magistrát

INTERNETU „KONÞÍM!“ Postaví
mìsto „Las Vegas“

netové stránky www.vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější inter
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>>>dokončení ze strany 3
Magistrát statutárního města Prostějov
zvítězil jako EXCELENTNÍ ORGANIZACE za implementaci programu CAF za
rok 2017. Ocenění v programu „Národní
cena kvality ČR“ získal na základě nezávislého externího hodnocení. V hledáčku

posuzovatelů bylo stálé navyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti výkonu
veřejné správy. „Daří se nám měnit
přístup úředníků k naplňování poslání
úřadu a tím zásadně ovlivňovat nejen
jeho vnímání ze strany občanů města, ale
také jeho působení v rámci zkvalitňování

života našich obyvatel,“ uvedla k ocenění
primátorka Alena Rašková, která se
spolu s dalšími zástupci prostějovského
magistrátu zúčastnila v úterý 28. listopadu slavnostního večera u příležitosti
předávání Národních cen kvality ČR ve
Španělském sále Pražského hradu.

Město Prostějov se do projektu zapojilo
již počátkem roku 2004 a v roce 2013 se
stalo vítěznou excelentní organizací
Národní ceny kvality ČR - CAF. „Letos jsme titul obhájili a naše cesta dál
pokračuje. Máme vytvořen dobrý základ,
a to jak v oblasti celé řady systémových

opatření, tak i v kvalitním personálním
zajištění dalšího rozvoje procesu řízení
kvality. Ocenění chápeme jako veliký
závazek. Při ohlédnutí je třeba říci, že kdo
nic nedělá, ten nikdy nic nepokazí, a i my
se z chyb snažíme poučit,“ konstatovala
Alena Rašková.
(mik)

Prostějovský magistrát obhájil...

Je to už pět let, co Večerník se současným
ředitelem Alešem Procházkou rozebíral
činnost Městské knihovny Prostějov. Na
to, jak se toto zařízení daří udržet v současnosti, jsme se byli zeptat přímo u zdroje.
„Knihovně se zaplaťpánbůh daří dobře.
(úsměv) Chodí k nám čím dál tím více lidí,
a to nejenom kvůli tomu, že se neustále
zdražují knihy a lidé tak logicky volí možnost si je raději půjčit. Vysokou návštěvnost
máme i proto, že moji kolegové a kolegyně
připravují spoustu akcí, na které zájemci
hodně slyší. Na návštěvnost ani na počty
výpůjček knih si tedy rozhodně stěžovat
nemůžeme,“ mnul si ruce spokojeností
Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny
Prostějov.
Knihovna už dávno není pouze zařízením, ve kterém by si občané mohli
pouze půjčovat knížky. Po nástupu právě ředitele Procházky do funkce začala
nabízet daleko širší spektrum služeb.
„Nejenom v knihovnických kruzích, ale
i mezi lidmi zabývajícími se veřejným prostorem a komunitní činností, se říká, že


Michal
KADLEC



pro Večerník



knihovna by měla být obývákem města.
A my se o to snažíme ve všech směrech.
Obzvláště po rekonstrukci se u nás mohou
lidé cítit velmi příjemně. Ale to je pouze
technická stránka. Další věcí je zajištění
pohodlí a dostupnosti veškerých našich
služeb. Když totiž někoho pozvete domů
do obýváku, tak se mu logicky snažíte
vytvořit příjemnou atmosféru, zároveň
mu nabídnout něco, abyste na sebe jenom nekoukali. To znamená vytvořit
nějaký smysluplný a zábavný program,
což se nám tady v knihovně v posledních



Původní
zpravodajství



Michal KADLEC

Celá geneze začala ve chvíli, kdy vzešla
najevo informace, že Olomoucký kraj
se rozhodl ještě před koncem roku začít
s rekonstrukcí části Brněnské ulice. Prostějovskému magistrátu dal o zahájení této
investice vědět na poslední chvíli, pouhý
týden před původně plánovaným zahájením. Radnice ve velkém kvapíku zahájila
všechny potřebné úkony a prostřednicBrn÷nská ulice zčstala po celý uplynulý týden prčjezdná, Olomoucký kraj totiž rekon- tvím médií informovala občany o uzavírce
strukci na poslední chvíli zrušil.
Foto: Michal Kadlec Brněnské ulice, která měla trvat od pondělí

Alena Rašková

ulevila si primátorka

PROSTĚJOV Kdyby něco kandidovalo na propadák roku, tak chování Olomouckého kraje vůči prostějovským
občanům v otázce uzavírky Brněnské
ulice by rozhodně obsadilo jedno z prvních míst! Zloba kvůli nečekaně zrušené rekonstrukci frekventované části na
jihu města se bohužel snesla na nepravé
viníky - média a prostějovský magistrát... Avizovaná a narychlo ustanovená
uzavírka se však nekonala z důvodu, že
Olomoucký kraj jakožto investor naplánovanou akci v den jejího zahájení, tj.
v pondělí 27. listopadu ráno, ZRUŠIL!

27. listopadu do neděle 3. prosince. Potřebné se podařilo zajistit, a to i včetně objízdných tras. Jak se Večerník sám přesvědčil,
už v neděli 26. listopadu večer připravovali
silničáři tabule se zákazem vjezdu i směrové cedule vyznačující objížďky. Vše mohlo
začít...
Jenže nezačalo! Během minulého pondělí
totiž Brněnská ulice zůstala průjezdná.
„Děláte z nás blbce,“ drnčely v redakci
Večerníku telefony s rozzlobenými hlasy
Prostějovanů. „Také na nás se lidé obraceli
s telefonickými dotazy, zda je uzavírka platná, nebo ne. A i my jsme před nimi vypadali jako blbci, nevěděli jsme nic!“ ulevila si
před Večerníkem Alena Rašková (ČSSD),
primátorka statutárního města Prostějov.
„Teprve až v dopoledních hodinách nás
Olomoucký kraj informoval o tom, že rekonstrukci Brněnské letos zrušil...“
Po poledni se na tak internetových stránkách objevila strohá informace o tom, že
uzavírka Brněnské ulice a tedy i rekonstrukce se odkládá na příští rok. Důvod?
Povětrnostní podmínky! „Vzhledem
k předpovědi počasí a z technologického hlediska k nepříznivým klimatickým

„VYPADÁME JAK BLBCI,“
podmínkám zhotovitel rekonstrukce
Brněnské ulice v Prostějově od realizace
pro letošní rok upustil. Samotná uzavírka
bude realizována v příštím roce,“ potvrdil
ve svém pátečním vyjádření pro Večerník
Vladimír Lichnovský, tiskový mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Ze stanoviska však žádná omluva nevyplývá... „Co se týče samotného průběhu
správního řízení, řízení o povolení uzavírky
vedl a rozhodnutí vydal Magistrát města
Prostějova, konkrétně odbor dopravy.
S dotazem, jakým způsobem a kdy bylo
rozhodnutí vydáno i jak byla veřejnost informována, stejně jako na průběh odvolání
předmětné uzavírky, je nutné se obrátit na
prostějovský magistrát,“ přepinkl Lichnovský míč na místní úředníky.
„Bylo to pro nás slušně řečeno velké překvapení... Vydali jsme spoustu sil, abychom
v tak šibeničním termínu zvládli všechno
připravit. S náměstkem primátorky Pavlem Smetanou jsme osobně obcházeli
majitele obchodů v Brněnské ulici a na uzavírku upozorňovali i majitele garáží. Ještě
předchozí pátek jsme absolvovali schůzku
na krajském úřadě a dolaďovali poslední detaily uzavírky. O možném zrušení
rekonstrukce tehdy nepadlo ani slovo!
A pak je nám jedinou větou sděleno, že se
všechno ruší. Z přístupu kraje jsem tedy
hodně zklamaný,“ neskrýval rozladění Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Své vyjádření poskytl Večerníku také náměstek primátorky pro dopravu Pavel
Smetana. „Komunikace v Brněnské ulici
je ve vlastnictví Olomouckého kraje, na
nás bylo zajistit veškeré kroky směrem
k objízdným trasám a informovanosti občanů, což se stalo. Když jsme se v pondělí
dopoledne dozvěděli onu zprávu, nebylo
již v našich silách na tuto změnu v tak krátkém čase upozornit. Omlouvám se tedy
tímto všem, koho se situace v ulici Brněnská dotkla, bohužel nebylo možné této
situaci předejít,“ vzkázal Smetana (ČSSD)
s tím, že rekonstrukce se odkládá na příští
rok. „Jednotlivé etapy rekonstrukce budeme s krajem domlouvat ještě do konce
tohoto roku tak, abychom mohli občany
včas a seriózně informovat,“ dodal náměstek prostějovské primátorky.
Večerník oslovil i hejtmana Olomouckého kraje. „Každou stavbu doprovází riziko
nepříznivého počasí. A vzhledem k předpovědi bylo nakonec rozhodnuto zahájení opravy Brněnské ulice odložit, aby byl
zachován předpoklad kvalitní realizace
stavby. Když se teď dívám z okna, a sleduji počasí, vidím, že to byl správný krok,“
snažil se Ladislav Okleštěk (ANO 2011)
alespoň uklidnit emoce. „Věřím, že občané
Prostějova to pochopí,“ vzkázal.
Ovšem o tom, že investorem celé akce byl
právě Olomoucký kraj, který nese odpovědnost i za své jednání vůči magistráti,
nepadlo ani z jeho úst jediné slovo...

Kraj si to rozmyslel, BrnĚnská zŢstala otevŐena...

Prostějov (red) – Město Prostějov
bylo jako organizace zaregistrováno
do projektu Tiché linky a proběhlo
proškolení vybraných pracovníků z každého odboru magistrátu, kteří budou
komunikovat se sluchově postiženými
klienty. Provoz Tiché linky je zajištěn
prozatím na oddělení informační služby magistrátu, kde je k tomuto účelu
vyčleněný notebook. „Sem se dostaví
sluchově postižený klient a pracovník
magistrátu a prostřednictvím webové
aplikace Tichá linka proběhne mezi
nimi a tlumočníkem jako prostředníkem na dálku on line tlumočení.
Sluchově postiženým klientům doporučujeme domluvit si předem schůzku
s pracovníkem magistrátu, a to například prostřednictvím e-mailu, aby bylo
možné včas zajistit on-line tlumočení,“
vysvětlil náměstek primátorky Pavel
Smetana (ČSSD).

Tichá linka už slouží

Prostějov (mik) - Poslední jednání
rady města před nejdůležitějším zasedáním zastupitelstva se uskuteční
v úterý 5. prosince. Konšelé mají na
programu přes tři desítky bodů k projednání. „Budeme se zabývat návrhy
jednotlivých komisí rady a hned nato
projednáme výsledek řízení o přestupku města proti volebnímu zákonu.
Rozhodovat budeme o dalším nákupu uměleckých děl, o záležitostech
policejní střelnice ve Vrahovicích
a také o úhradě vícenákladů v městské
hromadné dopravě kvůli objížďkám
opravované ulice Šárka,“ vyjmenovala
zlomek bodů programu primátorka
Prostějova Alena Rašková (ČSSD).
Radní budou dále schvalovat některá
rozpočtová opatření na investiční akce,
součástí programu jsou i majetkoprávní záležitosti. Večerník bude o výsledcích jednání prostějovských konšelů
informovat v příštím čísle.


které vede certifikovaná tutorka Miroslava
Vyroubalová. Vyzkoušeli jsme si i úspěšný
Klub seniorů nebo Tvořivou knihovnu, ve
které velmi šikovní lidé vytvářejí rukodělná
díla všemožného druhu. Naše knihovna
tak vlastně po celou dobu funguje jako
komunitní záležitost. Scházejí se tedy
u nás nejenom zájemci o půjčení knih, ale
i milovníci cestopisných přednášek, výstav
obrazů, tvořivých činností a mnoha dalších
akcí, které pořádáme,“ shrnul činnost Aleš
Procházka.
Večerník také zajímalo, jaký zájem
v dnešní době internetu a sociálních
sítí přetrvává o tištěné knihy. „Jakou
mají tištěné knihy celkovou budoucnost,
to nemohu předpovídat, nejsem prorok.
Ale vždycky se podle mého názoru najdou lidé, kteří si budou chtít onen papír
takzvaně očichat a budou chtít fyzicky
držet knížku. Jedním dechem bych chtěl
ale podotknout, že internet není naším
nepřítelem! Dám vám příklad. Na po-



letech daří výborně,“ pochválil Procházka
kolektivní práci všech zaměstnanců prostějovské knihovny. „Snažíme se vycházet
vstříc všem návštěvníkům, a to nejenom
čtenářům. Máme zde například sál, u kterého jsme se snažili, aby se v něm pořád
něco dělo. Chtěli jsme nabízet něco, co jiná
kulturní zařízení v Prostějově nenabízí. Například přednášky. U těch jsme postupem
času zjistili, že k nejpopulárnějším a tím
i nejvíce navštěvovaným patří cestopisné hodinky. Pak jsou to různé besedy se
spisovateli a na chodbě v nejvyšším patře,
kterou jsme nazvali Galerií na půdě, jsme
zřídili pravidelné výstavy. A chceme, aby
všechno, co tady na zdech visí, nebylo
úplně odvislé od toho, co se tady děje. Každá výstava má na svém začátku vernisáž
s poutavým vyprávěním, například právě
o cestopisech, o kterých jsem už hovořil.
Většinou je spojena i přímo s autorem. Organizujeme také další akce pro veřejnost,
například specializované Tréninky paměti,



PROSTĚJOV Nejenže přežívá, ale v době konkurence internetu a sociálních sítí se rozvíjí, přičemž zaznamenává neustálý růst
registrovaných členů i samotných návštěvníků. Řeč je o Městské
knihovně Prostějov. Alespoň jednou v životě toto dnes už multikulturní zařízení navštívil snad každý z nás. Jak trefně poznamenává jeho ředitel Aleš Procházka, pokud chce být institut úspěšný, musí se vytvořit obyvák města. Takový, aby v něm každý našel
nejenom zábavu či poučení, ale i pohodu a příjemnou atmosféru. Právě půjčovna knih je naším dnešním tématem...



Konšelé jednají
v úterý

RYCHLÝ „Má být obývákem celého města,“ říká ředitel Aleš Procházka
VEÿERNÍK

MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SE DAŘÍ I V DOBĚ

zpravodajství

Vzpomínky na Kojetín

publicistika
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vyhláška
o hazardu
schválena

NOVÁ

A

rozšiřování kdejakých inženýrských
sítí. To je jistě jev chvályhodný, neboť
zřejmě každý chce optické kabely až
do maštale, abych citoval populární
Helenku Růžičkovou ze série filmů
Slunce, seno…, ovšem domnívám se,
že je třeba u této výstavby myslet. Považuji totiž za úchylné, aby po čištění firmy, která ve městě zajišťuje
úklid, se stalo to, že druhý den firma zavádějící internet, čerstvě vyčištěné chodníky posype pískem,
aby si ta dlažba sedla. Ptal jsem se
zodpovědných orgánů na radnici, zda
jim to připadá normální. Bylo mi bohužel zodpovězeno, že zatímco čisticí
firma musí svůj harmonogram chystat a hlásit týdny dopředu, společnosti zavádějící kdejaký drát nemusí ze
zákona nic. Takže je dle zákona asi
normální, že umytý chodník bude
následně posypán pískem, který pak
drhne v oknech a dveřích domů, jelikož mezitím přišla silná vichřice.
když jsme u té vichřice, rád bych
pochválil nejmenovanou firmu,

B

která se přejmenovala z jistých třech
písmenek na jiná tři písmenka, za to,
že byla schopna odklidit haldy listí,
větví a jiného svinstva ve městě. Bylo
toho hodně. A zatímco za oknem
se kecá dobře, tak v reálu to vypadá
velmi divoce. Byl bych tedy rád, aby
i nadřízený náměstek na radnici pochválil všechny, kteří nápor po vichřici zvládli. O tom, že obyvatelé města
pomohou při úklidu, tak to je hudba minulosti, protože přece máme
demokracii, což znamená, že umíme pouze kritizovat, ale přiložit
ruku k dílu ani náhodou... Tímto
chválím i všechny spoluobčany, kteří
si dokážou zamést, a to doslova před
svým prahem. Já to dělal desítky let
a sám, ale již stárnu. Rád se podívám
na mladou aktivní generaci, která
kritizuje vše staré, ale nějak jsem si nevšiml její konkrétní aktivity pro město. Vidět některé aktivisty s koštětem
v ruce při zametání by mě obzvláště
potěšilo.
líží se zima a překvapivě hrozí
sníh. To bude další nápor na
prostějovské chodníky, protože sníh
je vlastně mrška voda. Dostane se
nám pod dlaždice a bude je zvedat
i vzdouvat. Pokud se budou čistit
metrákem solného preparátu, tak

nám ty dlaždice na jaře budou asi
vyskakovat až ke stropu, takže dobrá
rada: pojďme všechny ty smetáky
a radlice sešoupnout k těm chodníkům dolů, ať pěkně dosucha
ten sníh odmetou, nechejme jej
tak opravdu pouze na místech,
kde bude led a zmrazky. Pak nám
možná ty chodníky vydrží až do jara
a budou se na nás smát čerstvé a nepopraskané, on to není tak špatný
pohled.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

„PŐijít
nám mohou pŐedškoláci
stranak27
Dárek
k VánocmŐíká Őeditelka centra
i dospĚlí,“
od nás
Markéta
Hajduková
JEN Basic
780 K$
ZA ROK

WWW.VECERNIKPV.CZ

Zbyteènì velké parkovištì
S odkoupením pozemků za místním nádražím městem souhlasím, hlavní pro mě a mé sousedy z okolí Rejskovy ulice je rovněž to, aby se odtud vyhnali
bezdomovci, ze kterých tady máme doslova strach. Nemůžu ale pochopit, že radnice chce po zbourání starých domů vybudovat jedno velké parkoviště.
A nic víc? Vždyť plocha je to tak obrovská, že pokud radní myslí pouze na parkoviště, vejde se na něj snad dvě stě aut. Nabízí se tedy otázka, k čemu bude
tak obrovská parkovací plocha? Já osobně bych viděl i jiné využití tohoto pozemku. Vždyť by se v těchto místech mohl postavit i nějaký dům pro seniory,
když si pořád každý stěžuje, že na tato sociální zařízení nejsou potřebné pozemky. Nevím, pouze pro auta se mi zdá tohoto pozemku škoda.
Ivan Lužný, Prostějov
Proè se platí autobusy?
A% se pak nediví...
Snad to nìkoho trkne
Plně rozumím tomu, že magistrát musí za pře- Když si každoročně několikrát pročítám ve vašich no- Ráda bych poděkovala za článek, který upozornil
pravu svých občanů městskou hromadnou do- vinách články, ve kterých policie apeluje na řidiče, aby na nerovnosti na nově vybudované cyklostezce v
pravou platit. Nedokáži posoudit, zda zhruba na parkovištích nenechávali ve vozidlech cenné věci, Kostelecké ulici. Snad to někoho z magistrátu trkdvacet milionů korun ročně je adekvátní část- považuji to často za zbytečné plašení. Letos během ne a povrch nechá vyrovnat. Moje dcera na koloka, ale budiž, věřme tomu. Co však pochopit Dušiček jsem se ale přesvědčil o tom, jak jsou majite- běžce tady na jednom ze „šlupků“ rovněž upadla.
neumím, je skutečnost, že letos financuje také lé aut skutečně pošetilí. Co všechno dokáží nechat v Podle mě vůbec neobstojí výmluva, že rozdílný
nákup nových autobusů pro MHD. Odkdy se autech u hřbitova, když jdou k hrobu, to je opravdu povrch cyklostezky je tu proto, aby v případě haz veřejných peněz přispívá na nákup čehoko- na pováženou. Kromě tašek, kabelek či notebooků v várie vodovodní sítě byla oprava rychlejší.
liv soukromé společnosti? FTL by přece měla kufřících jsem v jednom případě viděl na palubovce
Petra Vláčilová, Prostějov
sama investovat do obnovy svého vozového za předním sklem zcela otevřenou peněženku, ze kteparku! Hrozím se toho, co všechno se v budouc- ré čouhaly bankovky. Sám si říkám, je to vůbec možnu z městské pokladny bude ještě platit.
né? Ať se pak tito lidé nediví, když zloděj cihlou okno
Jiří Linhart, Prostějov rozbije a....
Jan Kolář, Prostějov

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

Prost*jov-Hanácký Jeruzalém

KNIHU

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA

A

ak už to bývá, někde jsou krásné,
někde ne, někde jsou udržované,
někde ne a někde si jich vážíme, někde ne. Kde si jich nevážíme? No především tam, kde si je pleteme s cyklostezkou, což je bohužel v Prostějově
jev trvalý a celoměstský. Měl jsem zde
nedávno na návštěvě kamarádku z ciziny a ta byla nucena konstatovat, že
zažila cyklisty takřka ve všech velkých
evropských městech, jelikož je světoběžnice, ale to, co zažívá v Prostějově,
neviděla nikde! Nedisciplinovanost
cyklistů zde hraničí totiž s trestným činem všeobecného ohrožení, kterého jinde snad nedosahuje
ani člen IS, a to ve všech dostupných dopravních prostředcích.
Ale toto je jev, o kterém zde mluvíme
stále a často, a neděje se zhola nic.
Pokud již konečně na cyklisty nevyrukují drakonicky represivní složky,
tak nám budou vyskakovat, zdá se,
i z WC mísy.
le chodníky trpí i jinak. Neustále se totiž vykopávají za účelem

J

Chodníky. Ano, ty stezičky, po kterých dnes a denně šlapeme do
zaměstnání, za studiem nebo jen tak na procházku. Chvílemi je
asi ani nevnímáme, ale pokud se nám něco nezdá, tedy spíše
našim nohám, tak na to teprve začneme reagovat a řešit patálie.
Chodníky prostějovské bezesporu stojí za samostatnou analýzu...

CO ZAŽIJETE NA DLAŽDICÍCH

PŘÍBĚH CHODNÍKOVÝ anebNEB

Právnißka Olašáková
opouští po 24 letech
prostíjovský
magistrát

Když tam občas stojím v takové dopravní zácpě, vnucuje se mi vtíravá
myšlenka, jak dobře se mají v nedalekém Kojetíně, kde sice také železnice prochází městem, ale vedle závor tam mají takový minipodjezd,
kterým se zavřené závory dají rychle objet. Jasně. Takový podjezd se v
Olomoucké vybuduje jen těžko. Možná by se ale dalo s trochou fantazie
přemýšlet o tom, že se naopak „zahloubí“ železniční trať. Samozřejmě
by to stálo peníze a asi nemalé. Možná by se ale mohl najít nějaký program, kde jsou připravené peníze na podobné projekty a bez podobných
nápadů by finanční prostředky z něho propadly. Muselo by jít navíc o
spolupráci města a Českými dráhami a je mi jasné, že křižovatka nedávno
Vìc bezpeènosti
prošla opravou. Uvidíme, zda v tomto trochu pomůže dlouho plánovaný
Musím také připomenout, že na tomto místě nejde jen o pár minut čeká- obchvat města, ale Olomoucká asi i po jeho případném dobudování zůní v koloně, ale ještě více o bezpečnost. Všichni máme zcela jistě v paměti stane důležitou dopravní tepnou ve městě.
tragickou nehodu, která se zde před pár lety udála. I proto třeba někdy v
Petr Sokol,
budoucnosti najdeme nějaké netradiční řešení...
vysokoškolský učitel

Už za necelý rok budou i u nás v Prostějově komunální volby. Ty nebývají tolik
vyhrocené jako celostátní volební klání. Doufejme, že to bude platit v našem
městě i tentokrát. V souvislosti s komunálními volbami se jistě objeví řada nápadů, co nového by se dalo vybudovat, co změnit či předělat.
Já osobně bych měl jeden nápad, který možná bude vypadat jako zvláštní, ale na druhou stranu se velmi dotýká obyvatel velké části našeho
města. Jde o železniční přejezd v Olomoucké ulici. Často tam projíždějí
vlaky a spadlé závory způsobují dlouhé kolony automobilů, dosahující
až k Hloučele, někdy ale až ke kruhovému objezdu na kraji Držovic.

„Tunel“ v Olomoucké

letos slavíme jubileum...

SOKOLÍ OKO...
„KONÞÍM!“

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nezastaví ani první sněhové vločky a jede zvesela dál. Dnes tak
nabízí již své jedenadvacáté pokračování, které jsme v rámci naplánovaného střídání věnovali dle
harmonogramu restauračnímu zařízení. Jak je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je
rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři
do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě
návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace či monitoringu Hanáckých slavností.
Současně již podruhé odkrýváme karty avizovaných bonusů v podobě soutěže mezi čtenáři, jejíž
první vyhodnocení společně s druhým dílem najdete v posledním vydání letošního roku. A jak jsme
slíbili, oceňovat budeme také samotné provozovatele. To hlavní připravujeme do prosincového
speciálu. Kdo by chtěl znát hodnotitele, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner,
pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás připravili...

( 
) 
vstoupit...

ré občas přistane na stůl už při vašem
dosednutí. Napravo od výčepu následuje lokál, na který navazují další dva
hostinské prostory - napravo původně
nekuřácká „stodola“, kterou v létě můžete
projít na venkovní zahrádku, nalevo po
vystoupení několika schůdků podlouhlý
jídelní sál. Zatímco „stodola“ je vyvedena
ve světlém dřevě a vyzdobena v mysliveckém stylu, na stěnách visí několik hlavně
kančích kůží - lokál, výčep i jídelní sál mají
zdi obloženy kamenem a vyzdobeny výjevy z prvorepublikových hospod a pivovarů a dalšími artefakty, například starou
singrovkou nebo historickými pivními
láhvemi.
Interiér je vybaven masivními dřevěnými
stoly a židlemi a vyzdoben chmelovými
větvičkami. Výzdobu doplňují tabule, na
kterých je křídou vypsána pivní nabídka,
a to včetně aktuálních speciálů. Veškeré
prostory působí tradičně, uceleně, i když
poměrně jednoduše. V historizujícím
stylu je proveden i jídelní lístek, je doplněný vtipnými prvorepublikovými
reklamami. Přestože celkem nabízí restaurace U Ječmínka jistě více než dvě
stovky míst, ve vytížených časech zejména v pátek a sobotu večer, je třeba
si židličku předem rezervovat.

Pivovarská restaurace U Ječmínka, jak jí
návštěvníci zkráceně říkají, se nachází ve
vnitrobloku mezi ulicí Újezd a náměstím
E. Husserla. Hlavní, ovšem docela nenápadný vstup, je průjezdem vedle Bowling palace (bývalé kino Oko), druhý,
ještě méně nápadný, vstup z Husserlova
náměstí přes dvůr domu č. 13 je otevřen
pouze během oběda. Tomu, že je za
průjezdem jedna z nejznámějších
prostějovských hospod, při vstupu
z Újezdu nic moc nenasvědčuje. Není
zde žádný vývěsní štít, jen nevelká tabule.
Když při dobrém počasí projdete průjezdem, uvidíte více či méně obsazenou letní hospodskou zahrádku, ovšem v zimě
ani zde nic neoznačuje blízkost hostince.
Až před vstupními dřevěnými dveřmi
vždy stojí černá reklamní tabule s aktuální nabídkou pivního speciálu.
Ani internetové stránky nepatří mezi nejatraktivnější, navíc nejsou plně aktualizované. Kromě velmi stručného úvodního
pojednání o pivovaru a restauraci, zde
sice vždy najdete aktuální denní lístek i trvalý jídelní a nápojový lístek, je zde také
Co restaurace
možnost rezervovat si místo a projevit
nabízí...
své přání, ale například v přehledu akcí
je nejnovějším příspěvkem upoutáv- Stálý jídelní lístek vhodně odráží pivovarka na sedmnácté výročí podniku sla- ský charakter podniku. Začíná pochoutkami nejen k pivu, zahrnujícími třeba
vené 18. května tohoto roku...
sedlákovu topinku nebo štamgastovo
prkénko. Jedinou stabilní polévkou je
* +5
„Hanácká česnečka“. Zajímavostí lístku
5
je, že oddíl předkrmů tvoří z větší části
Do hostince se vchází delší chodbou, opakující se pivní speciality. Ostatně rekterou vejdete do výčepu. Před sebou pete stejných jídel v různých oddílech
zahlédnete naleštěný výčepní pult s ně- není případem jen specialit, mezi kterýkolika pípami, napravo je stůl štamgastů mi najdete například vepřové koleno na
a přímo naproti zařízení minipivovaru černém pivu nebo Ducháčkovu plně- měděné pivovarské pánve a nerezové nou kuřecí kapsu. Jedním z erbovních
tanky. Výčep je prostoupen typickou jídel je pivovarský guláš. Drůbeží jídla
vůní kvasící mladiny, takže hned víte, že obsahují třeba Ječmínkův gordon, Onjste skutečně v pivovaru, i když „pouze“ dráš nebo oblíbená pikantní či česnekomini.
vá křidélka. Vepřové připravují třeba jako
Pokud k Ječmínkovi chodíte pravi- královský špíz nebo filírovanou panenku
delně a personál vás zná, už u výčepu s hřibovou omáčkou, z hovězího nabízí
vám nabídne vaše oblíbené pivo, kte- US steaky z masa argentinského býčka

8 9
chutnalo
I když máme lístek U Ječmínka docela
zmapovaný, stále jsou zde položky, které
jsme neochutnali. Vynechali jsme proto
mnohokrát vyzkoušený (a osvědčený)
pivovarský guláš či pikantní kuřecí křidélka a rozhodli se ke změně. Na rozjezd jsme zvolili čerstvý nakládaný
sýr s medvědím česnekem a cibulkou
a jako hlavní chod pivovarská pikantní hovězí žebra a plumlovský řízek.
Udělali jsme
dobře, že jsme si

5

Nemělo to jedinou chybu.
Jídlo, obsluha, prostředí
i další služby na vysoké úrovni. Ani při
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dovzácnější hosty.
jem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.

3

1

2

Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na

dle našeho zvyku dali předkrm společně.
Ječmínkovské porce zasytí i velké jedlíky.
Sýr byl lahodný, vláčný a příjemně ochucený. Žebra se také vydařila, byla měkká,
šťavnatá (určitě předem naložená) dobře
propečená, dochucená speciální, zřejmě
zdejší marinádou. S místním pivem skutečně dobrá kombinace. Volbou „plumlováka“ jsme chtěli prověřit schopnosti
kuchaře připravit oblíbenou regionální
specialitu. Nijak nás ale nepřekvapil, řízek
se ničím neodlišil od úpravy v jiných
hanáckých restauracích. Velký flák měkoučké vepřové kotlety, obalený v místy
lehce nedopečeném, ale chutném těstíčku, obložený klobásou a sázeným vejcem, hrubě zasypaný sýrem a ozdobený
kečupem. Skutečně nadbytečná nám
připadala nejen námi kritizovaná, přesto
často podávaná socialisticky rustikální,
univerzální česko-moravská zeleninová
obloha z bílého a červeného zelí i několika koleček okurky. Plumlovský řízek je
opravdu kalorická bomba, guru českých
kuchyní pan Pohlreich by toto jídlo tvrdě
zkritizoval. V našem kraji je ale oblíbené,
poskytuje jistotu dané chuti a ani zde
U Ječmínka nijak nezklamalo. Kdo si
chce dát hanáckou tradici, dostane se mu
jí, kdo chce ochutnat něco méně obvyklého, ať zkusí třeba vepřovou panenku
plněnou špenátem.
Dobře ošetřené pivo je zjevně jedním
zhlavníchlákadelpodniku. Kpitíjsme
dali na rozjezd hruškový speciál. I když
byl trošku sladší, než nám vyhovovalo, byl
výraznýaplný.Kjídlujsmepiliječnoudvanáctku a černou třináctku. Dvanáctka má
říz, je to kvalitní vlajková loď místního sládka. Ani Černý Anděl, význačný karamelovou chutí, není špatný, i když v posledních
dvou třech letech se jednomu z nás (který
jej má v oblibě) jeví trochu nakyslý. Nepodařilo se nám zjistit, kde se vzala idea dávat
do pšeničného piva - Weissbieru - plátek
citrónu... Kromě mexického piva Corona
jsme se s tímto zvykem nikde ve světě nesetkali. A to ani v domovině pšeničného
piva v Německu. Závěrečná káva nevybočila z běžného normálu, nebyla ani špatná,
ani neoslnila.

Kvalita servisu

RaS resumé
EXCELENTNÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

Populární prostějovský restaurant s minipivovarem U krále Ječmínka oslavil letos v květnu
již sedmnácté narozeniny. Založen byl v roce
sice začínajícím jedničkou, ale jinak plném devítek, takže nás pivem a tradiční hanáckou hospodskou atmosférou obdařuje už od minulého tisíciletí. Nápis na jeho vlastním erbu hlásá,
že jde o „první hanácké domácí pivovar“. Zda
tomu tak skutečně je, nedovedeme posoudit,
ale rozhodně se může pyšnit tímto prvenstvím
v Prostějově a nejbližším okolí. A protože jak
všichni Prostějované ví, naše město je skutečným centrem Hané, lze s erbovním heslem
bezpochyby souhlasit. Je otázkou, zda je sedmnáct let v historii hospody hodně nebo málo,
každopádně se Ječmínek za tuto dobu vyprofiloval v tradiční štamgastskou hospodu, což
s potěšením kvitujeme.

nebo pravý tatarský biftek s topinkami.
Jednou ze zvláštností podniku je nabídka
loštických tvarůžků připravených na několik způsobů.
Podstatnou částí nabídky je pivo vařené v místním minipivovaru. Obvyklé menu obsahuje říznou ječmennou
dvanáctku, desítku, světlou pšeničnou
třináctku Weissbier, tmavou třináctku
Černý Anděl a ječmennou desítku. Tato
je téměř vždy doplněna speciálem, za
naší návštěvy to byla hrušková čtrnáctka.
Nealko pivo zde nevaří a točí Birell. Ceny
piva začínají na čtyřiadvaceti korunách
a s výjimkou speciálu, který je o něco
dražší, se vejdete do jedenatřiceti korun.
Jiné než místní pivo nenabízí, víno je z vinařství Mitoma. Škálu nápojů doplňuje
poměrně široká nabídka alkoholů, včetně kořalek z místní palírny U Zeleného
stromu. Paleta nealkoholických nápojů
nepřekvapí a nijak neoslní, ale jsme v pivovaru.
V nabídce je třeba zmínit i denní
menu, které v týdnu nabízí obvykle
čtyři běžná jídla s polévkou v ceně
do sta korun, aspoň jedno jídlo pro
labužníky a dvě lehká, mnohdy bezmasá jídla. Některé položky jsou nabízeny i v poloviční porci. Za zvýhodněnou
cenu je k menu i malé pivo nebo točená
limonáda. Ne každá restaurace, která vaří
i v sobotu a neděli, nabízí jako Ječmínek
v tyto volné dny polední menu, oproti
týdnu poněkud rozšířené. Tuto službu,
která je v našem městě zatím spíše výjimkou, vítáme a hodnotíme kladně.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Obsluha je U Ječmínka na průměrné
profesionální úrovni. Číšník, který měl
náš stůl na starost, byl pozorný, obsluhoval nás poměrně rychle. I přestože jsme
restauraci navštívili mimo čas hlavních
náporů, prázdno nebylo. A tak se nám
asi s ohledem na vytíženost personálu
na place nedostalo víc než standardní
obsluhy...
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Pivovarská restaurace U Ječmínka je oblíbená především
u menších či větších společností, které si chtějí v neformálním prostředí popovídat u sklenice trochu jiného piva
a nehledají dokonale prostřený stůl v kvalitní (a drahé) restauraci. Pokud se chcete dobře najíst, nepočítáte kalorie
a nehledáte gurmánské výjimečnosti, budete zde spokojeni. Pozvat sem dobré známe či blízké příbuzné můžete bez
obav. Pro obchodní jednání se místo příliš nehodí, pokud
ovšem váš partner není vyložený pivař a jestliže vám nevadí hlasitější atmosféra, která k tomuto typu podniku patří.

3

hvězdy
Skutečností je, že pokud patříte ke stálým hostům, je vám obvykle věnováno
několik sousedských slov a někdy i další
péče. Pokud nepatříte, může vás zarazit,
že někdy přistane na vašem stole další
pivo dřív, než byste chtěli. Řešit se to dá:
důrazně avizujete předem, že pivo, které
jste právě dostali, je poslední...

Místo úlevy...
Na toalety se vchází z chodbičky ústící sem z lokálu. Jsou vkusně obloženy,
francouzský motiv kachliček se sice spíše
hodí do vinárny, ale ničemu nevadí. Místo je udržováno v přiměřené čistotě,
odpovídá úrovni celého podniku
a nemáme nic podstatného, co bychom chtěli vytknout.

Shrnutí
&'#  
RestauraceapivovarUkráleJečmínkasvou
pověst oblíbené a vyhledávané prostějovské hospody potvrdila, ale nijak neposílila.
Jak obsluha, tak kvalita jídla byly dobré,
splnily očekávání, avšak nepřekvapily.
Pivo bylo tradičně na slušné úrovni. Další
devizou podniku je celková domácí
atmosféra a většinou bezproblémová
obsluha.Vtěžkésituaciseocitánávštěvník,
který z nějakého důvodu dává přednost
vínu před pivem. Velmi se přimlouváme,
aby byl nákupem vína pověřen někdo, kdo
mu trochu rozumí... U Ječmínka se jedná
o dlouhodobý problém. V Prostějově se
rozhodně setkáte i v neformálních restauracíchsvýrazněpitelnějšímvínem.

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

PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
 5#;<=>Q;QW<$
nebo SMS na èíslo 608 960 042.
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zprávy z regionu

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

PEKLO S DOTACEMI! BANKROTÁŘKA
SE PUSTILA DO DOMU PRO SENIORY
Projekt v Bedihošti se dokončuje na poslední chvíli, starosta hledá zájemce o ubytování
BEDIHOŠŤ Dobrá věc ještě neznamená, že za ní stojí i dobří
lidé. Před dvěma roky posvětil kralický farář stavbu nového
Domu pro seniory v Bedihošti. Za projektem stála Kateřina
Koldová z nedalekých Kraliček, která však již v té době byla
v osobním bankrotu! Celé řadě věřitelů totiž dlužila přes deset milionů korun. Firmu, která dům oficiálně stavěla, nechala
přepsat na svého syna. Ten se však zajímal o jiné věci než její
řízení, když letos skončil ve vazbě kvůli výrobě a pašování drog.
Projekt, který stát podpořil pětimilionovou dotací, má být
po dvou letech „budování“ oficiálně otevřen právě v těchto
dnech. Bude tomu skutečně tak?
Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Projekt domu pro seniory s dotovaným
nájemným byl problematický od samého počátku. Hodně zlé krve vzbudil už
fakt, že obec původně prodala pozemek
v sousedství školy za pětašedesát tisíc korun. Jeho tržní hodnota se přitom už v té
době měla pohybovat kolem jednoho
milionu korun.
„Nìco pro starší obèany“

Položení základního kamene domova
pro lidi starší sedmdesáti let proběhlo
v říjnu 2015. Začal se stavět objekt pro
celkem osm nájemníků, ve kterém se
nachází šest jednolůžkových a dva dvou-

lůžkové pokoje. Regulované měsíční
nájemné nemělo přesáhnout dva tisíce
korun za byt bez energií. První obyvatelé
se do domu měli začít stěhovat už loni.
Zájem o bydlení byl zpočátku velký, později ovšem upadal. Po obci se začalo proslýchat, že původní investor stavbu kvůli
dluhům nedokončí a celý projekt bude
muset převzít obec.
„Nic takového neplatí. Nyní již jednám
s jiným majitelem než s tím původním.
Původně jsme byli domluveni na otevření prvního prosince, nyní vidím reálný
termín do konce roku. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Aktuálně
máme čtyři, hledáme další čtyři. Za obec
jsem rád, že se tímto způsobem něco dělá
pro starší občany,“ vyjádřil se k aktuálnímu stavu projektu Jiří Zips, starosta obce.
Přímo na místě však redaktor Večerníku zjistil, že otevření prvního či
jakéhokoliv dalšího prosince je zále-

objektu a nejsem tedy oprávněna k tomu
cokoliv říkat. S Večerníkem se nemám
o čem bavit,“ reagovala pohněvaně Koldová, kterou pozorní čtenáři našich novin znají jakožto svědkyni v trestní věci
s Emilem Macků. Ten byl obžalovaný
z daňových podvodů coby jednatel firmy, kterou Koldová zakládala, dle něj
měla fakticky i řídit.

EXKLUZIVNĚ
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firmu Lázecká Invest, přestože jednatelkou oficiálně nikdy nebyla. Podnikatelka přitom již v září 2013 skončila
v osobním bankrotu kvůli dluhům
přesahujícím deset milionů korun.
„Insolvenční řízení bude ukončeno,
neboť se nepodařilo zjistit žádný majetek, z něhož by mohli být věřitelé
uspokojeni,“ konstatovala aktuálně
v této záležitosti advokátka Zdeňka
Koníčková, insolvenční správkyně
Kateřiny Koldové.
=qx" "5 5$ Dlužnici se Večerníku podařilo zkontakNa začátku celého projektu stála Ka- tovat, o projektu v Bedihošti se však odteřina Koldová, která vystupovala za mítla bavit. „Nejsem vlastníkem tohoto

žitostí z říše snů... Na stavbě sice předminulý čtvrtek odpoledne pracovalo
několik málo dělníků, na první pohled
bylo patrné, že zejména interiéry stejně
jako okolí budovy nebude možné tímto
tempem připravit tak, aby se do domu
mohl v nejbližších dnech někdo nastěhovat. To následně připustil i samotný
starosta. „I já jsem měl pochybnosti, že
se to stihne. Můj odhad je, že do konce
roku mají co dělat,“ připustil Zips.

Navzdory všem těmto komplikacím
současní majitelé firmy Lázecká Invest
doufají, že se projekt podaří dotáhnout
do úspěšného konce. „Přál bych si, abychom stavbu dokončili do konce prosince, kdy vyprší platnost stavebního
povolení. Pokud ne, zažádáme o jeho
prodloužení,“ vyjádřil se Jiří Slezák, který
zastupuje novou majitelku firmy Lázecká Invest.
Zajímalo nás, jak je to s poskytnutou
dotací ve výši pěti milionů korun. „Ta již
byla proúčtována, původní rozpočet byl
překročen. Podklady pro ministerstvo
máme připravit taktéž do konce tohoto
roku. Majitelce jsem slíbil, že vše dotáhneme do úspěšného konce. Musím se
však přiznat, že pokud bych na začátku
znal všechny okolnosti, asi bych nedoporučil, abychom do tohoto projektu
vůbec šli,“ konstatoval Slezák.
Celou záležitost bude PROSTĚJOVSKÝ Večerník i nadále sledovat.

Němčická kauza Kubeša
míří do zastupitelstva
NĚMČICE NAD HANOU Úterní
neveřejná schůzka zastupitelů Němčic nad Hanou s právníkem a architektem mnoho nového nepřinesla.
Zejména návrh na vyrovnání s Jaroslavem Kubešou stále rozděluje již tak
dosti rozhádané vedení města. O dohodě, která by městskou pokladnu
měla přijít na 1 300 000 korun, bude
rozhodovat příští zastupitelstvo. To
se sejde ve čtvrtek 14. prosince. Výsledek hlasování je nejistý.

Martin ZAORAL
Jaroslav Kubeša vlastnil firmu provozující ve městě kanalizaci. Vedení
radnice, v jejímž čele stál předchozí
starosta, se kvůli nespokojenosti s jejím fungováním rozhodlo už před se-

zjistili jsme
dmnácti lety vypovědět provozovateli
smlouvu. Ten se po čtyřech letech obrátil na soud a začal vymáhat ušlý zisk.
Po letech sporů je na stoje mimosoudní vyrovnání, ve kterém pan Kubeša
požaduje 1 300 000 korun. Právník na
úterní neveřejné schůzce zastupitelů
doporučil na tento smír přistoupit.
S tímto faktem se někteří ze zastupitelů těžce smiřují. „Je mi jasné, že jsme to
prohráli. Zajímá mě však, kdo v tomto
případě udělal chybu a kdo za to ponese odpovědnost,“ nechal se slyšet
dlouholetý kritik vedení radnice Jiří
Zatloukal (SNK ED).

Současná starostka byla v době
vypovězení smlouvy členkou rady
města. „Stále jsem přesvědčena, že
jsme v právu a výměna provozovatele ČOV byla dobrým krokem
a měla své opodstatnění. Co se týče
samotného vypovězení smlouvy,
to je právnická záležitost a různé
soudy mohou rozhodnout různě.
Uvítala bych však, pokud by nás
tato letitá kauza už déle nezatěžovala,“ vyjádřila se Ivana Dvořáková
(ČSSD).
Němčičtí zastupitelé rovněž jednali
o možném odkupu bývalého objektu OSP, který bezprostředně souvisí
s plánovanou opravou radnice. Ani
v tomto bodě však k nějakému konkrétnějšímu návrhu zatím nedospěli.
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Jak projekt 72hodin vidí sama dobrovolnice?
NA VÁŠ NÁMÌT
SOBĚSUKY Dobrovolníků je dnes
málo. Výjimkou je 72hodin, ve kterých probíhá stejnojmenný projekt.
Jedna z jeho pravidelných účastnic
pro Večerník popsala, jak tento projekt letos v polovině října probíhal.
Zdeňka Řezáčová dlouhodobě a nezištně pomáhá v DPS Soběsuky. Letos
se dohodla s paní učitelkou Naděždou
Fidrmucovou a společně se školáčky ze ZŠ Krumsín připravily setkání
s obyvateli DPS Soběsuky. „Bohužel
jsem se letos nemohla ze zdravotních

důvodů zúčastnit, nicméně mě ochotně zastoupil můj manžel Miroslav
Řezáč, kterému tímto moc děkuji,“ poznamenala Zdeňka Řezáčová na úvod.
Setkání proběhlo opět v přátelském
duchu a naprosto rozdílné generace našly společnou řeč. Povídalo se
o spolupráci školy a Obecního úřadu
Krumsín, o sázení ovocných stromků a nakonec všichni společně - děti,
babičky a dědečci - vystříhali stromy
z papíru a vymalovali je. Chodba
domova se pak stala výstavní galerií
hotových děl. „Senioři si zaslouží
naši pozornost, vždyť svět, ve kterém
žijeme, je jejich dílem. Většina z nich

má za sebou těžký život a mnoho dobrých i špatných zkušeností, které nám
mohou usnadnit život, budeme-li jim
naslouchat,“ upozornila sama Zdeňka
Řezáčová.
Setkání se uskutečnilo nedlouho po
oslavě 104. narozenin paní Grmelové.
Děti tak stařence z Drahan zazpívaly
narozeninovou písničku. „Věřím, že
až zestárnu, najde se také někdo, kdo
mi občas udělá radost a potěší mě. Za
rok se opět do Projektu 72hodin ráda
zapojím a na DPS v Soběsukách a jeho
obyvatele nezapomenu ani během
roku,“ přislíbila na závěr Zdeňka Řezá-  * : 
čová.
(mls) + '5 

RYCHLÝ
NÍK
V Kostelci sociální
byty nechtìjí
Kostelec na Hané (mls) - Kostelcem koluje petice proti výstavbě
sociálních bytů v Třebízského ulici.
O realizaci usiluje Hanácký spolek
Flat, který sídlí na adrese, kde funguje známá prodejna stavebnin.
Jednatelka pochází z Klenovic na
Hané. Nedávno založený spolek
chce podpořit lidi v „bytové nouzi“.
U občanů však tento projekt vzbuzuje značnou nedůvěru a nemá
ani podporu vedení města. „Koncem října rada žádost o schválení
projektu zamítla. Nedávno byla
na město doručena žádost druhá.
Ta však neobsahuje žádné nové
poznatky, proto doporučím radě
města se danou záležitostí znovu
nezabývat a trvat na původním
schváleném usnesení,“ vyjádřil se
starosta města František Horák.
Firma LASKI ocenìna
 \  
Smržice Praha (mls) - Předminulý pátek 24. listopadu se ve Španělském sále Pražského hradu konalo
vyhlášení prestižního podnikatelského žebříčku Českých 100 nejlepších 2017. V rámci tohoto slavnostního večera převzali zástupci
firmy LASKI ze Smržic významné ocenění v oborové kategorii
Úspěch firem - úspěch regionů.
]]^"5 " _
Nezamyslice (mls) - Zastupitelstvo Nezamyslic schválilo vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci objektu bývalé ZUŠ,
který je už téměř deset let prázdný.
V budoucnosti by zde měl vzniknout bytový dům nabízející sociální bydlení. Projekt na rekonstrukci
vypracuje smržický architekt za
cenu 230 tisíc korun, město bude
následně žádat o dotace na opravu.
„V domě by mělo vzniknout zhruba pět menších bytů. Jejich obsazení bude v režii městyse,“ vyjádřil se
Vlastimil Michlíček.
5 5#  
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Ochoz (mls) - Obří bateriové
úložiště by mělo příští rok vyrůst u Ochozu. Energii uloženou
v bateriích bude možné využívat
například při výkyvech v síti či při
zvýšené poptávce po elektřině. Bateriové úložiště by nemělo mít žádný vliv na životní prostředí či dění
v obci. Společnost, která úložiště
vybuduje, již na katastru obce provozuje sluneční elektrárnu.
W'9f #q9'
Kralice na Hané (mls) - Opravy
veřejného osvětlení, chodníků,
dětského hřiště a silnice stejně jako
vybavení kapličky a vysazení lípy.
To vše by si přáli občané Kraliček,
které patří pod Kralice na Hané.
Vedení městyse jim na příští rok
přislíbilo rekonstrukci dětského
hřiště. S osvětlením a chodníky
se počká až po vybudování kanalizace, kaplička ani silnice nejsou
v majetku obce. Podobně je tomu
i s pozemkem, na němž by si občané přáli vysazení lípy.
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Minulé úterý 28. listopadu před
jedenáctou hodinou využil dosud
nezjištěný pachatel hrubé neopatrnosti třicetileté ženy a na parkovišti
u hřbitova v Měrovicích na Hané
vnikl do jejího neuzamčeného automobilu. Z toho odcizil volně odloženou dámskou kabelku s peněženkou, doklady osobními i k vozidlu,
platební kartou a mobilním telefonem. Celkem žena způsobenou
škodu vyčíslila na šest tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Za ty pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Straka u hřbitova

Dnes se už krade snad úplně všechno! V dosud přesně nezjištěné
době v období od 24. do 28. listopadu odcizil neznámý pachatel
nornou stěnu přímo z hladiny řeky
Hloučely u Podhradského rybníka
v Plumlově. Zařízení bylo součástí stavby opravy mostu a levé části
břehu řeky. Norná stěna délky pět
metrů a šíře dvaceti centimetrů byla
pomocí kovových řetízků přichycena ke kotevnímu zařízení a v místě
chránila řeku Hloučelu během provádění prací od května tohoto roku.
Odcizením norné stěny i s kotevními prvky dosud nezjištěný pachatel
firmě provádějící rekonstrukci způsobil škodu vyčíslenou na patnáct
tisíc korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Norná stěna je fuč

Přes noc z pátku 24. na sobotu 25.
listopadu se dosud nezjištěný pachatel vloupal do obecního úřadu
v obci na Prostějovsku. Do objektu
vnikl po rozbití skleněné výplně
oknem v prvním patře. V kanceláři
hospodářky obce poškodil vybavení a pokusil se vloupat do trezoru
zabudovaného ve zdi. Když se mu
to nepodařilo, pokusil se trezor ze
zdi vybourat. To se mu také nezdařilo, a proto z objektu utekl, aniž by
cokoli odcizil. Výše hmotné škody
způsobené poškozením objektu
byla vyčíslena na 22 500 korun. Policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže ve stádiu pokusu a přečinu
poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení pachateli za toto
jednání hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Trezor z úřadu
nevyboural
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Co tě nezabije, to tě posílí. Tohle známé
rčení se jistě potvrdilo i v případě všech
dětí, které zvládly sobotní jízdu v čertovském vláčku. Pokud nevyrazí na děsivé
průvody zrozenců pekel do Rakouska,
pak už jakékoliv jiné setkání s rohatci určitě nerozhází.
Přestože letos na cestu z Bílovic do
Lutotína vyrazily hned dvě vlakové
soupravy, zájem o akci byl mimořádný
a kapacita nebyla ani tak dostačující.
Jízdenky do vlaku, které se staly jednou
z letošních novinek, byly po pár minutách beznadějně rozebrány. Nakonec se
opět vezly převážně děti, zatímco většina dospěláků vyrazila pěšky.

Operační středisko postupně do
Přemyslovic vyslalo profesionální
jednotky z Konice a Prostějova,
v pozdějším čase také jednotku
z Olomouce doplněnou o přístroje
s dýchací technikou. Posílení
u požáru zajistily také jednotky dobrovolných hasičů z Přemyslovic,
Kostelce na Hané a Ptení. „Rozsah evidujeme na ploše objektu
zhruba deset krát pět metrů.
Bohužel jedné osobě se z hořících
prostor nepodařilo včas dostat

Michal KADLEC

PŘEMYSLOVICE Celkem šest
jednotek hasičů Olomouckého kraje uplynulou sobotu 2.
prosince v nočních hodinách
zaměstnal požár rodinného
domku v Přemyslovicích.
„Prvotní informace o požáru
převzala linka tísňového volání
krátce před dvaadvacátou hodinou. Podle oznámení se valil
hustý kouř ze střechy a z místností byly pozorovatelné zuřivé
plameny,“ popsal první horké
chvilky Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Co se dělo dál?

➢ z titulní strany
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Rodinný dům v Přemyslovicích,
ve kterém našel smrt uvedený
muž, nebyl zrovna v dobrém
technickém stavu. „Šetření příčin
vzniku i výše škod pokračuje. Prozatím není známa příčina vzniku
požáru, dům byl podle vlastníka
odpojen od elektrické energie.
Během dne se na místo dostaví
rovněž statik pro posouzení stavu
objektu po požáru,“ sdělil chvíli
po nedělním poledni mluvčí HZS
Olomouckého kraje Zdeněk
Hošák.
Přímo na místě Večerník nikoho
nezachystil a starosta Přemyslovic
nám nebral mobilní telefon. Pozadí neštěstí tak budeme zjišťovat
v příštích dnech.

2x foto: HZS Olomouckého kraje

jak zasaahovali hasiiči u traagédiee....

prostějovské policie. „Vyšetřování
neštěstí je teprve na samotném
začátku. Zatím mohu potvrdit,
že totožnost obou osob, které se
v domku nacházely, známe. Jedná
se o devětatřicetiletého muže, který
nepřežil a sedmašedesátiletou
ženu, které se podařilo dostat
do bezpečí. V tuto chvíli policisté ve spolupráci s vyšetřovateli
Hasičského záchranného sboru
zjišťují příčiny požáru,“ řekl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Na otázku, zda se
jednalo o majitele domku či nějaké
bezdomovce, odpovědět nechtěl.
„Zatím bez komentáře...“

Hasii opatrn stoupali po žebíku na stechu, ze Rodinný domek ve velmi špatném technickém
které se valily plameny.
stavu hasii po požáru ješt prohledali.

F o too r e poo r táá ž
Fotoreportáž

do bezpečí a po provedeném
průzkumu v jedné z místností
nalezli hasiči muže bez známek
života. Druhá osoba z domu
před plameny unikla, zraněná
skončila v péči zdravotníků ze
záchranky,“ hlásil přímo z místa
neštěstí Zdeněk Hošák. „Hasiči
postupně likvidovali zahoření
v místnostech a dohledali drobná
ohniska, z půdních prostor bylo
nutné dostat větší část nevyhořelé
skladované slámy. V závěru všechny
požárem zasažené prostory ochladili a odvětrali pomocí přetlakové
ventilace,“ doplnil informace ze
zásahu mluvčí krajských hasičů.
Večerník kontaktoval se žádostí
o bližší informace také mluvčího

KATASTROFA V PŘEMYSLOVICÍCH

11

Z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podezírají
prostějovští policisté čtyřiadvacetiletou ženu z obce na
Prostějovsku. Těchto skutků se měla podezřelá dopustit
nejméně šesti skutky v období od 29. září do 28. listopadu. Ve třech případech odcizila zboží v různých prostějovských prodejnách a pronesla je bez zaplacení přes
pokladní zónu. V tom prvním odcizila z jízdního kola
brašnu s mobilním telefonem a finanční hotovostí 800
korun a ve dvou případech pak odcizila platební kartu,
kterou pak vybírala finanční hotovost a prováděla platby. První platební karty se zmocnila při návštěvě v bytě
z peněženky dvacetileté ženy a druhé v hostinci v Alojzově, kde z volně odloženého batohu osmadvacetiletého muže odcizila peněženku celou i s platební kartou.
Celkem svým jednáním způsobila škodu vyčíslenou na
13 261 korun. Uvedeného jednání se podezřelá dopustila přesto, že byla za majetkovou trestnou činnost v lednu a srpnu letošního roku trestními příkazy Okresního
soudu v Prostějově odsouzena k podmíněnému trestu
odnětí svobody na deset měsíců se zkušební dobou do
září roku 2019. V případě prokázání viny a odsouzení
jí tak za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

Kudy chodila, tam kradla

V době od 16. listopadu do 1. prosince se dosud nezjištěný pachatel vloupal do rekreační chaty v katastru
obce Zdětín, když nejprve překonal oplocení pozemku
u chaty a po rozbití skleněné výplně vchodových dveří
vnikl do objektu. Z obývacího pokoje poté odcizil LCD
televizor a domácí kino značky Samsung, DVD přehrávač značky Sony a vrtačku značky Makita. Celková výše
způsobené škody byla předběžně vyčíslena na 40 500
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody,
přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže. Za toto
jednání pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Vybílil chatu u Zdětína

KRONIKA
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„Nebude. Nemůžeme se chovat jako
stát, náš rozpočet musí být vyrovnaný,
nikoliv schodkový,“ reagoval exkluzivně
pro Večerník konický starosta František
Novák. Rozdíl v příjmech a výdajích dle
něj vznikl kvůli započítání patnáctimilionového úvěru, který Konice potřebuje
na rekonstrukci místní sokolovny a dalším osmi milionům na dofinancování.
Část peněz by se do městské kasy měla
vrátit po vyplacení slíbené dotace. (mls)

Prost*jov-Hanácký Jeruzalém
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Dárek k Vánocm od nás

A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

KONICE Návrh rozpočtu města
Konice na příští rok už je na stole.
Na jedné straně stojí celkové příjmy ve výši 55 milionů korun. Díky
vyššímu výnosu při výběru DPH se
ve srovnání s předchozím rokem
jedná o více jak dva miliony korun.
Z dokumentu ovšem vyplývá, že výdaje by měly být ještě o devatenáct
milionů vyšší. Bude tedy rozpočet
na příští rok v Konici schodkový?

zatíží úvěr na sokolovnu

KLADKY Sněhová děla už chrlí
sníh na sjezdovku v Kladkách. Není
vyloučeno, že se vleky rozjedou již
tento týden. Jaké další novinky si pro
letošek připravil jediný lyžařský areál
v regionu?
Díky teplotám pod bodem mrazu se
o uplynulém víkendu rozjelo zasněžování sjezdovky v Kladkách. „Od letoška
máme k dispozici celkem čtyři děla, takže zasněžení celé sjezdovky bude rychlejší. Kromě toho nám napadl přírodní
sníh, na lyžování to ovšem stále není.
Nevylučuji, že v průběhu nadcházejícího týdne rozjedeme zkušební provoz
kratšího vleku, slíbit to však zatím nemůžu,“ vyjádřil se uplynulý pátek Jiří Křeček, předseda Lyžařského areálu Kladky.
Kladeckým sokolům se podařilo přes
léto zajistit přesun trafostanice, která stála poblíž horní stanice lanovky.
„Díky tomu bude vystupování z vleku
výrazně pohodlnější,“ přidal Křeček
s tím, že došlo také k úpravě příjezdové
cesty, která byla na svém začátku vyasfaltovaná i na malé rozšíření a zejména
zpevnění plochy parkoviště. Asfalt se

rovněž objevil v prostoru před bufetem. Lyžařský reál v Kladkách vyniká
zejména malebným okolím zasazeným
do přírodního parku Kladecko. V lednu
2013 zde rozjeli nový 700 metrů dlouhý
dvojkotvový vlek, na který zdejší sokolové stále splácí úvěr. Od té doby je však

provázela smůla. Během následujících
tří let to bylo se sněhem velmi špatné. Situaci alespoň částečně pomohla vylepšit
loňská sezóna, která odstartovala již 9.
prosince a prakticky bez přestávky trvala
téměř až do konce února. Tak uvidíme,
jak tomu bude letos.
(mls)

Sjezdovku v Kladkách zasypal pírodní sníh, pidala se i dla, na lyžování to ovšem
zatím není.
Foto: www.lyzovanikladky.cz

zasněžování
BÍLOVICE-LUTOTÍN, PROSTĚJOV
Místo oslavy narozenin útěk před
požárem. Tak dopadl jeden srpnový
den pro rodinu z Lutotína u Kostelce na Hané. Oheň zničil takřka celý
dům. Přesto rodina doufá, že se vrátí
zpět domů letos na Vánoce. Do oprav
domu se mohla pustit díky penězům
od kosteleckých farníků, obyvatel Lutotína a také příspěvku z Tříkrálové
sbírky. Ten jí pracovníci Charity Prostějov předali v listopadu.
Je začátek srpna, nejstarší syn paní Lucie
má slavit narozeniny. Oslava se ale nekoná. „Byla jsem doma sama se svými třemi
dětmi, kterým tehdy bylo pět let, tři roky a
nejmladšímu pět měsíců, když jsem uslyšela velké rány. Vyběhla jsem ven a viděla,
jak je celá naše garáž v plamenech. Oheň
se dostal do patra a dokonce částečně i na
vedlejší obecní úřad, šířil se velmi rychle.
Stačila jsem jen pobrat děti a vyběhnout
ven,“ vzpomíná Lucie, podle které hasiči
dorazili na místo za čtvrt hodiny.

Podle hasičů požár s největší pravděpodobností způsobila varná konvice, která
zůstala na podstavci, přestože ji nikdo
nevytáhl ze zásuvky. Od ní pak zřejmě
chytla elektroinstalace. „Garáž nám
sloužila jako dílna, proto jsme tam měli
konvici a vařili v ní někdy čaj,“ podotkla
majitelka nemovitosti.
I po třech měsících je dům stále
neobyvatelný. Patro se čtyřmi místnostmi, střecha, štítové zdi, elektroinstalace, to vše požár zničil. „Nad
garáží byly ložnice a dětský pokoj, kde
shořely postele a další nábytek. Děti
přišly o hračky, knížky a další věci,“
líčí výsledek neštěstí Lucie. Do přízemí zase protekla voda, kterou hasiči
hasili horní patro. Stropy byly tak promáčené, že je stavaři museli strhnout
dolů. Útočiště mladé rodině poskytla
v těžkých časech babička. „Babička je

Vrátí se domù na Vánoce?

nevidomá, ale i tak nám pomáhá a hlídá děti. Měli jsme totiž hodně práce se
zařizováním po úřadech, také s opravou domu. Manžel se navíc už musel
vrátit do zaměstnání,“ prozradila žena
s vírou, že Vánoce s rodinou stráví už
v opraveném domě. Ten má hotové
krovy a čeká na střešní krytinu.

Mladou rodinu příjemně překvapila reakce jejího okolí. Obec Lutotín pro ni
uspořádala sbírku a přispěli i kostelečtí
farníci. „Bylo to úžasné, lidé nám nosili
oblečení, čisticí prostředky, dezinfekci,

Pomáhá, kdo mùže

Charita Prostjov poskytla v listopadu postižené rodin 150 000 korun, piemž 30
000 korun pochází z postní almužny a dalších 120 000 korun je z nouzového fondu
Charity.
Foto: archiv Charity Prost'jov

někteří dokonce i nábytek. Také nám
pomohla Charita Prostějov. Všem velmi
děkujeme,“ přibližuje Lucie.
Charita Prostějov poskytla rodině
150 000 korun, přičemž 30 000
korun pochází z postní almužny
a dalších 120 000 korun je z nouzového fondu Charity. „Do tohoto

Foto: archiv Veerníku

fondu každý rok putuje i část peněz
vykoledovaných v Tříkrálové sbírce.
Nouzový fond pomáhá potřebným
právě při takových nečekaných neštěstích, která se mohou stát každému z nás,“ uvedl za Charitu Prostějov
koordinátor Tříkrálové sbírky Vít
Forbelský.
(red)

Takto vypadal dm bezprostedn po požáru.

Rekonstrukce probíhá i díky kosteleckým farníkům a prostějovské Charitě

ROZPOČET v Konici V Kladkách spustili Dm mladé rodiny pohltily plameny, DOB_Í LIDÉ POMÁHAJÍ

F o too r e poo r táá ž

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní reportáž

Z Bílovic vláček dojel do Lutotína,
kde byl po vystoupení dětí z místní
mateřinky slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Zatímco cesta tam byla
prostoupena pohodou, při návratu již
atmosféra řádně houstla. Mimo jiné
k tomu přispěla i další novinka, kterou
BÍLOVICE-LUTOTÍN Máte doma malého zlotřilce? Nevíte si s ním
byly louče zapálené podél cesty. „Tak
rady? Nezoufejte, stačí, pokud ho vezmete na pekelný vláček do
ahoj, mami, už se asi nikdy neuvidíme.
Bílovic-Lutotína. Je více než pravděpodobné, že se po celý násleBylo mi s tebou dobře,“ žertovala jedna
ze školaček. A pak to přišlo... Obrovské
dující rok bude chovat naprosto vzorně. A pokud náhodou ne,
hořící kolo kutálející se ze svahu bylo
bude bezesporu účinné, když mu pohrozíte, že se do Bílovic zase
i tentokrát prvním výstražným znamebrzy vrátíte... Uplynulou sobotu vyjel tento „nápravný“ čertovský
ním. Krátce na to vláček zastavil v sa- Když erti, tak poádní, když peklo, tak se vším všudy. Pesn tak to vypadalo pi
Foto: Martin Zaoral
vláček od místní hospody U Hochwaldů už potřetí. A Večerník byl
motném pekle. Kolem něj vzplanula zastávce pekelného vláku.
znovu u toho!
tráva a hemžilo se to zde obzvláště stra- šidelnými čerty v huňatých kožiších, pekla, které bylo pro velký zájem přes pořádnými rohy a bengálskými ohni sunuto z hospody k rybníku. „Byli jsme
v rukou. Všude planul oheň a stoupal tu už loni a syn si fotografie z této akce
3x foto: Martin Zaoral
saa
sa
aa
dým. Dospělé snad mohlo uklidnit jen prohlížel obzvláště rád. Na druhou strato, že mezi spolupořadatele akce patří nu je ve věku, kdy se čertů opravdu bojí
místní hasiči, vystrašené děti by však a tak na mě zkoušel různé fígle, abychom
v danou chvíli neuklidnilo praktic- sem nemuseli. Nakonec to ovšem zvládl
ky nic. Některým z nich před očima relativně v pohodě. Je mi přitom naproszřejmě proběhl celý jejich hříšný ži- to jasné, že na rozdíl od jiných zážitků, na
vot a spoléhaly jen na své rodiče, že tohle hned tak nezapomene,“ zhodnotil
je čertům nedají...
pro Večerník František Koudelka, jeden
Když se vláček opět rozjel, drtivá vět- z přítomných tatínků.
šina jeho malých pasažérů si pořádně Hasiči z Bílovic-Lutotína, kteří za pořáoddechla. Po návratu do Bílovic byl dáním velice podařené akce stáli, jsou
Letos od hospody U Hochwald vyrazily dva vláky, ^ertovské vláky práv dorazily na pekelné Dti mly opravdu co dlat, aby pekonaly
slavnostně rozsvícen druhý vánoční skutečně agilní. Mezi mnoha jejich akpesto kapacita nestaila.
nádraží.
strach.
stromek, následně odpálen ohňostroj cemi k těm nejnavštěvovanějším patří
a kdo chtěl, mohl vyrazit za čerty do zářijové Pivní slavnosti.

BYLI JSME
U TOHO

PEKELNÝ VLAK MALÉ HÍŠNÍKY ÁDN VYD SIL

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

O třetí ročník akce v Bílovicích-Lutotíně byl nebývalý zájem
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letos slavíme jubileum...
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„SOCIÁLNÍ SLUŽBY SE DAJÍ DĚLAT I DOBŘE“
Kdo je nový ředitel Felipe Sánchez López,
který převzal Domov
u rybníka ve Víceměřicích?
VÍCEMĚŘICE Je to teprve pár měsíců, co do moravských Víceměřic
přibyl charizmatický mladý muž
se španělským jménem, který však
odmalička hovoří slovensky. A díky
studiím i životu na Moravě i v Praze,
mluví plynule i česky. Zkušenosti má
pak také s německým prostředím.
Koncem června se Felipe Sánchez
López ujal vedení zdejšího Domova
u rybníka, který chce po turbulentním období pozvednout na kvalitativně vyšší úroveň. Má k tomu všechny předpoklady, disponuje praxí
jak ve zdravotnictví, tak v sociálních
službách. Zjišťovali jsme o něm něco
víc...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Při představování asi každého
zaujme španělské jméno a vaše slovenština. Jak se to vše slučuje s prací
na Hané?
„Narodil jsem se na Slovensku, máma
je Slovenka, ale otec pochází z Jižní
Ameriky. Dlouho jsem pracoval na Slovensku, v Čechách jsem studoval, takže
se dá říct, že Čechy jsou mi tak nějak
blízké. A když se naskytla možnost jít
pracovat sem, tak jsem si říkal, proč to
nevyzkoušet. Vyšlo to, tak jsem tady.“
(úsměv)
ƔƔ Zmínil jste se o studiu, jaký obor
jste absolvoval?
„Studoval jsem na lékařské fakultě ošetřovatelství, pak jsem dělal v Praze management zdravotnictví a sociální služby. Člověk se musí stále dovzdělávat,
aby nezaspal dobu a nové trendy, které
se stále vyvíjí.“
ƔƔ Jste tedy dokladem toho, že
v dnešní otevřené Evropě není problém si najít práci kdekoliv...
„V současnosti to opravdu není problém. Předtím, než jsem přišel na Slovensko, jsem byl v Německu. V rámci
Evropské unie člověk dokáže najít práci
a usadit se v kterékoliv zemi.“
ƔƔ V Německu jste se zabýval konkrétně čím?
„Studoval jsem tam jazyk, byla to dobrá zkušenost, trochu jsem se seznámil
s fungováním sociálních služeb. Plánoval jsem, že bych tam v tomto oboru
pracoval, ale pak jsem dostal nabídku ze
Slovenska, tak jsem se vrátil.“
ƔƔ Z toho vyplývá, že máte dobrou
jazykovou výbavu?
„To zrovna ne. (pousměje se) Trochu
se domluvím, ale že bych měl nějakou
výbornou jazykovou výbavu, to se říct
nedá. Slovenština je jasná, česky jsem se
musel naučit, když tady pracuji a všechny dokumenty musí být samozřejmě
v češtině. Španělsky umím jen málo,
no a potom angličtina, němčina. Ale
člověk, když jazyk nepoužívá, tak brzy
zapomene.“
ƔƔ Proč jste si vybral právě práci se
seniory?
„Už při studiu jsem pracoval v nemocnici na urgentním příjmu, takže mám
zkušenosti i s klinickou praxí. Také jsem
v průběhu studia přičichl k sociálním
službám. Tím, že jsem původně zdravotník, tak jsem se vždy snažil nějak
propojit zdravotnickou část se sociální,
což spolu úzce souvisí a bez toho to
nefunguje. Kromě sociálních služeb
se snažím dbát a klást důraz na kvalitu zdravotní péče. O to mi hlavně jde.
Sociální služby, s kterými jsem se během studií seznámil, se mi začaly líbit,
a rozhodl jsem se ubírat tímto směrem,
v němž jsem viděl jakousi seberealizaci.“

ƔƔ Jak jste přišel na práci ve Víceměřicích?
„Pracoval jsem na Slovensku, když jsme
na internetu našel tuto nabídku, tak
jsem podal přihlášku, prošel výběrovým řízením a vyšlo to. (úsměv) Byla to
velká výzva, věc, která má mnoho možností, potenciál a může se stále rozvíjet.
Měl jsem prostě nějakou svoji představu a teď se ji snažím realizovat.“
ƔƔ Takže jste dosáhl zatím nejvyšší
pozice v profesní kariéře?
„Dá se říct, že ano. Předtím jsem pracoval v managementu kvality na Slovensku, takže toto místo je posun. A s tím,
že je tady větší možnost seberealizace.“
ƔƔ Jak to máte s bydlením a dojížděním?
„Bydlím v Trnavě, přes týden jsem
tady ve Víceměřicích na ubytovně a na
víkendy se vracím zpět domů. Trnava
není až tak daleko. Na denní dojíždění
to sice není, ale takto to celkem jde.“
(úsměv)
ƔƔ Můžete krátce shrnout historii
budovy, v níž se nachází Domov
u rybníka?
„Domov u rybníka ve Víceměřicích
je umístěn v bývalém Metternichově
zámečku, který byl vystavěn na místě
původní tvrze připomínané již ve čtrnáctém století. Péči o chovance měli ve
své režii církev a sesterský řád dominikánek. Takže už historicky to bylo dané,
že tady byly sociální služby, jak je známe
dnes. Postupně se rozvíjely další služby,
jako domov pro seniory, chráněné bydlení, nebo služba se zvláštním režimem.
Máme taky domov pro zdravotně postižené, kteří jsou stále většinovou částí
našich uživatelů.
ƔƔ Kolika lidem dává tento domov
zázemí?
„Máme přes dvě stovky uživatelů,
z toho asi šedesát procent tvoří zdravotně postižení. Zhruba čtyřicet míst je
rezervováno pro seniory, sedmadvacet
míst v rámci služby se zvláštním režimem a na chráněném bydlení má svůj
domov šest uživatelů.“
ƔƔ Kapacita je tedy naprosto využitá?
„Ano, jsme zcela naplněni. Navíc máme
hodně žadatelů.“
ƔƔ Jaká je šance získat v domově
místo?
„Šance je vždy, ale je otázka kdy... Máme
pořadníky, zejména se jedná o seniory,
protože tady máme službu se zvláštním
režimem, která je dost často vyhledávaná. Bohužel nemáme kapacity na to
vše obsáhnout. Proto se na místo musí
čekat.“
ƔƔ Jaká je skladba klientů se zdravotním postižením?
„Většinou jde o osoby fyzicky handicapované, tedy tělesně postižení. Spousta
uživatelů je tady již od raného dětství,
takže vlastně nebyli nikde jinde než
tady. Ti tady mají domov - zažili personální změny ve vedení, rekonstrukce,
novinky, prostě všechno. Někteří uživatelé mají i mentální postižení, ale většina
jsou osoby s tělesným postižením.“
ƔƔ Z toho vyplývá nutnost speciálního vybavení interiéru?
„Každá služba má nějaké své požadavky.
Co se týká osob se zdravotním postižením, tam je to dané. Lékař se vyjádří ke
každému zájemci, jestli spadá do naší cílové skupiny. Ty jsou uvedeny na našich
internetových stránkách, takže se tam
každý může podívat.“
ƔƔ Musíte občas provádět nějaké
stavební úpravy, nebo stačí vybavení,
které máte?
„Předělávat se musí vždy něco, jsou
zákonné normy, které vám stanoví nějaký pobytový standard, který musíte
splňovat. A my se snažíme postupnými
kroky zlepšovat kvalitu pobytu našich
uživatelů. Ať už se jedná o snižování
počtu uživatelů na jednom pokoji,
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úpravu prostor v pokojích pro jednoho
uživatele, vybavení, odstranění bariér
a podobně.“
ƔƔ Jaká je vlastně spádová oblast pro
vaše zařízení?
„Jsme pro kohokoliv, obec, nejbližší
okolí, ale v pořadníku máme i lidi mimo
okres. Zájemci o místo v podobném zařízení si posílají třeba čtyři žádosti a čekají, odkud se jim ozvou, že mají volné
místo.“ (pousměje se)
ƔƔ Je pro úspěch rozhodující místní
příslušnost?
„Lidé si myslí, že pokud jsou třeba v pořadníku pátí, tak přijdou i pátí na řadu,
což ale není úplně pravda. Do pořadníku se lidé zaevidují podle toho, jak
se přihlásili. Poté, co se uvolní místo, se
posuzuje, zda je to místo pro muže nebo
ženu. Je logické, že na pokoj, kde je žena,
nelze umístit mužského žadatele. Dále
se zohledňuje vyjádření lékaře, zda ten
daný člověk je vhodný do našeho zařízení nebo ne. Posuzuje se i hledisko
sociální. Naši pracovníci provádí šetření
přímo u dotyčného člověka, v nemocnici u lůžka, nebo doma, zda má akutní
potřebu této sociální služby, tedy jestli
není někdo, kdo tuto sociální službu
potřebuje více. Po zohlednění všech
faktorů jsou zájemci oslovováni podle
pořadí.“
ƔƔ Takže na tom, odkud klient pochází, zase až tak nezáleží?
„I to je jeden z posuzovaných bodů.
Pokud je klient místní, také se k tomu
přihlíží. Máme bodový systém, který
posuzuje všechny aspekty, sociální,
zdravotní i bydliště. Každého posuzujeme z komplexního hlediska. Nedá
se prostě říci, toho vezmeme, toho ne.
Každý člověk má svou individuální potřebu.“
ƔƔ Kolik zaměstnáváte lidí a jaká je
jejich skladba?
„Máme zhruba sto padesát zaměstnanců. Jednak jsou to zaměstnanci
v přímé péči, na odděleních, dále instruktoři, kteří vytváří program aktivizační činnosti, dále tu máme jednotlivé vedoucí domovů, zdravotní tým,
který je mimochodem vynikající. Jsme
jedni z mála, kteří dokáží zabezpečit
zdravotní péči čtyřiadvacet hodin denně. Máme zde lékaře praktika, zubaře,
psychiatra. Dále máme zaměstnance
kanceláří, účetní, zaměstnance provozního úseku, kteří se starají o fungování objektů, sociální pracovníky, kteří
mají na starost přímo řešení sociálních
věcí. Pak jsou zde zaměstnanci, kteří se
starají o úklid, zaměstnanci kuchyně,
protože si vaříme sami. Jsme velkokapacitní zařízení, to znamená, že jsme
velký zaměstnavatel, máme zde i nějaké zázemí, hospodářství, zahradu,
takže každý člověk je zde využitý. Každý přispívá svým dílem do celkového
balíku naší péče o člověka.“

Rodina musí vědět, že když sem dá
příbuzného, tak je o něj postaráno,
ale může ho kdykoliv přijít navštívit.
někam jej vzít, komunikovat s ním...

ƔƔ Okřídlený bonmot říká, že finance jsou vždy až na
prvním místě.
Jak to ve vašem
oboru vypadá, když sháníte peníze?
„To je vždycky trochu problém... Tím,
že nejsme soukromé zařízení, tak naším cílem není prioritně vytvořit zisk.
Jsme příspěvková organizace, takže ani
zisk nevytváříme. Péčí o naše klienty,
celým provozem a veškerými výdaji to
ani není možné. Není zde prostor na
nějaké šachování. Dostáváme dotace
z kraje, který nám přispívá na fungování sociálních služeb. Dále máme zdroje
z vkladů uživatelů, kteří si hradí stravu
a ubytování. Pak dostáváme určité
příspěvky na péči na každého klienta
podle stupně odkázanosti, dále jsou to
peníze od zřizovatele.“
ƔƔ Jen pro zajímavost, kolik si hradí
klient za ubytování a stravu?
„To je také dost individuální. Strava se
odvíjí od toho, zda má klient nějakou
dietu. Pokud někdo nemá lékařem stanovenou speciální dietu, tak ho strava
stojí kolem sto čtyřicet korun a spolu
s ubytováním to měsíčně dělá asi osm
až devět tisíc korun. Patříme k těm levnějším zařízením v rámci regionu. Jsou
zařízení, která jsou dražší a uživatelé pak
nemají dostatek peněz, aby to dokázali
zafinancovat. My jsme benevolentnější.“
ƔƔ Jaké tady mají klienti vyžití? Které aktivity jim nabízíte?
„Aby to nekončilo jenom tím, že sem
uživatel nastoupí a hotovo, máme různé aktivizační činnosti. Čím jsme velmi
populární a známí, je výroba košíků.
Máme vlastní košíkárnu, pleteme výrobky z proutí. Je o ně zájem, chodíme
se prezentovat na různé akce, prodáváme je. Dále se zde vyrábí keramika, také
velmi pěkná, která se prodává, máme
tkaní, vyrábíme tkané koberce. To jsou
tři aktivizační činnosti, kterými jsme
široko daleko známí. Jak jsem již zmínil, máme vlastní hospodářství, zvířata,
o která se uživatelé starají. Máme k dispozici různé kroužky, muzikoterapii, canisterapii, využíváme sportovní kroužky jako stolní tenis, plavání, podnikáme
různé výlety, organizujeme pro seniory
různá posezení v rámci areálu, zejména
pro ty, kteří se už nemohou dostat někam na výlet. Programu je dost, stále
pracujeme na vytváření nových aktivit,
nových trendů, nových věcí, které by
lidi zaujaly, aby si vybrali právě naše zařízení.“
ƔƔ Funguje v této branži nějaká
konkurence neboli musíte se snažit
klienty něčím nalákat, aby si vybrali
právě vás?
„To je jedna věc. Nikdo ovšem nechce
dát příbuzného do takového zařízení,
kde člověk sedí na pokoji, dostane pou-

ze stravu a nic jiného. Člověk by se měl
zabavit, aby jeho život byl pestřejší a čas
mu nebyl dlouhý. Aby prostě využil čas,
který tady tráví, odpočinul si a současně
zažil spoustu zážitků, které třeba v životě
ani neměl.“
ƔƔ Nemáte zde pouze seniory. Co
nabízíte mladším klientům?
„Kluci se zdravotním postižením chodí
třeba na fotbal, na stolní tenis, účastní se
různých akcí. Každá cílová skupina má
svoji zájmovou činnost a té se věnuje.“
ƔƔ Zmínil jste, že dříve se o toto zařízení staral církevní řád. Je tady ještě
nějaké církevní zázemí, duchovní
správa?
„Přímo ne, ale zajišťujeme zde bohoslužby, aby každý člověk měl naplněnou
i potřebu víry. Máme dokonce nově
vybudovanou kapličku, takže si u nás
člověk vyplní i své duchovní potřeby.“
ƔƔ Setkáváte se i ve své práci se zažitými stereotypy?
„Rád bych vyvrátil všeobecné mínění
o tom, že umístění do tohoto zařízení je
něco strašného, že seniora prostě odloží
rodina. Tak to skutečně není. Některá
zařízení mohou takto vyznít, ale u nás
se snažíme těm lidem připravit takový program, aby čas, který tady stráví,
byl potěšením, aby si mohli říct, že byl
dobře využitý, aby neměli hlavně pocit
samoty. Je naším cílem, aby tento domov byl skutečným domovem.“
ƔƔ Stává se, že se klient zase vrátí ke
své rodině?
„Je to různé... Většinou je to tak, že klienti, když už k nám přijdou, tak je to
proto, že jejich příbuzní už o ně nedokáží pečovat a člověk už není schopný
samostatně žít. Rodina se na nás obrátí
s žádostí, zda bychom ho nemohli přijmout. I pro její členy to bývá lepší, jsou
více v klidu, že je jejich příbuzný zajištěn.
Rodina si jej pak bere na rodinné oslavy,

domů na prázdniny, o Vánocích. To je
naše podmínka, že klient nesmí mít
přerušený kontakt se svými blízkými.
Ti musí vědět, že když sem příbuzného
dají, tak je o něj postaráno, ale mohou
jej kdykoliv přijít navštívit, může si ho
vzít, komunikovat s ním, může využít
telefon, e-mail. Snažíme se naplňovat
moderní trendy, využíváme internetu
a nových komunikačních médií.“
ƔƔ Domov jste přebíral v nějakém
stavu, teď už jste se jistě zorientoval,
takže je na mstě otázka, jaké máte
cíle a vizi, kam směřovat, čeho dosáhnout?
„Já bych své působení rozdělil na tři části. První část bylo samotné seznámení,
poslední část je nějaká moje vize, kam
by to mělo dojít. Teď přišla prostřední část, dalo by se říct ta nejdůležitější
a nejzdlouhavější, tedy část samotné
realizace. Tak jako všude, i my máme
nedostatky, na kterých je třeba pracovat. Vydali jsme se cestou, kde se snažíme jednotlivé problémy odstranit. Co
se týká dlouhodobých cílů, je pro nás
do budoucna důležité zlepšit kvalitu
ubytování, zvýšit ubytovací standard,
na tom se intenzivně pracuje. Dále zabezpečit víc aktivizačních činností, vytvořit nové programy, v nichž bychom
zapojili i občany obce. Obec je malá,
i zde žijí senioři, možná naši budoucí
klienti, lidé, kteří tento ústav znají už od
mala. Chceme zkusit vzájemné propojení. Ukazovat veřejnosti, že nejsme
jen ústav, kde jsou lidé ubytovaní, ale
když někdo potřebuje pomoc, radu, tak
jsme tady pro něj. Zřizujeme různé poradny od sociální po dietní, takže tady
lidé, kteří třeba nemají internet, najdou
i zdroj informací. Hodláme domov
pozvednout prostě na vyšší úroveň, aby
klient viděl, že sociální služby se dají dělat i dobře.“ (úsměv)

vizitka
FELIPE SÁNCHEZ LÓPEZ
✓ narodil se 19. července 1990 ve Zvolenu
✓ od června 2017 je ředitelem Domova
u rybníku ve Víceměřicích, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je obec Víceměřice
✓ po střední zdravotnické škole v Trenčíně
vystudoval Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně
✓ ve vzdělávání pokračoval na Central European Management Institutu
v Praze
✓ v nemocniční praxi prošel úrazovou chirurgií, infekční klinikou a klinikou intenzivní péče, pracoval v managementu v oblasti sociálních služeb
✓ rád si zasportuje, ale za ideální relax považuje klid a úplné vypnutí
zajímavost: pochází ze smíšené iberoamericko-slovenské rodiny

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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NÁRODNÍ DM SE UŽ 110 LET

VRACÍ KE SVÉ SECESNÍ KRÁSE
Oteveno od sklepa až po stechu...
Nejvìtší pøekvapení èekalo na pùdì! Děti i dospělé
Stranu pipravili: Michal Kadlec a Martin Zaoral
Zaooraall

PROSTĚJOV Sto deset let je pořádně dlouhá doba. Takové výročí
nyní slaví Národní dům v Prostějově a jeho představitelé připravili
v sobotu 2. prosince pro širokou veřejnost skutečně velkolepou akci.
Lidem bylo umožněno prohlédnout si nejen divadlo i společenské
prostory pěkně zblízka, sestoupit mohli také do sklepa nebo naopak
vystoupit až na půdu této ojedinělé secesní památky. A překvapení?
Jedno obrovské tu čekalo na Prostějovany až přímo nahoře...
„Tuto akci pro veřejnost jsme nazvali příznačně Národní dům otevírá dveře od
sklepa až po půdu. Je pravda, že prohlídka je drobně prostorově omezená, protože současně připravujeme divadelní
sál a jeviště pro večerní vystoupení mima
Radima Vizváryho,“ vítala Večerník Jana
Maršálková, ředitelka Městského divadla
v Prostějově, která byla po celoiu sobotu
k dispozici všem návštěvníkům, kteří
se na cokoliv chtěli zeptat. „V rámci dne
otevřených dveří Národního domu jsme
koncipovali tři okruhy, aby se lidé mohli
dostat do všech prostor, do kterých se
během běžného provozu nemohou nikdy dostat. V suterénu si mohu prohlédnout jevištní výtah, projít orchestřištěm
a mnoho Prostějovanů možná ani netuší, že je tu velké množství hereckých šaten
a svůj klub zde má Divadlo Hanácké
obce. Co se týká spolkové části Národ-

ního domu, tady jsme se mimo jiného
snažili vytvořit i vánoční domáckou atmosféru. Takže nám zde nádherně voní
punč a návštěvníkům jsme v jednom ze
salonků prostřeli i sváteční tabuli. Historii
Národního domu si připomínáme také
v přednáškovém sále, kde lidem promítáme nádherný dokumentární film o tomto secesním skvostu. A samozřejmě jsme
se rozhodli všechny doslova pozvat až
na půdu, tudíž mnozí zájemci museli
vážit cestu po schodech až do nejvyšších
pater,“ popsala náplň prohlídkového
okurhu i doprovodného programu Jana
Maršálková.
A právě na půdě pod střechou Národního domu čekalo zvědavé návštěvníky
to největší překvapení! „Vystavili jsme
tam jeden z demontovaných secesních
kandelábrů, které zdobily vestibul
Národního domu až do druhé světové

pobavil vynikající

poznala poprvé. Zatím jsem byla jenom
v divadle na představeních nebo vedle
v restauraci. Netušila jsem ovšem, že
i ostatní prostory jsou tak nádherné,“ svěřila se Večerníku se svými pocity Božena PROSTĚJOV V rámci oslav 110. výNavrátilová.
ročí otevření Národního domu v Prostějově zavítal do našeho města i světoznámý český mim Radim Vizváry.
Hodinu před polednem nejdříve své
umění představil v městském divadle
dětem, večer pak vystoupil před dospělými diváky.
Osmatřicetiletý Vizváry je známý český
mim, performer, režisér, pedagog a také
choreograf. Patří mezi jedny z mezinárodně nejuznávanějších osobností
současného mimického divadla v Evropě. Držitel Ceny Thálie 2016 v oboru
FOTOGALERIE
pantomima předvedl v sobotu hodinu
klikni na
před polednem dětem na jevišti za opowww.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
nou Městského divadla v Prostějově
představení Pejprbój, ve kterém představil svůj papírový svět a svého malého
Mnozí Prostjované
papírového přítele. Dlužno dodat, že do
do soboty možná ani
představení zapojil i samotné děti, které si
netušili, že Národní
s mimem na závěr doslova a do písmene
dm skrývá tolik nádherných prostor. Na
„zaválčily“ v hromadě balicího papíru!
pd ekal návštvníRadim Vizváry exceloval na prknech
ky secesní kandelábr.
prostějovského divadla i v sobotu večer,
2x foto: Michal Kadlec
kdy zase pro změnu dospělým divákům

války. Po příchodu nacistů je odstranili
samotní Němci, ale je také docela možné, že je demontovali Prostějované, aby
je před nacisty zachránili. Jsou totiž převážně z mědi,“ dodala Jana Maršálková.
Jak ještě Večerníku přiznala, sama se těší
na dokončení probíhající rekonstrukce
Národního domu, která by měla secesní
skvost zajistit na dlouhé roky dopředu.
„Nejhlavnější je, aby se pořádně spravila střecha a nezatékalo sem,“ podotkla
s úsměvem principálka divadla.
Prostějované byli s prohlídkami Národního domu navýsost spokojeni.
„Je to sice ostuda, ale musím přiznat, že
jsem Národní dům takhle pěkně zblízka

mim Radim Vizváry

předvedl představení Sólo, kde zahrál
několik výstupů od klasické až po současnou pantomimu. Čeká hvězda mimu
sklidila v Prostějově obrovský úspěch.

Radim Vizváry dtem nejprve pedstavil svého papírového pítele a pak si s nimi „zaválil“
v hromad papíru.
2x foto: Michal Kadlec

Díky neustálým opravám mže

“NÁROD“ stále sloužit jako kulturní
a spoleenské srdce msta
PROSTJOV Korunovaní klenoty, Pražský hrad, Staromstská
radnice a Národní dm v Prostjov. Secesní památka, která práv slaví 110 let od svého
vzniku, se v roce 2008 ocitla ve
skuten exkluzivní spolenosti. Jedná se zatím o jedinou Národní kulturní památku v regionu a skutený skvost moderní
architektury dvacátého století.
Její osudy však rozhodn nejsou
jednoduché. Stejn jako všechno vzácné vyžaduje i Národní
dm nikdy nekonící a asto
i velmi nákladnou péi.
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Znehodnocení
za 2. svìtové
války

Interiéru divadla do druhé svtové války krom monumentálních osvtlovacích kandelábr vévodily i vitráže (na snímku nahoe), které byly pozdji zazdny. V lét píštího roku by se sem mly
opt vrátit.
Foto: SOkA
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Necitlivá pestavba poznamenala
pedevším divadelní traktǡ z nhož byly odstranny prakticky
všechny ozdobné prvkyȂæ
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Takto vypadal Národní dm nedlouho po svém otevení v roce 1907. Jedná se o zejm nejstarší
zachovaný snímek této secesní památky.
Foto: SOkA
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a zase opravy
«± Àā
ͳͻͷǤ   ±
À«âā
 ͳͻͻǤ æÀ À «Ǧ
À  À« ͳͻͺͷǤǦ
  ³   Ǧ
ÀÀ
  ³³Ǥ  
â   ǡ æ  À
³  ±âÀÀǦ
 «³ ā±  
³ÀÀ«
æÀ ïǤ V roce 2002 se
na balkon divadla vrátily monumentální osvtlovací kandelábry.
âæÀõõǦ
À Ǥ
ýý   ±
 ±ý«ÀǦ
âÀǤʹͲͲͷ
ârekonstruovaná secesní
kavárnaǡ   ³ âǦ
æÀ  õÀ  õ

 Ǥ³ʹͲͲ
õ  â divadelní ást.
À ±³ʹͲͲǦ
oprava restauraceǤ

Konec zatékání
a nové vitráže
âÀ³
³ À  
â ǡǡ
ï³ý Ǧ
±ÀǤÀÀ
  ³   «
âÀæÀ ǡ   ³ ý 
 À Ǥ±
ÀÀ
³   āǡ ± 
³ǤÀ³Ǧ
³À
    
À Ǥ Navzdory všem
tmto zásahm zstává Národní dm i nadále velkou výzvou
emeslníkm a stavebníkm
k odhalení jeho pvodní secesní
krásy.

16

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

3591Ì9ă7äÌ61ăæ(1Ì.$/$0,7$1$6,/1,&Ì&+6(1(.21$/$
Stranu připravili: Michal Kadlec a Martin Zaoral

PROSTĚJOVSKO Předpovědi se naplnily. Uprostřed minulého
týdne se Česko letos poprvé potýkalo s náledím a sněhovou
pokrývkou. Vločky padaly i v prostějovském regionu. Zejména
uplynulou středu a také ve čtvrtek v ranních hodinách byla situace nejvážnější. Ovšem popravdě řečeno, byl to zřejmě jen slabý
odvar toho, co nám letošní zima ještě chystá. Husté sněžení napříč celým regionem nadělalo prozatím radost zejména dětem.
„Co se týká zimní údržby komunikací, šlo opravdu o jakousi rozcvičku.
Slabý sněhový poprašek a mírné náledí, ovšem nesouvislé, nemohlo nikoho překvapit. Společnost FCC vyslala
do ulic všechny úklidové posádky,
které se postaraly o solení chodníků
a jejich zametání od drobného sněhu,“ oddechl si Jiří Pospíšil, náměstek
prostějovské primátorky, který je zodpovědný za komunální služby.
Během čtvrtku, kdy zimní situace
byla v Prostějově a okolí nejvážněj-

ší, však kupodivu policie, hasiči ani
záchranky nehlásili žádnou vážnější dopravní nehodu. „V podobném
počasí jsou řidiči vždycky opatrnější,“
komentoval klid na silnicích František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Nejvíce sněhu na Prostějovsku
napadlo podle zpráv silničářů
v okolí Protivanova. „Leží ho tam
nyní asi patnáct centimetrů. Všechny
komunikace však byly po celou dobu

s opatrností sjízdné. Sice občas někdo
skončil v příkopu, nicméně žádnou
silnici jsme nemuseli uzavřít,“ prozradil Večerníku dispečer konických silničářů. Zatímco v nižších polohách
sníh povětšinou prakticky roztál,
na Drahansku i Konicku se udržel.
Během týdne od pondělí 4. prosince
do neděle 10. prosince nemůžeme
na Prostějovsku očekávat nic mimořádného. Dle předpovědi se má
dokonce oteplit a většinu sněhu pak
zřejmě spláchne déšť. Sněžit má snad
jen v nejvyšších polohách regionu,
ale denní teploty nad nulou značí, že
ani tam bílé vločky zřejmě dlouho nevydrží. V pozoru bychom ale měli
být v pátek, kdy má po celý den
vydatně pršet. Pokud v noci přijde
sebemírnější mráz, může být na
silnicích i chodnících opravdu ne- C     + "    :   + * ) +&  "+       "5 6 :*$
7       7 (     G  ^% F + 5
),"  
bezpečno!
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Auta srazila desetiletou a sedmnáctiletou dívku!
PROSTĚJOV V minulém čísle jsme
informovali o dvou srážce osobního
automobilu se třiačtyřicetiletou ženou
napřechoduprochodcevOlomoucké
ulici. A částečně rovněž o případu, kdy
na nedalekém přechodu bylo autem
sraženo malé děvče. K této tragédii
s těžkým zraněním se Večerník dozvěděl více informací. To ale není ze smutných zpráv o nehodách s chodci poblíž
centra města zdaleka ještě všechno.
Náklaďák totiž v ulici Vápenice srazil
sedmnáctiletou slečnu!
„Ke střetu automobilu s chodcem došlo
v sobotu 25. listopadu pět minut před půl
šestou večer v Olomoucké ulici. Tentokrát na přechodu pro chodce u křižovatky na Vojáčkově náměstí. Třiašedesátiletá
řidička automobilu značky Ford jela
ve směru od ulice Svatoplukovy, když
z dosud přesně nezjištěných příčin čelně
narazila do desetileté dívky přecházející
komunikaci z levé strany. Chodkyně
po střetu upadla na kapotu a čelní sklo
vozidla, poté na komunikaci. Při střetu
utrpěla zranění, se kterým byla převezena
do Fakultní nemocnice Olomouc,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Výše způsobené hmotné škody na vozidle byla v tomto případě předběžně
vyčíslena na dvacet tisíc korun. „Alkohol
u řidičky byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Policisté s ohledem
na zranění dívky ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu
ublížení na zdraví z nedbalosti. Za ten podezřelé řidičce v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou nadále předmětem šetření,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
Den předtím policisté včetně lékařů záchranné služby vyjížděli k podobné nehodě na Vápenici! „V pátek čtyřiadvacátého listopadu před třináctou hodinou zde
nákladní automobil značky Renault řízený osmašedesátiletým řidičem se z dosud přesně nezjištěných příčin pravým
zrcátkem střetl se sedmnáctiletou dívkou,
která na přechod vstoupila z pravé strany.
Dívka utrpěla zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo. Alkohol u obou účastníků
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. I v tomto případě se
samozřejmě okolnosti a příčiny nehody
nadále šetří,“ sdělil Kořínek.

VAROVÁNÍ
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Během posledních dvou týdnů došlo na přechodech pro chodce
v Prostějově k celé sérii dopravních nehod vozidel s chodci. Na
základě této alarmující situace vydala prostějovská policie varující
prohlášení. „V první řadě se nenechte zmást tvrzením, že chodec má
na přechodu pro chodce absolutní přednost. Žádné takové pravidlo
neexistuje! Řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec nesmí vstupovat do vozovky ‚bezprostředně‘
před jedoucí vozidlo,“ apeluje František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Mladá řidička vozidla

SRAZILA CYKLISTU
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PROSTĚJOV A je tu další havárka
s nemotorizovaným účastníkem
silničního provozu! Mladá řidička osobního vozidla minulé úterý
nedala přednost v jízdě cyklistovi,
kterého vzápětí srazila. Sedmadvacetiletý muž skončil v nemocnici.
„V úterý osmadvacátého listopadu
před půl pátou odpolední došlo v křižovatce ulic Dolní a Jezdecké k dopravní nehodě osobního automobilu
a jízdního kola. Devatenáctiletá řidička
automobilu značky Opel z Jezdecké ulice na hlavní komunikaci vjela
v době, kdy Dolní ulicí ve směru od
centra města projížděl sedmadvacetiletý cyklista. Ten po střetu s automo-

bilem upadl na komunikaci a způsobil si zranění, se kterým byl následně
převezen do prostějovské nemocnice,“
popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na osm tisíc korun. „Alkohol u obou účastníků policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
nadále předmětem šetření. Po dobu šetření nehody provoz v křižovatce řídili
policisté,“ dodal další informace policejní
tiskový mluvčí.

zide Policie ČR, územního
NĚMČICE NAD HANOU Uply- kaci mezi Němčicemi nad Hanou nalo se o čelní srážJedno z vo
nulý čtvrtek 29. listopadu o půl a Výšovicemi k dopravní nehodě ku, která si vyžádala
odboru Prostějov.
sedmé večer došlo na komuni- dvou osobních automobilů. Jed- naštěstí jen lehké
Ke zranění dalších osob
.
..
u
tk
zranění jednoho
nedošlo.
Výše způsobepojis
z řidičů.
né hmotné škody byla předběžně
„Jednadvacetiletý řidič automobilu vyčíslena na devadesát tisíc korun.
Škoda Felicia jedoucí směrem k obci „Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
Výšovice přejel zřejmě z důvodu ne- provedenými dechovými zkouškapřizpůsobení rychlosti vozidla stavu mi. U řidiče Felicie policisté proveda povaze vozovky do protisměru. li také orientační test na ovlivnění
Tam se čelně střetl s protijedoucím jinými návykovými látkami. Ten byl
automobilem Škoda Octavia. Tento také negativní. Při šetření okolností
vůz zůstal stát na komunikaci a Feli- policisté zjistili, že Felicia nemá sjedcia byla nárazem odhozena do příko- nané zákonné pojištění, proto na
pu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič místě zadrželi osvědčení o registraci
Octavie lehké zranění, se kterým byl obou automobilů. Příčiny, okolnosti
převezen do prostějovské nemocni- i míra zavinění jsou nadále předměJ +  +:  4 )    C  I   ;7 $ ce,“ popsal ošklivě vypadající nehodu tem šetření,“ doplnil informace Ko- G +:       "   )   ( * *   
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 ! František Kořínek, tiskový mluvčí řínek.

nemìlo

Slečna za volantem podcenila SNÍH A NÁLEDÍ Loupil v Prostìjovì, havaroval u Prostìjovièek
LHOTA U KONICE Po smyku skončilo vozidlo v plotě u domu, když za jeho
volantem seděla jednadvacetiletá slečna, která na náledí dostala smyk a neudržela ho na silnici. Policisté mladé ženě
po vyšetření nehody uložili pokutu.
Vše se událo minulé pondělí 27. listopadu o půl sedmé ráno na okraji obce
Lhota u Konice. Jednadvacetiletá řidička
osobního automobilu značky Hyundai
při jízdě od Brodku u Prostějova nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky, načež v důsledku toho dostala
s vozidlem smyk. Následně neovlada-

telný automobil vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do oplocení zahrady
u rodinného domu, kde se zastavil. Ke
zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
na automobilu a oplocení byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. Jak dodal, alkohol u řidičky
policisté vyloučili provedenou dechovou C         6 $
zkouškou. Její přestupek pak vyřešili na   ( + )  +$
místě uložením pokuty.
:  5
B   G  ^%

PROSTĚJOV, PROSTĚJOVIČKY
Policie pátrá po pachateli, který předminulý pátek vyloupil dům v Prostějově a rovnou si odvezl auto. S ním
však o dva dny později havaroval
u Prostějoviček. Přestože policisté
odcizené vozidlo ihned odevzdali majiteli, po zloději se slehla zem. Zatím...
„V pátek čtyřiadvacátého listopadu přijali
prostějovští policisté oznámení o vloupání do rodinného domu v západní části
města. Pachatel měl dosud nezjištěným
způsobem překonat vstupní dveře domu

a poté z botníku na chodbě odcizit klíče
k automobilu značky Ford. Následně
s použitím odcizeného klíče automobil
odcizil. Majiteli vozu tím způsobil škodu
vyčíslenou na 32 500 korun. Policisté
po vozidle začali pátrat a ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní svobody,
přečinu krádeže a přečinu neoprávněného užívání cizí věci,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.

Tím ovšem případ neskončil, výraznou
stopu po pachateli získali policisté o dva
dny později. „Odcizené vozidlo se policistům podařilo vypátrat v neděli šestadvacátého listopadu, stálo havarované
na poli mezi obcemi Krumsín a Prostějovičky. Po provedení nezbytných úkonů
si vozidlo převzal majitel. I nadále tak ale
policisté pátrají po pachateli, v případě
jeho dopadení a odsouzení mu hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta,“ doplnil mluvčí prostějovské policie
František Kořínek.

letos slavíme jubileum...
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KOUPÍM

REALITY

To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání, stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 8. prosince 2017
uplynou 4 roky smutku,
kdy zemřela naše milovaná manželka,
maminka a babička,
paní Vladimíra HORÁKOVÁ
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Jaroslav a dcery Martina
a Zuzana s rodinami.
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
města. 777 602 873
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prodám byt 3+1 v OV, v centru a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitSlovenská ul. 736 631 702
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Mladá rodina koupí menší byt v Pv. ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Platba hotově. Tel.: 777 920 304
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Nutně sháním ke koupi byt 1-2+1.
732 116 877
Prodám rodinný domek, jedno patrový,
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv
– Krasice. Tel.: 739 965 177
Koupím
rodinný
dům
velkých oprav. 604 635 527

bez

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

Prodám 2+1, Svatoplukova, 772 728 569
Shánímpronájem bytu–dlouhodobý.
739 367 205
Koupím garáž v Prostějově. 737 716 627
Koupím byt 3+1, ideálně s alkovnou
po rek. min 75 m2 spěchá, hotovost!
737 716 627
Sběratel koupí barevné servisy ze 60. let
Tel.: 605 138 473
Muž hledá podnájem jedné místnosti v Pv, zařízení není podmínkou. Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
Tel.: 734 694 194
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, obrazy, hudební nástroje, hodinky,
hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
Anglická ul. Tel.: 602 775 607
kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666

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

FINANCE

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
Sběratel koupí barevné hutní sklo 60. let
721 344 771. Práce různého druhu.
Tel.: 603 161 569
Provádíme dokonalé stroj. čištění sed. souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302, Vykupujeme jádra vlašských ořechů.
Tel.: 582 370 216 nebo 604 375 585
582 382 325, www. revay.cz
Studio Jiří Malý
pedikúra 150 Kč, manikúra 150 Kč,
modeláž nehtů 490 Kč.
Obj. tel.: 604 662 609

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy,
s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.

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

Scházíš nám,
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš...

Dne 9. prosince 2017
uplyne 13 let od úmrtí
pana prap. Davida BLÁHY
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče
a sestra s rodinou.

Dne 6. prosince 2017
vzpomeneme
smutné 16. výročí úmrtí
pana Zdeňka CHLUPA,
který by
dne 24. prosince 2017
oslavil 59 let.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcera Dáša
s rodinou a sourozenci
s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

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

Dne 1. prosince 2017
uplynulo 3. smutné výročí,
co nás náhle opustila naše maminka,
babička, manželka, dcera, sestra,
teta, švagrová a kamarádka
Soňa ZABOŘILOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste tuto úžasnou ženu znali,
prosím, vzpomeňte si s námi.
Stále vzpomínající rodina.

AUTO - MOTO

PRODÁM

Koupím Škoda 1000MB a Škoda 110r
ideálně včetně garáže - není podminkou.
774 601 006

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

Dne 3. prosince 2017
uplynulo 7 roků, kdy nás navždy opustil
pan Vladimír BUŠINA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka Marta,
dcery Ivana a Alena, vnučka Sandra
a vnuci Milan a Lukáš s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 22. prosince 2017
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel BARTOŠEK
z Bílovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 5. prosince 2017
by oslavil 60. narozeniny
pan Pavel KLUČKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci.

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

Štíhlá, 21/192, VOŠ, hledá prima kluka.
Tel.: 774 801 781
16011421482

Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Cena za ks 100 Kč, Pv. Tel.: 606 166 853
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Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.

Je těžké naučit se žít bez toho,
koho jsme milovali.

SEZNÁMENÍ

Nabízíme rekonstrukce bytových jader
a sádrokartonářské práce. Tel.: 775 239 147,
739 095 527.

Dne 1. prosince 2017
jsme vzpomenuli
8. smutné výročí úmrtí
pana Františka PLAJNERA
z Křenůvek.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 8. prosince 2017
vzpomeneme
nedožité 71. narozeniny
paní Aničky TANDLEROVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel
Petr Tandler a vnoučata.

Dne 9. prosince 2017
uplyne 2. smutný rok od úmrtí
pana Josefa PONÍŽILA
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 4. prosince 2017
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Prostějova – Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

Dne 8. prosince 2017
by se dožil 70 let
pan Jan ŠEVČÍK.
S láskou v srdci stále
vzpomíná rodina.

UZÁVÌRKA

ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
8. PROSINCE

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

150123020036

řádková inzerce / vzpomínky

V 10.00 HODIN

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
15012920079

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

17120121413

( 5  )9

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

A ZÍSKÁTE ZDARMA

KNIHU

strana 27
  3


!"#$%&'(#
)* +,- ./-

Poslední rozlouèení
Vlastimil Novák 1934 Kostelec na Hané Pondělí 4. prosince 2017
Věra
Páleníková
1938
Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Černoch 1942
Prostějov
Ludmila Strbačková 1926
Smržice Barbara Buzgovičová 1973 Prostějov 15.30 Obřadní síň Brněnská 104
Drahomíra Vránová 1934 Otaslavice Středa 6. prosince 2017
MUDr. Jan Dýcka 1934
Prostějov Jaromír Vitásek 1942 Držovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Alois Smělý 1929
Vrbátky Eva Krejčířová 1932 Malé Hradisko 13.30 Obřadní síň Malé Hradisko
Maria Musilová 1934
Prostějov Libuše Vlachová 1921
Otinoves Božena Mokrošová 1940
Prostějov
Miroslav Pavelka 1927
Prostějov Milada Štefková 1932
Otaslavice Jitka Mašterová 1930 Vyškov – Dědice
Antonín Bartoš 1939
Prostějov Milada Sychrová 1933
Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
( 5  )9
Petr Pelíšek 1958 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
( 5  )9
Marie Karásková 1932 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. prosince 2017
Ing. František Mezihorák 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI HLEDÁ
Všeobecná sestra hledá práci, nejlépe
v ordinaci. I na část. úvazek. E-mail:
denfac@seznam.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
8. PROSINCE

 $ 

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Asistent/-ka obchodního oddělení 18 000 Kč
Konstruktéři
28000-35000Kč
Obsluha strojního zařízení
14 000-17 000 Kč
Pracovník/-ce v masné výrobě
14 000 Kč
Procesní inženýr
pro výrobu polotovarů
28 000 Kč
Prodavač/-ka masa a uzenin
18 400 Kč
Prodavač/-ka
13 400 Kč
Švadleny - brašnář/-ka
14 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
ÚSO s maturitou
ÚSO
základní+praktická
základní+praktická

Firma
Toray Textiles Central Europe, Pv
BEXIM PALETTEN Kostelec n. H.

jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný
jednosměnný

ÚSV
střední odborné
střední odborné
střední odborné

MUBEA-HZP, Prostějov
Uzeniny Zajíček, Vrahovice
HZ servis, Vranovice-Kelčice
SOFA Dog Wear, Prostějov

GLOBAL RECYCLING Klenovice n. H.

ZD Vícov - jatka Lešany

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

17120111410

V 10.00 HODIN

17110721308

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

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.

HLEDÁTE PRÁCI?

17102621270

STUDIO365hledánovétvářeproreklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.: 605427271,
9-12 h. www.studio365.eu

CA KONSULT s.r.o., účetní a daňová
kancelář přijme pracovníka na pozici
všeobecná(ý) účetní. Více informací na:
bursa@cakonsult.cz, Havlíčkova 2957/3a,
Prostějov. Nástup 1.12.2017

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

17120121432

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

Přijmeme ihned do našeho kolektivu
zaměstnance na hlavní nebo i vedlejší pracovní poměr, a to na pozice:
TECHNIK BOWLINGU na HPP
i VPP- pracovní náplň: údržba bowlingové strojovny a bowlingových
drah, obsluha bowlingové recepce…
ZAŠKOLÍME.
požadavky: SŠ vzdělání nebo výuční
list, bezúhonnost, technická zručnost,
komunikativnost a příjemné vystupování, základní znalost práce na PC a AJ,
flexibilita. Odpolední směna, 1x za 14
dní pracovní víkend, dobré platové
podmínky: navýšení mzdy po zapracování + odměny z tržeb, letní dovolená
4 týdny, volné pondělí. U vedlejšího
pracovního poměru se jedná hlavně
o pátky a víkendy.
KUCHAŘ na VPP - pracovní náplň: samostatný kuchař/ka, pizza
a minutky, odpolední směna PÁTKY
a SOBOTY, vítány také zkušenosti
s přípravou studené kuchyně pro rauty, požadavky: bezúhonnost a flexibilita...ocenění dle šikovnosti od 100,Kč/hod...po zapracování navýšení.
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
- pracovní náplň: mytí nádobí a pomocné práce, od 80,-Kč/hod, pátky
a soboty od 16:00 do 22:00.
Více informací na tel.č. 728 634 274
nebo osobně BOWLINGPALACE,
Újezd 4, Prostějov

letos slavíme jubileum...

17102621269

PRÁCI NABÍZÍ
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.

nabídka pracovních míst

17120121430

18

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také devětačtyřicáté 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
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky
s 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 7. prosince 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


 !

"#$%

Tovární ul.
Petr VRÁNA, Kobylničky 57
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  !
"#$%
Martin Zounar
Jaromír SEIDLER, Libušinka 3, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
  !
"#$%
ROBERTKŘESŤAN Jitka VINKLÁRKOVÁ, C. Boudy 23, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 650 Kč na vystoupení.

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

SUDOKU
  !
"#$%
8,1,6,3
Květa MARCIÁNOVÁ, Vrlova 38, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

17111061324

SU
DO
KU

Výherce získává PIVO
 


OSMISMĚRKA

KŘÍŽOVKA
  !
"#$%
Kvalitní péče a bezpečí
pacientů je jedním z našich pilířů
Jarmila HUBÁLOVÁ, Rynk 132, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17111061317

16112863363

SUDOKU

DRUHÁ TRÁVA S ...... ROBERTEM KŘESŤANEM

ČÍSLA, VICHRY, PERZIÁN, ŠTIKA, UŽOVKA, HNIDA, MOUREK, RČENÍ, FLORA,
POCHVA, LÁSKA, SLECHA, ODNOŽ, OBVAZY, SALCHOW, TÁZAČ, OKOVY,
VZRUCH, ORGÁN, ZÍSKAT, SÍTKA, ČOČKA, ŠPUNT, NÁZVY, HLEDÍ

Výherce získává VSTUPENKA
   

Výherce získá 

 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili symbol
„Sametové revoluce“, kterou jsme si nedávno
i v Prostějově připomenuli....

Výherce získá POUKAZ
 

Výherce získává 

!"#  


16070712278
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

TIP  ku
KOMEDIE PLNÁ HVĚZD V „MĚSTSKÉM“
KDY: STØEDA 6. PROSINCE, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 4, PROSTÌJOV
Hvězdně obsazené divadelní drama, které se v Prostějově mělo odehrát již 18. října, nyní konečně přijíždí na
prkna Městského divadla. „V říjnu bohužel nemohla být
hra uvedena, protože jeden z herců nebyl schopen přijet,“ vysvětlila produkční Městského divadla Eva Zelená.
Představení Chvilková slabost významného britského dramatika a herce Donalda Churchilla si připravilo
pražské Divadlo v Rytířské. Jedná se o brilantní komedii
o komplikovaném vztahu muže a ženy, v němž se odehraje mnoho nečekaných zvratů a odhalení.
„Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti.
Dva roky po rozvodu.“ Řekli byste si, dnes již vcelku běžná situace
ve vztahu dvou lidí. Ale co když je to mezi nimi všechno trochu

komplikovanější... V roli Audrey vystoupí Petra Špalková a role
Tonyho se ujal David Matásek. Doplní je mladá herečka Sandra
Černodrinská jakožto jejich osmnáctiletá rebelská dcera. Každý
z páru žije po rozvodu již vlastní a hlavně šťastný, naplněný život.
Nyní se však oba setkávají na venkovské chalupě, již kdysi sdíleli
a která se má v nadcházející době prodávat, aby se podělili
o nábytek a jiné cennosti. Při úklidu chalupy začnou na povrch
vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti, načež oběma dojde, že
pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích. A všechno
nakonec vyvrcholí zcela jinak, než by divák očekával!
O tom, jak celá tahle komediální peripetie dopadne, se přijďte tuto středu večer přesvědčit do prostějovského Městského divadla.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 4. prosince
14:00 Obr Dobr
dobrodružné fantasy USA
17:30 7 životů
americký thriller
20:00 120 BPM
francouzské drama
úterý 5. prosince
14:00 Obr Dobr
17:30 Po strništi bos
české komediální drama
20:00 Liga spravedlnosti
americké akční fantasy
středa 6. prosince
17:30 Anděl Páně 2
česká rodinná komedie
20:00 Milda
český dokument
čtvrtek 7. prosince
17:30 Přání k mání
pohádka ČR/SK
20:00 Matky na tahu o Vánocích
americká komedie
pátek 8. prosince
15:30 Můj život Cuketky
francouzský animovaný film
17:30 Přání k mání
20:00 Matky na tahu o Vánocích
sobota 9. prosince
15:30 Přání k mání
17:30 Madam služebná
komediální drama Francie
20:00 Matky na tahu o Vánocích
neděle 10. prosince
9:30 Pojďte, pane, budeme si hrát
pásmo krátkých pohádek ČR
15:30 Earth: Den na zázračné planetě
dokumentární film Velká Británie
17:30 Madam služebná
20:00 Vražda v Orient Expressu
americké detektivní drama

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
sobota 9. prosince
19:00 AŤ JE ZÁŘÍ NEBO LEDEN,
SBALILI JSME POINT DO
BEDEN ANEB JEDEME DÁL
Veselé i srdceryvné rozloučení s budovou
Divadla Point na Olomoucké ulici v Prostějově. Setkání všech, kdo se zde umělecky
narodili, tvořili nebo reinkarnovali. Souhrn všech důležitých momentů od roku
2005 do současnosti. Uvidíte ukázky z vašich oblíbených inscenací tak, jak jste ještě
nikdy neviděli a neuvidíte...
Režie: C. Humberto
\

Knihovna

Vápenice 9, Prostějov
pondělí 4. prosince
15:00 MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ
Mikuláš čte velmi rád, a proto se rozhodl,
že i letos navštíví knihovnu. Bude dohlížet
na soutěže, hry a samozřejmě také na rozdávání odměn všem šikovným dětem.
(Knihovna pro děti,
Pernštýnské nám. – zámek)
středa 6. prosince
17:00 KŘEST KNIHY JARMILY
POSPÍŠILOVÉ
Úspěšné prostějovské spisovatelce Jarmile Pospíšilové vychází další kniha.
Nový příběh z oblíbené edice „Původní
česká detektivka“ nakladatelství Moba
má název Malovaná pýcha. Slavnostní
křest se uskuteční v prostějovské knihovně, za účasti autorky.
čtvrtek 7. prosince
17:00 ŠTRÚDLOVÁNÍ
S JARKEM KNEJPEM
tradiční adventní recitál písničkáře
Jaroslava Knejpa si letos malinko
osladíme - pokud chcete, upečte štrúdl
a přineste ostatním ochutnat. Zastavte
se v předvánočním shonu, přijďte si
zazpívat nejen koledy, dejte si kávu nebo
Kulturní klub
čaj a pochlubte se svým štrúdlem.
do 22. prosince
KOLÁŽE
Školní 4, Prostějov
výstava koláží z vlastních kreseb Bohumila
čtvrtek 7. prosince
Olšanského - konstruktéra a projektan13:00 SENIOŘI V 21. STOLETÍ
čtyři odborné přednášky nejen pro senio- ta, ale také výtvarníka a fotografa, který
je znám svými kreativními fotografiemi
ry o zajímavých moderních tématech
a netradičními úpravami kreseb a snímků
pátek 8. prosince

DUHA

17:00 MIRA MACÍK - FORMATION
Muzeum a galerie
OF DEFORMATION
vernisáž výstavy, jejíž autor se věnuje kromě
v
Prostìjovì
grafiky a umělecké tvorbě také designem,
kurátorstvím a pedagogikou
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
(probíhá do 31. prosince) do 4. února 2018
UMĚNÍ SECESE
která je na výstavě představena,
MÌSTSKÉ DIVADLO Kolekce,
zahrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik,
plakátů a skla zapůjčených z mnoha česPROSTÌJOV
kých a moravských státních galerií, muzeí
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
a také ze soukromých sbírek. Díla předstastředa 6. prosince
vitelů tohoto uměleckého směru typická
19:00 DONALD CHURCHILL:
svými stylizovanými designy, dokonalou
CHVILKOVÁ SLABOST
brilantní komedie Divadla v Rytířské Praha harmonií linií, které využívaly ornamentálHrají: P. Špalková, D. Matásek, S. Čer- nosti přírodních tvarů, siluet stromů a listů,
mořských vln a rozevlátých ženských vlasů,
nodrinská. Režie: Petr Hruška
budou zastoupena Alfonsem Muchou
čtvrtek 7. prosince
a mnoho dalšími.
19:00 SATURNIN
Saturnin Zdeňka Jirotky patří k nejoblíbenějším českým humoristickým románům. Sokolovna
Okouzlující příhody pána a jeho bezmála
geniálního sluhy situované do noblesní
Skálovo nám. 4, Prostějov
prvorepublikové atmosféry na českých neděle 10. prosince
scénách zdomácněly už dávno. Těšit se 13:30 a 15:30 KOUZLO VÁNOC
můžete na inteligentní humor i fantastic- loutkové představení
kou odvahu vzít všednost útokem – třeba
koblihami. Protože, jak řekl Zdeněk Jirotka: Galerie Mánes
„Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je,
Kostelecká 18, Prostějov
když se lidé zapomínají radovat ze života.“
Hrají: D. Hřebíček, M. Siničák, J. Štvrtec- do 20. prosince
VÁNOČNÍ
VÝSTAVA
ká, Š. Kaminský, Z. Dvořák, A. Nesvadbová, R. Nevěčný, M. Bumbálek. Živě hraje výstava textilních šitých výrobků Katky
a Martiny a ručně vyráběných přání
swingová kapela Melody Gentlemen.
f. U Ajdyho
Režie: Jakub Nvota

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

Zámek Plumlov
neděle 10. prosince
19:00 KONCERT NA ZÁMKU
klavírní koncert Zdiny Krausové Otrubové
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

Zámek Konice
pátek 8. prosince
17:00 BESEDA S OCHUTNÁVKOU
čínské čaje s Petrem Bazalou
za doprovodu muziky
sobota 9. prosince
15:00 VÁNOČNÍ VÝSTAVA
vernisáž výstavy, která je rozšířená
o ručně vypracované výrobky z Afriky
(potrvá do 5. ledna 2018)
neděle 10. prosince
16:00 ADVENTNÍ KLASIKA
adventní koncert, na kterém vystoupí
sopranistka Aneta Ručková a klavírista
Josef Kratochvíl

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 28. ledna 2018
FOTOGRAFIE
výstava Dalibora Sedláka

do soboty
23. prosince
9:00-18:00 VÁNOÈNÍ JARMARK
v rámci vánoèního jarmarku vystoupí
od 14:30 do 16:30 hodin ve dnech:
9.12. a 16.12. kapela TRIO PLUS
10.12. a 17.12. kapela VØESOVANKA
pátek 8. prosince
17:00 VÁNOÈNÍ ODPOLEDNE
PRO DÌTI S HEIDI JANKÙ
       
        
i rodièe
(námìstí T.G.Masaryka)
sobota 9. prosince
VÁNOÈNÍ ODPOLEDNE S MÍŠOU
8:30 PROMÍTÁNÍ PÁSMA
POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
10:00 PØÍŠERKY POD HLADINOU
13:00 VÁNOÈNÍ MINIDÍLNA PRO DÌTI
15:30 a 17:30 LESNÍ KRÁLOVSTVÍ
interaktivní zábavná show s Míšou
    !  
  " (DUHA, Školní 4)

akce v regionu...
Jazzové Vánoce v Němčicích
Vánoční koncert jazzové skupiny FourWayClose se bude
konat tento pátek 8. prosince od 19:30 v kině Oko v Němčicích nad Hanou. Čeká
vás večer plný americké swingové hudby v podání jazzového vokálního kvarteta
za doprovodu jazzových muzikantů.

Vánoční výstava v Konici
Tuto sobotu 9. prosince od 15:00 hodin proběhne v galerii na zámku v Konici
vernisáž Vánoční výstavy, která bude letos rozšířená o ručně vypracované výrobky
z jedné z nejchudších zemí Afriky. Své práce představí děti i klienti domovů důchodců
v Jesenci, Bohuslavicích či Ludmírově. Na závěr výstavy 5. ledna v 17:00 hodin se
bude konat beseda o Ugandě.

Mikulášský běh v Otaslavicích
TJ Sokol Otaslavice pořádá tuto neděli 10. prosince Mikulášský běh pod Obrovou
nohou. Registrace bude probíhat v areálu sokolovny od 9:30 hodin, start je naplánovaný na 10:30 hodin. Trasa bude dlouhá 6 kilometrů a povede přes silnici, polní
cesty, louky i les. Občerstvení bude po závodu zajištěno v sokolovně. Zápolit se bude
v několika kategoriích, startovné je 50 korun.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý
Neděle

5.12. 9.00 - 10.00
10.12. 10.00 - 12.00

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE VECERNIK@PV.CZ
VOLEJTE 608 960 042

BASKETBAL:
sobota 9. prosince:
13:00 BCM Orli Prostějov - Snakes Ostrava (12. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv)

FLORBAL:
neděle 10. prosince:
8:00 10. kolo Olomouckého přeboru
mužů (týmy FbC Playmakers Prostějov
„B“, Olomouc „C“, Arktic Olomouc, Šternberk „B“, SH Kostelec na Hané).
8:00 10. kolo 2. ligy dorostenců, sk. 7 - A
(týmy SK K2 Prostějov, Lipník, Olomouc
„B“, Přerov, Droždín, Šternberk, SH RG a
ZŠ Prostějov).

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 9. prosince:
17:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Havířov 2010 (30. kolo WSM Ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).

VOLEJBAL:
sobota 9. prosince:
10:00 TJ OP Prostějov - VK Kylešovice
(17. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u
zimního stadionu Pv).
14:00 TJ OP Prostějov - VK Kylešovice
(18. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u
zimního stadionu Pv).

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky se koná program pro rodiče
s malými dětmi, který vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* ve středy od 8:30 do 11:30 hodin
se koná adaptační kurz před vstupem do
mateřské školy „ŠKOLIČKA“
* v úterý 5. prosince od 17:00 hodin
se koná MIKULÁŠSKÁ PÁRTY, těšit
se můžete na pestrý program plný her,
soutěží a zábavy
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 4. prosince od 16:00 hodin
se koná tvořivá dílna KERAMIKA
* v pátek 8. prosince od 16:00 hodin
se uskuteční tvůrčí dílna RECYKLODÁRKY - tvoření vánočních dárků ze skla
a papíru, popřípadě z dalších materiálů
* v Kolářových sadech a jejich okolí se
v sobotu 9. prosince od 9:00 hodin budou
věsit krmítka, která vyrobili dospělí i děti
při tvořivých dílnách
MC Cipísek
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
* 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
* Vánoční dobroty aneb slavíme zdravě! Jak
na tradiční dobroty netradičně, se dozvíte
v pondělí 4. prosince od 18:00 hodin
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na
výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

RÙZNÉ...
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
Setkání se svatým Mikulášem
a jeho andělským i čertovským
doprovodem proběhne
i v kostele sv. Petra a Pavla 10. prosince
po ranní mši svaté v 9:00 hodin.

Sedmikráska, Sdružení rodičů, přátel
a zdravotně postižených celiakií pořádá kurzy bezlepkového pečení. Kurzy
budou probíhat na ZŠ Melantrichova
v Prostějově v čase od 15:00 do 19:00 hodin
ve čtvrtek 7. prosince.
AKADEMIE SENIORŮ pořádá na
půdě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v úterý
5. prosince od 14:00 hodin předvánoční
povídání „VÁNOČNÍ ZVYKY NA HANÉ“.

Křesťanské maňáskové divadlo Za jeden
provaz zve na představení VÁNOCE
V LESE, které se uskuteční v neděli
10. prosince od 16:00 hodin na ulici Šárka
Malířská tvorba mnoha tváří Milana Frid- 10a, Prostějov - Církev bratrská.
richa se koná ve ZLATÉ BRÁNĚ v Prostějově až do 31. prosince vždy od 9:00 do Tuto sobotu 9. prosince od 17:00
19:00 hodin.
hodin se na půdě Husova sboru uskuteční ADVENTNÍ KONCERT Richarda
Církev československá husitská - Husův PACHMANA, v neděli 10. prosince se od
sbor pořádá ve středu 6. prosince od 16:00 10:00 hodin koná bohoslužba.
hodin „JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK?“- ztvární Divadlo Plyšového Medvídka. PředstaveMikulášská nadílka se uskuteční
ní bude doplněno o Mikulášskou besídku.
10. prosince po mši svaté,
která bude v 9:00 hodin
Poradenská služba České obchodní inspekv kostele sv. Cyrila a Metoděje
ce probíhá vždy první pracovní pondělí
na Brněnské ulici.
každého měsíce roku 2017 (červenec až
prosinec) v zasedací místnosti Odboru roz- Hanácký soubor písní a tanců KLAS
voje a investic, kancelář č. 435 ve třetím po- a dětské složky KLÁSEK & KLÁSEČEK
schodí Magistrátu města Prostějova, Školní Kralice na Hané vás zvou na ADVENT4. Konzultace probíhají v časovém rozmezí NÍ POSEZENÍ v sobotu 9. prosince
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace od 17:00 hodin v Kulturním domě v Kraje možno získat na Odboru obecní živnos- licích na Hané. Vstupné dobrovolné.
tenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí
budovy (kanceláře č. 143 až 147).
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s.
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
v úterý 5. prosince od 15:00 hodin 775 549 777 oznamuje všem klientům, že
„TAK TO VIDÍM JÁ“. Uživatelé den- poradenské pracoviště v Prostějově, má
ního stacionáře návštěvníkům nabídnou změněnou provozní dobu. Nově pondělí
různé vánoční dekorace, originální, ruč- a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00
ně vyráběné svíčky, vánoční ozdoby, mý- do 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
dla, tkané koberečky, drobné keramické domluvě. Můžete využít služeb našeho
předměty, originální šperky a řadu dal- zařízení v podobě odborného sociálního
ších výrobků. Výtěžek z prodeje bude poradenství a nabídky baterií do sluchapoužit k zakoupení materiálu pro jejich del a drobné příslušenství ke sluchadlům
další činnost a terapeuticky zaměřené (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
zájmové aktivity.
různých velikostí).

®

SPORT

KULTURA
SPOLEČNOST
PROSTJOVŠTÍ Sparťan Vykoukal
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Pondělí 4. prosince 2017

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ŠAMPIONI patøí mezi legendy

Číslo 49•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

TETÍN
DRAŽIL
ƔƔ 19. humanitární aukce uměleckých předmětů ve prospěch
prostějovské školy pro postižené
děti
strana 26

ESKÁČKO
A POSTUP?

Jiří MOŽNÝ

Foto: Josef Popelka

„Kasko“ zažilo
poøádný náøez
Keksu a Kontaktu
strana 24-25
JEDNOU
VTOU
ƔƔ Radní Olomouckého kraje schválili
v pondělí 27. listopadu zásadní změny v
kotlíkových dotacích. Na peníze, určené
k výměně starých kotlů za nové, teď dosáhne více lidí, kteří se nově mohou hlásit
až do konce dubna 2018. Z původních
124 miliónů korun navýšilo hejtmanství
rozpočet dotačního projektu na téměř
167 miliónů. Více na www.vecernikpv.cz!

Foto: www.hcsparta.cz

PRAHA Prostějovští Jestřábi mají na lavičce legendu. Toto označení není nijak
přehnané nebo nepatřičné, právě včera totiž vstoupil hlavní kouč zdejšího „A“mužstva Jiří Vykoukal do Klubu legend HC Sparta Praha. Aktuálně šestačtyřicetiletý kouč strávil v jednom z nejslavnějších tuzemských oddílů plných dvanáct
ročníků a podílel se na zisku hned čtyř titulů, v závěru minulého týdne se pak společně s Jaroslavem Velechovským a in memoriam Janem Císařovským dočkal
pocty známé zejména z NHL. Holešovický klub jej zařadil do elitní společnosti,
která v tuto chvíli čítá dvaatřicet jmen. „Velice si toho vážím! V první jsem tomu RADNICE
nemohl ani věřit, že se ocítám v takové společnosti,“ neskrýval Jiří Vykoukal příSE BOUŘÍ
mo na ledě O2 Arény před zápasem proti Jihlavě dojetí.
ƔƔ Proč šéf hokejových Jestřábů
PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl celému aktu svědkem na vlastní oči a ještě předtím
pořídil s Jiřím Vykoukalem exkluzivní rozhovor, který najdete na straně 34.

Pošák Ondej hled
i lidi z Prostjovska á

ƔƔ První utkání 5. kola Českého poháru proti Opavě odehrají basketbalisté
BK Olomoucko v prostředí haly Sportcentra 20. prosince.
ƔƔ Na prostějovské hlavní nádraží přijel včera odpoledne mikulášský parn
vlak, který přilákal desítky zájemců především z řad malých ratolestí.
ƔƔ V zápase prvního kola Fed Cupu
proti Švýcarsku by mělo Česko nastoupit v nejsilnější možné sestavě. V duelu,
který se v pražské O2 areně odehraje
10. a 11. února 2018, může kapitán
Pála využít obě hvězdy TK Agrofert aktuálně čtvrtou hráčku světa Karolínu
Plíškovou a dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou,
letos ovšem hostující v pražské Spartě.
ƔƔ Necelých devatenáct miliónů korun
rozdělí mezi celkem jedenáct nemocnic a
lázní Olomoucký kraj. Peníze mají sloužit k
zajištění navýšení platů směnujících zdravotních sester. Příslušné dotační smlouvy
podepsalo vedení kraje se zástupci zdravotnických zařízení v úterý 28. listopadu.

ƔƔ V dalším dílu seriálu FOTBAL
EXTRA jsme podrobně rozebrali podzim
prostějovského 1.SK strany 30,31 a 33

Foto:www.ceskatelevize.cz

PROSTĚJOV Populární pořad Pošta pro tebe má během letošního léta a podzimu vysílací přestávku.
Pošťák Ondřej ovšem nezahálí a po celé republice hledá lidi, kteří někomu chybějí. Dva z nich mají kořeny v prostějovském regionu.
Znáte asi osmdesátiletého Jaroslava Ševčíka, který žil v Čechách pod Kosířem a pracoval jako řidič MHD? Z Čech
pod Kosířem se odstěhoval a nyní může žít někde na Vysočině. A máte tušení, co by mohlo být s Miroslavem
Zapletalem, který se narodil 27. ledna v Prostějově?
Pokud ano, tak o nich dejte vědět na e-mail: postaprotebe@ceskatelevize.cz. Možná i díky vám se objeví tato dvojice na televizní obrazovce a najde své blízké. Nové díly budou na ČT1 k vidění od ledna příštího roku.
(mls)

Jaroslav Luňák naštvala prostějovskou primátorku Alenu
Raškovou?
strana 34

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

Startuje druhá pùle

základní èásti

PROSTĚJOV
První polovina
základní
části Kooperativa
NBL basketbalistům BK Olomoucko nevyšla podle představ. Nováček soutěže tajně
doufal, že bude mít na svém kontě po úvodní fázi ligového ročníku
více úspěchů. Zatím se svěřenci trenéra Benáčka pohybují ve spodní
polovině tabulky a to se v odvetné části pokusí vylepšit. První možnost budou mít netradičně v neděli 10. prosince, kdy přivítají USK
Praha.
„Vysokoškoláci“ po minulé sezóně výrazně obměnili kádr. Odešly
opory Primorac, Bohačík nebo Šafarčík, skončil trenér Alilovič.
Nový kouč Christianos Chougaz ovšem z hráčů druhého sledu udělal
nosné hráče a ti se mu odvděčili celou řadou povedených výkonů. Vysokoškoláci zatím živí naději na postup do skupiny A1 v nadstavbové
části a v první části sezóny dokázali porazit posledního finalistu z Děčína nebo ambiciózní Ústí nad Labem. Hned v úvodním kole přehráli
ve své hale i zástupce Olomouckého kraje.
„Byl to zápas, na který nerad vzpomínám. Domácí nebyli kompletní,
myslel jsem, že vyhrajeme. Ale dopadlo to opačně. My jsme byli nervózní, ustrašení. Hra neměla potřebné parametry,“ ohlédl se za prvním vzájemným zápasem trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
„Chceme USK porážku oplatit a vyhrát. Nejlépe o sedmnáct bodů,
abychom měli lepší vzájemnou bilanci,“ dodal s ozváním do hlediště
Sportcentra-DDM lodivod BK Olomoucko.
(lv)
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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27. KOLO WSM LIGY

Foto: www.hokejprerov.cz
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V uplynulém týdnu si převzal výherce posledního dějství svoji cenu, načež posledních pár
kousků z podzimní části ještě v redakci zůstává.
Vyzvednout si je můžete právě v těchto dnech.
Samotná FOTBALOVÁ DEVÍTKA Večerníku
už pár dnů spí spokojeným zimním spánkem.
V zákulisí se pak pilně pracuje na přípravě závěrečného večer, jehož termín s avizovaným
vyhodnocením pořadí nejlepší dvacítky zveřejníme již v příštím čísle. Úspěšní tipující se tak
mohou zatím v klidu připravovat na své vítězné
proslovy, těm méně úspěšným bychom pak
poradili, aby už začali analyzovat své nedostatky
a pracovali na nich. Budou to potřebovat!

# I#6).# &#-  
STRANA 38

Další výsledky 11. kola: !"#"$ %&' 
Nymburk 75:111 (23:29, 37:56, 57:89). Nejvíce
=$.)#.32 ->) #9 *
#*! # #9B# '
Svitavy - USK Praha 87:78 (27:15, 50:36, 69:50).
  <*(   6 " $
 ##  # %&"   $


Tabulka:
 E6>)#
 $
3  
 ,J 
5. BK Olomoucko
2 #&)>. 
 " #
/ = #
* K"  &?> 6
 # 
 
( &.L8#& .

* *
 
2
 2
11 5
* 2
 7
 7
 7
3
* 3


A
PROSTĚJOVSK
2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
2. turnaj,   
>  $ >  2( %  $ +   G -2( >  $ +& //( +   G $
>  ( %  $ >  9/( +& +   G 85

_" 9 "5# 5 

25
/5
85
15
<5
35
5
-5

!"#$% &'()**
>6 %@6  G;
B? %=C
=JJL? +:
J=B= G+ * 
;@
G;L  7T
>@;@L G+ *
B? >CGIL G+ *

+
1
1
1
<
1
<
1
1

-
8
/
2
2
2


9

/


2
16
7
7
7
7




MQR=VWX?Y
$&FEZ  E>'  ;<#'  [&;" 
18.00 hodin: " # M ,J  N3 O
#&)>. M 
12. kolo, sobota 9. prosince, 18.00 hodin:
" # M E6>)# N3 O   M # 
N7O(8#& .M$  M,J 
Olomoucko – USK Praha N &J   
3 O K"  G? M #&)>.  N&P  
$  O

www.
vecernikpv.cz

0


9
/
2
1
8
/

13-
/8
2121<
222<
32
//8
/2
-28

2
9
3
3
/
/
2

VETERÁNI
2. turnaj,    45
%$6 4+ /8( >  $+ 2( I$6 4+ 28( %$>   /<( +$6 4+ 28(
I$>   1

_" 9 "5# 5 
 67)#689 
:
:
0
0
/0;
25 I=C
1
/
9
2
3
/5 >%=;6 >@%C= /
/
9
9
9<
85 B? LJ%G
1
/
9
2
2
15 >J6;L?
1
2
9
/
23
<5 B? %= G+ *
8

9
/
2929
35 =? =;=@L6= 2999
/

9
2
33
5 L> G=JJC
/
9
9
/
8
-5 =? JL6= G+ *
/
9
9
/
<29
!<="!0//03;00>/005#"#=?@!5
 $> +  > +(  G$%(  $(  G$> +
> +( %$ ( $ G

:
<
/
/
9
9


M*Qxqw?*QxfzQ/=Yx%|*} ~}
5. kolo:

6. kolo:

)+/34+5,()*+

9:16 (7:12)

 *37H2 
3 /*H*7
7 //H/2
 /*H/3
6 923:958
3 2H2*
7 /72H//
7 H3
7 /3H/77
/ /H*2
2 *H7
 H*22

/
9

/


9
9
2

*+$% #B&Diváci: 
/;<'''EI=&;<'0 &#B#)>
+ 5.S5 #B #?# .P
8M%# 0 1;  5# I#H
,&  S
EI&')9B#,#>( 
6 3

)+/34+5,()*+

17:17 (9:12)

*+$B&% #Diváci: 
/;<'' ' EI =&;<' 0 &# B#)>
7 +  3 5.S  5 # B #  ;   
P8M%# 30 1
Trenér:,&  S
EI&'Q( 0( 
)90 &S3

KORFBAL
qw?*QxfzQ/=Yx%|*} ~}

TABULKA
# 
A)&J. 
3; 6
=&;<

7    *H*
3  3  H /
   /H*2
    }}


2




  

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

advent
dvent

23

ROZSVÍCENO! V PROSTĚJOVĚ I PO REGIONU JIŽ ZÁŘÍ VÁNOČNÍ STROMY. KDE HO MAJÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ?
ŠÍ?
Textové reportáže a fotografie z jednotlivých míst připravili: Michal Kadlec, Martin Zaoral, Josef Popelka a Jiří Možný

PROSTĚJOVSKO V pátek šest
minut po sedmnácté hodině
byl na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově slavnostně rozsvícen vánoční dvanáctimetrový
smrk. Jeho zbrusu nová světelná výzdoba se návštěvníkům
náměstí hodně líbila, což dávali najevo. Aby ne, když celá
ta sranda stála 350 tisíc korun.
Vyplatilo se, centrum města
září minimálně až na Vysočinu!
„Teď už se jenom usmívejte
a radujte se, jsou tady Vánoce,“
vyzvala zhruba patnáct stovek
přítomných Prostějovanů primátorka Alena Rašková. Ti se
dočkali i vystoupení populárního zpěváka Pavla Callty.
Bujaré veselí monitoroval
Večerník od pátku do neděle
doslova po celém regionu.
Stromy se rozsvítily v Kostelci
na Hané, Mostkovicích,
Drahanech, Hrochově,
Němčicích nad Hanou,
Ptení, Suchdole, Plumlově,
Konici, Protivanově, Horním
Štěpánově a řadě dalších
městysů a obcí. Některé z nich
jsme navštívili a přinášíme
vám živé reportáže.

Prostějovské náměstí se oficiálně

rozsvítilo do vánočního hávu
PROSTĚJOV Na námětí T. G. Masaryka v Prostějově nebylo uplynulý
pátek vpodvečer k hnutí. Stovky občanů včetně nejmenší drobotiny se
přišly podívat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, další stovky
okupovaly mobilní kluziště před
muzeem nebo se jen tak procházeli
napříč vánočním jarmarkem. Šest
minut po sedmnácté hodině se dvanáctimetrový smrk rozsvítil, a byla to
nádherná podívaná...
Když slavnostní program na prostějovském náměstí zahájil zpěvák
Pavel Callta, sešlo se u pódia a také
v okolí vánočního stromu dobrých
patnáct set lidí. Po první písničce
omladinou zbožňovaného Callty
vystoupily před návštěvníky akce
primátorka statutárního města Alena Rašková se svojí náměstkyní Ivanou Hemerkovou. „Přejí vám všem
krásné prožití vánočních svátků
a abyste je strávili ve společnosti lidí,
které máte rádi a kteří mají rádi vás.
A to nejenom o Vánocích, ale po celý
rok! Ale nyní udělejme to, na co tady

VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Foto: Josef Popelka

všichni čekáme, je čas na rozsvícení
vánočního stromu,“ uvedla Alena
Rašková, která vzápětí s pomocí
moderátora začala odpočítávat deset vteřin do rozsvícení vánočního
stromu, k nimž se okamžitě přidaly
stovky lidí včetně nejmenších dětí.
Jakmile se smrk rozsvítil, davy lidí vydechly úžasem a vzduchem hned léta-

ly pochvaly. „Přišel jsem se synem Jakubem. Sám jsem byl zvědavý, o jakou
nádheru půjde. Četl jsem ve Večerníku, že to nové osvětlení stromu stálo tři
sta padesát tisíc korun. Musím přiznat,
že ta krása předčila moje očekávání,“
svěřil se Večerníku Jiří Polák. „Paráda,
to samé chci letos doma,“ přitakal jeho
šestiletý synek Kuba.

Vedení magistrátu letos neinvestovalo pouze do nového vyzdobení
stromu, letos poprvé byla vánočně
nasvícena i budova radnice! „Ty zlaté svítící ozdoby jsou krásné, to jsem
fakt nečekala. Celé náměstí je vyzdobeno opravdu vkusně, nepřipadá mi
to přeplácané jako mojí kamarádce.
O víkendu se jedeme podívat do Olo-

mouce, tak jsem zvědavá, jaké to budou mít tam. Pak můžu porovnávat,“
poznamenala Eva Svatošová.
Nejenom náměstí, ale celý Prostějov se oficiálně rozsvítil do
vánočního hávu. Advent začíná,
teď už chybí jenom ta pověstná
sněhová nadílka. Dočkáme se jí
letos konečně?

mají strom
And*l rozzáil váno7ní strom v Plumlov* VodKonici
místního básníka
PLUMLOV O první adventní neděli,
kdy začíná měsíční příprava na Vánoce
a podle křesťanské tradice rovněž nový
liturgický rok, rozsvěcují lidé první svíčku na adventním věnci, řada měst zahájí
vánoční trhy, rozsvítí vánoční stromy na
náměstích a slavnostní výzdobu v ulicích.
Stejný počin má za sebou také Plumlov,
kde vánoční strom rozzářil okřídlený posel Boží.
„Anděl patří již tradičně k Vánocům, nechybí ani v žádném z betlémů, dnes nechyběl ani v Plumlově,“ chválil skvostné dílo
starosta Adolf Sušeň. Létající nadrozměrný
anděl je počin mladého uměleckého kováře
a zámečníka Tomáše Hýska, jehož úspěchy
sahají daleko za hranice regionu, tentokrát
až do samotného nebe.
K Vánocům či adventu neodmyslitelně patří
také koledy. Několik nejznámějších zaznělo
z nástrojů a úst dětí ze Základní umělecké
školy v Plumlově pod vedením dvou dam
Švédové a Nedbalové. Poté již došlo na tradiční odpočítávání a rozsvěcení vánočního
stromu. „Máme jej z vlastních zdrojů. Každoročně nám spousta lidí nabízí možnost
využít jejich strom, takže nouze o něj asi nikdy nebude. Letos se jedná o krásný stříbrný smrk,“ upřesnil Sušeň. Ten se zbarvil do
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Rozsvcení vánoního stromu v Plumlov ml na svdomí andl v nadrozmrných velikostech. 2x foto: Josef Popelka

modra a bude v Plumlově navozovat vánoční
atmosféru až do svátku příchodu Tří králů.
„Strom se nám moc líbí, mám ráda modrou
barvu, takže naprosto se trefili do mého vkusu
a anděl? Jedním slovem skvělá práce, hlavně jak
hýbe těmi křídly,“ rozplývala se mladá maminka.

Na své si přišly samozřejmě i nejmenší ratolesti, které za básničku či písničku obdaroval samotný Mikuláš, jenž v doprovodu anděla a tří
čertů zavítal na slavnostní nedělní večer. Město
myslelo i na starší ročníky, pro něž připravilo
teplý svařáček či jiný lahodný mok na zahřátí.

KONICE Večerník nechyběl ani při slavnostním rozsvícení vánočního B Y L I J S M E
stromu na Masarykově U T O H O
náměstí v Konici. Stalo se
tak během první adventní
neděle. Zdejší organizátoři neměli se sháněním
stromu žádné problémy,
posloužil jim k tomu smrk
vyvrácený při nedávné
vichřici na zahradě místního básníka.
„Ano, strom nám darovala
majitelka domku, ve kterém
žije básník a novinář Ka- Na námstí v Konici zahráli „Holoubci“, hned nato se rozrel Outrata. Smrk vyvrátila svítil vánoní strom.
Foto: Michal Kadlec
vichřice, takže nás napadlo o
něj požádat. Měli jsme připraven v zásobě sice ještě jiný strom, ale ten si necháme na
příští rok,“ usmál se Tomáš Vrba, ředitel Městského kulturního střediska v Konici, který
nedělní slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí pořádal.
Akce v Konici měla začít v sedmnáct hodin, ovšem objednaná kapela Muzika Jiřího
Holuba se zdržela, takže lidé na konickém náměstí odpočítávali vteřiny do rozsvícení stromu až těsně před půl šestou. Smrk se rozsvítil do nádherné modrobílé barvy.
„Přeji vám všem krásné strávení adventního času a klidné a pokojné Vánoce. Šťastný
nový rok si všichni popřejeme až při vánočním jarmarku,“ pronesl zhruba pětistovce
zúčastněných obyvatel konický starosta František Novák.

Do Kostelce pFilákalo V Jednově obdaroval
rozsvícení
i Mikuláše
KOSTELEC NA HANÉ „Mik,
Mik, Mikuláš, Mik, Mik, Mikuláš,
přišel s čertem na koláč. Čerte,
čerte chlupatý, nechej pytel za
vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu.“ I takovou básničku si
na uplynulý pátek připravily kostelecké děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Ostatně
právě pod ním uplynulý pátek od
Mikuláše také něco dostaly.
V Kostelci na Hané se již tradičně
rozhodli spojit Mikulášskou nadílku
s jarmarkem, bohatým občerstvením a hlavně slavnostním rozsvícením vánočního stromu. To vše
v pátek 1. prosince odpoledne před
svátečně nazdobenou radnici na
Jakubské náměstí nalákalo zhruba
pětistovku místních.
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Program pod vánoním stromkem v Kostelci na Hané letos zahájili caparti z místního mateského centra.
Foto: Martin Zaoral

„Chodíme sem každý rok. Příští rok
naše malá půjde do školy, tak jsme
si nemohli nechat ujít její vystoupení. Je ovšem docela škoda, že děti
nebylo moc slyšet,“ prohlásila jedna
z přítomných maminek, která jedním dechem pochválila moderátorku celého odpoledne Martinu Qítko
Procházkovou. „Byla tu už loni a je

skutečně pohotová a vtipná,“ dodala
mladá paní.
Kromě dětí z místní mateřské a základní
školy pod stromečkem vystoupila také
drobotina z kosteleckého Mateřského
centra a kroužku zumby. Za svá vystoupení si děti dvojnásobně zasloužily
balíček plný dobrot, který jim následně
přinesl Mikuláš i s celou svojí družinou.

Mikuláš více
než sto dětí
JEDNOV Již pošesté za sebou se
v Jednově uskutečnilo rozsvícení
vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou. Tentokrát si
celou událost nenechaly ujít více
než tři stovky občanů, přibližně
třetinu z nich tvořily o sobotním
večeru děti.
„Akce byla velice vydařená, účast je
každým rokem stále větší. Poprvé
jsme společně rozsvěcovali vánoční
strom před kostelem v Jednově v roce
2012, na přípravě se podílejí obec,
všechny místní spolky i farnost. Přípravu koordinuje sportovně-kulturní
výbor a všichni jsou zapojeni jako
dobrovolníci,“ pochvalovala si další
vydařenou událost starostka Suchdola, jehož místní části je i Jednov, Jitka
Zahálková.

Vánoní strom od soboty svítí i v Jednov.

O zajištění stromu, jeho umístění
i nazdobení se postarali jednovští
hasiči, jejich kolegové ze Suchdola zajišťovali Mikulášskou družinu a hasiči
z Labutic připravovali svařené víno.
O napečení vychválených koláčů se
zasloužil klub seniorů ze Suchdola,
Orel Suchdol se chopil přípravy čaje
pro děti a pomoci při organizaci, zapojila se i farnost.
Během podvečera se předvedly děti
z Mateřské školy Suchdol a z kroužku
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sborového zpěvu ze základní školy
v Brodku u Konice, kulturní zážitek
podtrhli svým hudebním vystoupením trubači František Šustr a Alois Pospíšil. Moderaci celé akce si již tradičně
vzal na starost Láďa „Sovjet“ Rus.
Strom darovala ze své suchdolské zahrady paní Jarmila Fojtíková a jeho
světýlka budou každý večer připomínat, že Vánoce se již blíží, do svátků
pokoje a míru již zbývají pouze necelé
tři týdny.

bude sobotní hanácké derby vlastně
generálkou na vstup do evropské Ligy
mistryň.
„V téhle fázi těsně před startem Champions League už není čas ani prostor
na žádné zkoušení. Teď potřebujeme
dostat mančaft do optimální formy
i pohody, proto na Šternberk půjdeme
v maximální síle a věřím, že se na Istanbul naladíme co nejlepším výkonem.
Byť samozřejmě nelze Fenerbahce
s TJ vůbec srovnávat. Primárně půjde o naši vlastní hru,, kterou chceme
předvést na vysoké úrovni,“ zdůraznil
hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.

jak
ja
ak se
se p
pařilo
ařilo
o na
na m
mikuláše...
ikulááše...
3x foto: Josef Popelka

čí, nakonec jsem je ale všechny umluvila,“
pochvalovala si kurátorka výstavy Kamila
Husaříková.
Akci zaštítily statutárního město Prostějov,
Olomoucký kraj, pojišťovna Kooperativa
a TK PLUS. „Jak je už dlouho známo, nejsme jen sportovci. Máme rádi umění, přímo se v něm vyžíváme. Každý rok proto
děláme ve spolupráci s prostějovským muzeem jednu výstavu, která by byla vhodná, dosažitelná a která by hlavně oslovila
lidi. A myslím si, že tahle secesní výstava
se opravdu povedla,“ vyjádřil se Miroslav
Černošek, spolumajitel marketingové společnosti.
„S výstavami na Prostějovsku jsem spokojen, myslím, že se do regionu daří dostat
velké a návštěvnicky atraktivní sbírky. Příkladem toho je kromě výstavy Umění secese i výstava Jana Kanyzy Pozdní sběr. Nebo

Město pravděpodobně prostory pronajme Gymnáziu Jiřího Wolkera, při
kterém divadlo Point od svého vzniku
působí. „S tímto řešením bychom určitě
byli spokojeni,“ vyjádřil se ředitel gymnázia Michal Šmucr. Obdobně to vidí
i lidé přímo z Pointu. „Pokud to tak
dopadne, tak to určitě uvítáme. Mám
jen strach, abychom něco nezakřikli,“
uzavřel před zítřejším jednáním rady
Aleš Procházka.
Předposlední představení Divadla
Point v Olomouckou ulici proběhlo
uplynulý pátek večer, kdy se zde konala hudební mikulášská nadílka,
během níž vystoupila sólistka Martina H. Seifertová, kapela Chilly
Weathers a pochopitelně členové
Divadla Point i Pontík.

tech. A Večerník pro vás vše důkladně veřejnost. Výstavě vévodí pro secesi typické motivy přírody a kontury ženských těl.
prozkoumal a zaznamenal!
Nemohou zde přitom chybět notoricky
Tereza MACHOVÁ
známá jména Alfonse Muchy, Maxe ŠvaOrganizace Muzeum a galerie v Prostějově binského či Jana Preislera, zastoupení mají
představuje unikátní sbírku děl secesních také Alois Kalvoda, Josef Mařatka nebo
umělců zapůjčenou ze sedmnácti státních Ladislav Šaloun. A pouze dvě díla ze všech
galerií, muzeí a také soukromých sbírek vystavených vyšla z ruky ženy. Umělkyně
celé České republiky oficiálně od pátku 1. takřka neznámá Anna Plesingerová Boprosince, kdy jsou dveře otevřeny také pro žinová, jemnými tahy často zachycující
optimistické výjevy krajin, se v muzeu
představuje jako malířka obrazů s depresivními tóny. K secesi nakonec neodmyslitelně patří plakáty, své místo v prostějovském
muzei tak mají známý Francouz Henri de
Toulouse-Lautrec, František Kysela nebo
záhadný W. M.
„Vůbec nic mi na výstavě nechybí. Je tu
vše, co jsem tu chtěla mít. Zprvu jsem se
ovšem bála, že mi někteří obrazy nezapůj-

isterstvo financí, které na rekonstrukci
poskytlo dotaci, zda by bylo možné
změnit účel užívání tak, aby zde divadlo
mohlo působit. V průběhu uplynulého
týdne jsme k tomu obdrželi povolení,“
zvěstovala dobrou zprávu náměstkyně
prostějovské primátorky Ivana Hemerková s tím, že celou záležitost ještě musí
posvětit městská rada.
V budově na Husově náměstí
v současnosti působí střední škola Art
Econ. Další prostory v tuto chvíli pro
besedy a workshopy využívá ZŠ z ulice
Kollárova a Městská knihovna. „Základní škola uvolní přízemní posluchárnu, která se po stěhování divadla
přemění v pódium a hlediště. Komfort
návštěvníků se tím nepochybně zvýší,“
dodala Hemerková.

výstavy obrazů Jiřího Koláře a Josefa Čapka, kterými muzeum dává návštěvníkům
možnost obdivovat díla velkých mistrů
výtvarného umění se světovým věhlasem
v rozsahu, v jakém je možno je zhlédnout
jen zcela výjimečně,“ uvedl František jura,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Kromě typických secesních obrazů byla na
čtvrteční vernisáži příchozím představena
například i díla Františka Jakuba či Ludvíka
Kuby, v nichž se příhodně snoubí secese
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Foto: archív Veéerníku

Foto: Tereza Machová

s impresionismem. Návštěvníkům se ale
stejně nejvíce líbily klasické krajinky. „Nám
se nejvíce líbí obraz stromů od Otakara Nejedlého. Ten bychom si klidně daly do bytu,“
shodly se příchozí Kristýna a Gita. Kulturní
třešničkou celého večera pak bylo vystoupení Pavlíny Přikrylové, která za doprovodu
klavíru zazpívala árie secesní hudby.
Výstavu můžete navštívit až do 4. února
2018, exkluzivní rozhovor s její kurátorkou ale najdete už v příštím čísle Večerníku!

opravdu tøžkých zápasĎ“
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dobou nám chybí víc

nahecované, poslední

„Nebyly jsme dost

SmeêaĆka Andrea Kossányiová:

DALŠÍ STATISTIKY
Z UTKÁNÍ NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!

v sobotu 9. prosince od 17:00 hodin domácí utkání 10. dějství elitní
soutěže ČR proti TJ Sokol Šternberk. „Jde o týmy ze spodní poloviny pořadí, my však do těchto zápasů
půjdeme vzhledem k situaci už zcela
naplno. Pro následné duely vysoké
náročnosti potřebujeme nabrat co
nejlepší formu, a proto doufám, že
v obou nejbližších střetnutích předvedeme kvalitní hru bez zbytečných
výpadků. Je potřeba mančaft správně
naladit,“ zdůraznil Čada.
(son)

trvávaly, čehož dobře hrající Přerov umně
využil k novému obratu, navíc poměrně
razantnímu - 14:17. Favorit nevypadal
nijak valně, nicméně i tohle manko dokázal rychle zlikvidovat - 17:17. A v závěru
se konečně naplno rozjel, ten zvládl vyšší
kvalitou suverénně - 25:19 a 1:0.
Nabrané tempo si Čadovy svěřenky přenesly do druhé části (5:1), ale stačila chví-

jak vypadala samotná hra. Odměnou tlačit nejen podáním. Z toho pramenil
mu je návrat do čela tabulky před Olo- velmi nečekaný stav 2:6, za pár minut
ještě 5:9. Zakřiknuté vékáčko pořádně
mouc.
teprve drtivý útok Horké ze
Marek SONNEVEND nastartoval
zadní pozice, od nějž se odpíchly k poÚvod střetnutí zastihl domácí tým v ne- stupně zlepšovanému výkonu. Už do půldbalkách. Rychle nasekal několik chyb na ky vstupní sady tak bylo skóre otočeno
přihrávce i v dalších činnostech, naopak (13:12), ovšem prostějovskou pohodu to
soupeřkám se od začátku dařilo úspěšně neznamenalo. Potíže s příjmem totiž pře-

ƔƔ Co se s vámi ze začátku dělo, viz
rychlá ztráta 2:6 a 5:9, později ještě
14:17?
„Asi jak říkal pan trenér, nebyly jsme
dost nahecované... (pokrčí rameny)
Navíc teď poslední dobou hrajeme
v různých sestavách, aby si některé
hráčky odpočinuly a jiné dostaly víc
prostoru než v úvodu sezóny. Složení
do zápasů se tím pádem mixuje, na
což
B Ynejsme
L I J S M E tolik zvyklé. Dnešek bych
U T na
O H Otohle nesváděla, problém byl
však
spíš jinde. Nejspíš jsme podvědomě
myslely, že to s Přerovem bude leh-

Polášková, čím dál víc se prosazuje
ukrajinská posila stejného postu Tetiana Karpushyna, své bohaté zkušenosti
na nahrávce prodává Exagelka Soňa
Nováková a solidně obsazené jsou též
blokařské pozice v Evě Hudylivové +
Natálii Dudové. Každopádně bude
šternberské družstvo v Prostějově
outsiderem, vždyť i historicky dokázalo úřadujícím šampiónkám republiky
vzít z devětadvaceti vzájemných utkání jen dvakrát po jednom setu. „Půjd
d ý vítězstvím,,“ ujistil
j
jdeme
za hladkým
Čada nejen proto.
(son)

nás bylo jediné opravdu těžké za docela dlouhou poslední dobu. A tam
se pak asi projevilo, že nám teď víc náročných zápasů chybí. Prostě se to takovým způsobem sešlo, máme tenhle
program a nemá smysl si stěžovat. Na
těžké bitvy s Istanbulem, Olomoucí
i v Ostravě se musíme připravit v rámci možností nejlíp, jak to půjde.“
Obsáhlejší rozhovor s Andreou
Kossányiovou o jejím návratu na
Hanou, dosavadním vývoji sezóny
a těšení se na Champions League si
můžete přečíst za týden ve speciální volejbalové příloze, která bude
součástí Večerníku v pondělí 11.
prosince!

Foto:Marek Sonnevend

„Asi jo. Při vší úctě třeba
k Fénixu Brno je zápas s takovým soupeřem pro nás
spíš tréninkový a my jsme
teď měly tyhle vzájemné střety
hned tři krátce za sebou. Do toho
Frýdek-Místek a Přerov, teď nás čekají ještě Olymp Praha a Šternberk.
Já nechci tyto celky nijak shazovat,
ale je pravda, že když je potkáme
tolikrát v řadě, člověk se chtě nechtě
hůř koncentruje.“
ƔƔ Promítl se tenhle fakt třeba i do
problémů v náročném duelu na
půdě Liberce?
„Nechci se pořád na něco vymlouvat,
ale je pravda, že utkání v Liberci pro

Marek
SONNEVEND
D

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

čí, a ono nebylo.
ás troSoupeřky nás
ly, od
chu zaskočily,
začátku jim vyvaný
cházel riskovaný
servis a fakt hodočily.“
ně dobře útočily.
ƔƔ Čím jste
te na- konec dospěly
k výsledku, který působí na pohled
ě?
jednoznačně?
„Vlastně všechny tři sety byly dlouho
vyrovnané a my jsme v nich musely
pořádně zabrat. Právě ty naše lepší
koncovky ukázaly, že máme silnější
i zkušenější tým. Jakmile šlo do tuhého, začaly jsme vždycky hrát to, co
musíme. Nerada to říkám takhle blbě,
ale prostě to tak bylo. Každopádně
nám dnes na hřišti chybělo víc emocí
a vyhecování po většinu utkání.“
ƔƔ Mohlo vás ovlivnit, že jste poslední dobou absolvovaly těchto papírově lehčích soubojů větší počet?

PROSTĚJOV Nebylo to proti Přerovu ono. Jak
ak ze strany celého družstva volejbalistek VK, tak ani například od Andrey Kossányiové. Čtyřiadvacetiletá
smečařka, která se v létě vrátila do Prostějova
ova po dvou sezónách v polské
Wroclawi, sice hanácké derby zvládla na přihrávce
hrávce i blokařsky, ale nedařilo
se jí v útoku. Po skončení sobotního duelu
u s Večerníkem rozebrala, proč
v
něm
domácí
kolektiv
hrál
většinu
času
tak
k
mdle.
extraligy v Praze na Olympu a poté

sou ženy
m bodem

palubovce položený taraflex, systém jestřábího oka hlídající sporné
situace během hry, bezdrátová komunikace mezi rozhodčími, oficiální znělka a některé další vychytávky
– to vše patří k současné Champions League pod vysokou sítí.
Zbývá jen osm dní, než zápasový
spektákl propukne na plné obrátky. „Veškeré přípravy už směřujeme
k souboji s Fenerbahce, aby proběhl
po organizační stránce naprosto hladce,“ ujistil sportovní manažer ženské
jedničky mezi kluby ČR Peter Goga.
Pokud se na něj už taky moc těšíte,
nezapomeňte si zakoupit příští číslo Večerníku, jehož součástí bude
spousta dalších exkluzivních informací nejen o Lize mistryň. A to jak
v klasickém vydání, tak ve speciální
volejbalové příloze!

Úvodní vzájemný zápas aktuální sezóny zvládl jeho tým bez větších problémů, z pohledu hostitelek skončil 14.
října 0:3 (-9, -17, -21). Obhájkyně mistrovského titulu od té doby dál táhnou
vítěznou šňůru a dosud ztratily v probíhajícím ročníku elitní tuzemské soutěže jediný bod. To Sokolky se nacházejí téměř
na opačném pólu tabulky, když porazily
pouze Fénix Brno 3:1, přidaly po bodíku
za těsné prohry 2:3 s Olympem Praha
i v Přerově a jsou průběžně deváté.
ý kouče Martina Hrocha bodově
d
Výběr
nejvíc táhne smečařka Lucie
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Na svoji rozlučku s prostorem v Olomoucké ulici divadlo Point připravuje

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV „Ať je září, nebo leden,
sbalili jsme Point do beden!“ Akcí s tímto
titulem se loučí divadlo Point s objektem v Olomoucké ulici. Poslední setkání v tomto legendárním prostoru se
bude konat tuto sobotu 9. prosince od
19:00 hodin s podtitulem „Jedeme dál“.
Důvod k optimismu v Pointu určitě mají.
Ministerstvo financí ČR totiž posvětilo
stěhování divadla do uvolněných prostor
školy na Husově náměstí.

zjistili jsme

veselé i srdceryvné loučení. „Půjde
o setkání všech, kteří se zde umělecky
narodili, tvořili nebo reinkarnovali.
Souhrn všech důležitých momentů
od roku 2005 do současnosti. Uvidíte
ukázky z vašich oblíbených inscenací
tak, jak jste je ještě nikdy neviděli a neuvidíte,“ lákají pořadatelé. Na sobotní
večer tak mohou v Pointu čekat velký
nával. „Nezbytná je rezervace,“ potvrdil
principál divadla Aleš Procházka.
Amatérští divadelníci se nemusí obávat,
že podobně jako svého času Divadlo Járy
Cimrmana budou prožívat svoji „Nejistou sezónu“ plnou neustálého stěhování.
Magistrát ve spolupráci s Gymnáziem
Jiřího Wolkera už pro ně připravuje prostor v budově nedávno opravené školy na
Husově náměstí. „Požádali jsme Min-

Divadlo Point se po tąinácti letech bude st÷hovat z Olomoucké ulice, kde zažilo
chvíle dobré i ješt÷ lepší. V únoru 2013 zde m÷la premiéru i veleúsp÷šná hra Testosteron.
Foto: archiv Veéerníku

ZAZN÷LO

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:4,
2:6, 5:7, 5:9, 7:9, 9:10, 11:11, 13:12,
13:14, 14:17, 17:17, 19:18, 25:19.
Druhý set: 2:0, 5:1, 6:4, 7:6, 10:6,
10:8, 12:9, 12:11, 16:11, 19:15, 21:15,
23:16, 25:17. Třetí set: 1:0, 1:3, 3:4,
3:6, 5:6, 5:8, 9:8, 11:9, 12:11, 16:11,
17:12, 17:15, 23:15, 25:17.
PROSTĚJOV Tečku za první polovinou základní části UNIQA extraligy
žen ČR 2017/18 udělaly volejbalistky Prostějova a Přerova vzájemným
utkáním v rámci 9. kola soutěže. Zápas
to byl většinu času mnohem vyrovnanější, než se všeobecně předpokládalo, hostující družstvo se v každé ze tří
sad dlouho drželo favorizovanému
souboru na dostřel. Až koncovky vyzněly přesvědčivě pro VK, čímž celý
střet opanoval o poznání jasněji, než

Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„Neodvedli jsme dobrý výkon, to je potřeba si přiznat. Nebyla tam totiž dostatečná
nažhavenost od začátku utkání, které jsme jakoby šli jen nějak odehrát. Trápila nás
především horší přihrávka, zkraje zápasu také špatně postavený blok krajní hráčky. Tím
pádem jsme působili dost upracovaně, čehož Přerov dokázal většinu času využívat.
Pozitivem je, že tým vždycky zabral v koncovce setu a zásluhou toho je naše vítězství
bezproblémové. Navíc se v součtu s minulým střetnutím na Fénixu Brno prostřídaly
všechny holky, což je rovněž dobře.“
Radim VLÈEK - Volejbal Pøerov
„Výsledkově jsme ostudu neudělali. V nástupu jsme dokonce Prostějov zaskočili, možná nás domácí trochu podcenili. Každopádně jsme v první sadě dlouho vedli a mohli z něj rozhodně vytěžit víc. Ani vývoj druhého setu nebyl špatný, totéž částečně i ve
třetím. Bohužel se pořád potýkáme s tím, že hrajeme do nějakých devatenácti bodů a
závěry vinou vlastních chyb nezvládáme, soupeřům naopak sami pomáháme. Tohle
mě mrzí, neboť většina utkání pak pro nás dopadne mnohem hůř, než by mohla.“

ZAZN÷LO NA
TISKOVCE...

Jako správná opora Prost÷jov táhla v derby s Pąerovem zkušená univerzálka Helena
Horká (éíslo 2).
Foto: Marek Sonnevend

le nepozornosti, aby nachystaná hostující
děvčata okamžitě trestala - 6:4. Žádná dominance papírově silnějšího celku se opět
nekonala, místo toho mančaft kouče Vlčka dotáhl z 10:6 na 12:11. Zpátky nahoru pomohla VK hned vzápětí šňůra čtyř
bodů při servisu Horké (16:11), načež
se protivník ještě nějakou dobu statečně
držel - 19:15. Než ve finiši znovu odpadl,

Proti Přerovu trápení kromě lepších koncovek
VK PV
POINT se rozlouèí s Olomouckou, CHYSTÁ SE STÌHOVÁNÍ NA „HUSÁK“ VO PŘ 3:0
Třináctá sezóna přinesla v historii oblíbeného divadla radikální zvrat

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 30.
listopadu se v prostějovském muzeu
a galerii uskutečnila vernisáž výstavy
s příznačným názvem Umění secese.
Kromě obrazů, plastik a plakátů je zde
Jak
to vidí
nyní
vystaveno
i několik kousků z užitého
umění, mezi nimi třeba i bohatě
KAPITÁNKA
zdobený paraván Alfonse Muchy. Jedinečná výstava čítá takřka 150 děl rozmístěných v celkem čtyřech místnos-

BYLI JSME
U TOHO

Legendy domácí rockové scény pot÷šily své nejv÷rn÷jší fanoušky, kteąí zcela zaplnili sál Spoleéenského domu dokonalou hudební
nadílkou.
2x foto: Josef Popelka

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

Frontman kapely Keks Roman Deležel nejedenkrát Josef Štuler z tradiéní éapkou, která dává pąedzv÷st Fandové si v sobotu pąišli opravdu na své a hlasit÷ to
dostal publikum do varu.
blížícím se Vánocčm udával basové tóny Kontaktčm. také dávali najevo.

Fotoreportáž

Z VERNISÁŽE

„Kapely perfektní, atmosféra skvělá, jedním slovem paráda,“ svěřila se Večerníku
pětatřicetiletá fanynka Martina. Její slova potvrdila i dvojice tančící do rytmu
jedné z kapel. „Moc jsme se těšili na další
akci. Kluci to na pódiu rozbalili jako před
lety, stejně tak my na parketě. Takovou
příležitost jsme si nemohli nechat ujít,“
prozradil s úsměvem dle vlastních slov
nejkrásnější pár v sále.
Obě hudební seskupení se střídala
po sériích, na své si tak přišli opravdu všichni. Jakmile se rozezněly
kytarové tóny, vždy se sál zaplnil do
posledního místečka. Kdo měl chuť
na pivo či jiný lahodný mok, většinou
využil chvilky, kdy se legendy prostě-

PROSTĚJOV Už dlouho nehrály
volejbalistky VK Prostějov na svém
hřišti s nikým opravdu silným. Nezmění se to ani v 10. kole UNIQA extraligy žen ČR 2017/18, neboť první
střetnutí druhé poloviny základní
části odehrají doma proti TJ Sokol
Šternberk, a to v sobotu 9. prosince
od 17:00 hodin v hale Sportcentra
DDM.
Hned o tři dny později však už přijde
bitva se soupeřem z kategorie těch
absolutně top - Fenerbahce Istanbul.
Z čehož logicky vyplývá, že přes kvalitativní rozdílnost obou těchto celků

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Mikulášská nad
nadílka Duel se Šternberkem je generálkou
by roztanġila i peklo

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

Jedineÿná výstava secesního umĚní zapoÿala v muzeu

Také letos se mohli příznivci dvou domácích legendárních kapel Keks a Kontakt
těšit na Mikuláše. Ačkoliv ten svůj svátek slaví teprve zítra, radost rozdával už
o víkendu. Zaplněný sál Společenského
domu si ani nic jiného nepřál. Charakteristický zvuk kytar, doplněný honosným
zpěvem zněl po celý večer dlouho do noci
a zní snad opuštěnými chodbami dodnes.

Josef
POPELKA

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Pobavit se a zavzpomínat se starými přáteli ve společnosti rockových legend měli
možnost uplynulou sobotu nejvěrnější fandové z celého prostějovského regionu. Pořádající agentura Mamut připravila pro všechny nedočkavce tradiční mikulášskou nadílku s čertovsky dobrým
NaAsesterský
bigbítem.
pařba to byla doslova ďábelská. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální
partner
těchto akcí,
u toho nemohl chybět...
souboj
došlo!

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

KEKS&KONTAKT
ROCKOVALI V „KASKU“

JEDNIČKA VK

kultura

PODLE
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neboť nevydržel čelit soustředěnému náporu lídra soutěže – 25:17 a 2:0.
Odstartoval však nový set a ten úřadující
mistryně republiky otevřely zase nejistě.
Jakmile přerovským plejerkám vycházelo
riskované ostré podání, dostávaly svého
soka do značných nesnází (1:3, 3:6, 5:8).
Jenže kvalitní produkci logicky neudržely trvale, zatímco Prostějovanky uměly
ze vzniklých trablů vždy vybruslit. Což
vyšlo i tentokrát, navíc opakovaně rychle
díky čtyřbodové šňůře na 9:8. Potom to
již vypadalo na spanilou jízdu účastnic
Champions League (16:11), leč outsider
sympaticky nic nevzdal a domácí nadále
trápil - 17:15. Tradičně nestíhal až v závěrečné pasáži, kdy znovu podlehl soustředěnému náporu domácího kolektivu, tudíž celkové vyznění souboje nabralo větší
jednoznačnost - 25:17 a 3:0.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 22

Pros
Prostějov
(son) - Ještě v létě to vypadalo, že prostějovské volejbalistky buv klubové historii hrát
dou podruhé
p
Středoevropskou ligu. Nakonec však
Střed
vedení oddílu plánovanou účast zruveden
šilo a soutěž MEVZA 2017/18 zatím
průběžně vede hanácký rival vékáčka
průb
z Olomouce.
Olo
Ženy UP mají za sebou už sedm utkání
základní části, z nichž šest
z devítikolové
dev
vyhrály a v jediném podlehly. Porážku
vyhrá
od slovinského Mariboru,
0:3 utrpěly
u
naopak
naop
p cenným skalpem je pro vicemistryně ČR zejména přemožení obmistr
hájkyň trofeje z maďarské Békéscsaby
hájky
poměrem 3:2. Do konce dlouhodobé
pomě
úpéčku pouze dva zápasy
fáze zbývají
z
a vypadá to, že obsadí druhé či nejhůře
třetí místo, čímž by si zajistily postup do
závěrečného Final Four.
Dosavadní výsledky UP Olomouc
ve Středoevropské lize žen 2017/18:
Post Nö 3:0 (13, 11, 13), Linamar Békéscsaba 3:2 (-20, -27, 18, 18, 7), Branik
Maribor 0:3 (-23, -22, -23), Slávia Bratislava 3:0 (18, 12, 17), Fatum Nyíregyháza 3:0 (13, 25, 15), Calcit Kamnik
3:0 (15, 17, 11), Vasas Budapešť 3:0
(14, 11, 22).
Průběžné pořadí Středoevropské
ligy žen 2017/18: 1. UP Olomouc
(Česko) 17 bodů (7 utkání), 2. Linamar Békéscsaba (Maďarsko) 13 (6),
3. Branik Maribor (Slovinsko) 12 (4),
4. Calcit Kamnik (Slovinsko) 7 (5), 5.
Mladost Záhřeb (Chorvatsko) 6 (3), 6.
Strabag Bratislava (Slovensko) 6 (4), 7.
Fatum Nyíregyháza (Maďarsko) 6 (5),
8. Vasas Budapešť (Maďarsko) 4 (6), 9.
Slávia Bratislava (Slovensko) 1 (4), 10.
Post Nö (Rakousko) 0 (4).

Olomouèanky vedou
O
St
Støedoevropskou
ligu

Prostějov (son) - Dvě mládežnické reprezentantky České republiky momentálně má volejbalový oddíl VK Prostějov.
Jsou jimi nahrávačka Klára Dvořáčková
a blok
blokařka Veronika Dudová, které mají
na po
podzim za sebou již několik akcí s národním výběrem juniorek.
rodní
První
Prvním byl kontrolní sraz v Mikulově
od 27.
27 září do 1. října. Poté přišly na řadu
tři záp
p v 1. lize žen, kde juniorský tým
zápasy
ČR podlehl
p
Plzni 1:3 (-23, -19, 15, -24)
1:3 (-22, 21, -24, -12)
i Dobřichovicím
Dob
a porazil
por Řepy 3:0 (19, 18, 17).
Násle
Následně se holky včetně dua prostějovský
jovských hráček sešly opět v Mikulově,
tentokrát od 15. do 19. listopadu na trétento
ninkový kemp. Uprostřed prosince teď
ninko
absol
absolvují další trojici utkání prvoligové
soutě
soutěže dospělých: 13. 12. proti Slavii
Česk
České Budějovice, 14. 12. s VK České
Budějovice a 17. 12. proti Hlincovce.
Budě
poslední mač bezprostředně naváže
Na po
soust
soustředění v Brně (18. až 21. prosince), načež
n
se český kolektiv talentovaných volejbalistek zúčastní hned po
Vánocích tradičního mezinárodního
Váno
turnaje MEVZA (27. až 30. 12.). Večerturna
ník samozřejmě
sa
budeme sledovat, jestli
a nakolik
nak zasáhnou obě členky VK při
tomto dílčím vrcholu do hry.

Dvoøáèková a Dudová
v reprezentaci juniorek

BYLI JSME
U TOHO

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

VEČERNÍKU

Magické datum 12. 12. bude v Prostějově
patřit hitu Ligy mistryň proti Istanbulu

aneb pohled
Kathleen Weiss
sss
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STRANA

LEVNħJI

PìEDPLATNÉ

Všech deset soutěžních utkání od
začátku sezóny zatím volejbalistky VK Prostějov vyhrály. Osm
jich bylo v UNIQA extralize ČR,
dvě v Českém poháru. Sedmkrát
přitom triumfovaly hladce 3:0,
dvakrát po částečném boji 3:1
a jednou těsně 3:2, tím pádem
dosud ztratily jediný bodík.

10

Ženy VK Prostějov odehrály za poslední měsíc téměř nepřerušenou řadu takzvaně lehkých utkání proti papírově slabším soupeřům, výjimku tvořila jen těžká bitva v Liberci. Jinak svěřenkyně kouče Čady potkaly Frýdek-Místek, Přerov
a hned třikrát Fénix Brno.
Právě při střetech s posledně jmenovaným outsiderem byl nejvíc patrný výkonnostní rozdíl mezi oběma celky dosahující značných rozměrů. Kouč favorita situaci řešil
tím, že co nejvíc nasazoval obvyklé náhradnice, a proto se přes celkovou jednoznačnost všech tří „soubojů“ nezrodil žádný výsledkový rekord.
Trenér jihomoravského ansámblu při hodnocení zápasového triptychu, jak vzájemné
mače v rychlém sledu trefně nazval, současně i poodkryl dílčí motivování svých svěřenkyň. Coby základní cíl prý měly nepřipustit v žádném ze setů debakl pod 10:25. Naopak měly v každé sadě získat alespoň patnáct bodů. A dostat se na dvacet dosažených
míčů či ještě víc v některém dějství mohly považovat za svou pomyslnou výhru.
„Není lehké být neustále v roli outsidera, a to nejen proti Prostějovu. Snažíme
se s tím ale v rámci možností rvát,“ vysvětloval lodivod Fénixu Zdeněk Janoušek
s jedním zajímavým postřehem. „Právě Prostějov teď narazí v Champions League
na Fenerbahce Istanbul - a v téhle bitvě se ocitne přesně v takové výchozí pozici,
jako my vůči němu.“
Má stoprocentní pravdu, role vékáčka se v porovnání s uplynulými zápasy české extraligy obrátí při čelení tureckému gigantovi v rámci evropské Ligy mistryň doslova zrcadlově. Nyní to budou šampiónky ČR, kdo se primárně pokusí odvrátit krutý výprask
a stát se favoritovi na zisk kontinentální trofeje co nejvyrovnanějším sokem. Mladé Brňanky žádný set VK nevzaly. Povede se aspoň tohle Čadově partě v konfrontaci s obří
silou od Bosporu?

Marek Sonnevend

ZRCADLOVÁ
VÝMÌNA ROLÍ

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Ve čtvrtek v Brně šlo o to potvrdit pohárový postup a zároveň odehrát co nejlepší zápas.
To první se povedlo rychle a druhý cíl jsme splnily v úvodním i třetím setu, oba byly výborné. Pouze prostřední sadu jsme moc nezvládly, tam přišlo polevení a zbytečně moc
chyb. V sobotu proti Přerovu jsme nezachytily úvod, ten byl z naší strany špatný a nějakou dobu trvalo, než jsme začaly hrát lépe. Takové výpadky se opakovaly v podstatě
každý set, čímž jsme soupeři umožnily držet vyrovnaně krok. Až v koncovce pokaždé
přišlo herní zlepšení a díky tomu jsme utkání zvládly výsledkem 3:0, navíc vždy pod
dvacet obdržených bodů. Optimální výkon to však přesto nebyl, určitě máme na víc. Po
pravdě už se moc těšíme na vstup do Champions League s Fenerbahce Istanbul i na dva
následné těžké souboje v české lize proti Olomouci a v Ostravě. Hlavně k těmto bitvám
teď už bude směřovat naše příprava, abychom se na ně co nejlépe nachystaly.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Jakmile prostějovský kouč nechal
Michaelu Zatloukalovou během
čtvrtečního pohárového utkání
v Brně jen na lavičce a avizoval
rotaci celého kádru do příštího
duelu, bylo víceméně jasné, že
se blíží zápasový souboj dvou
sester. Ženy VK totiž v sobotu
čekalo extraligové derby s Přerovem, kde působí Lucie Zatloukalová, Míšin mladší sourozenec.
Obě jsou přitom nahrávačky
a odchovankyně vékáčka, tudíž
jejich nastoupení ve vzájemném
střetnutí proti sobě znamenalo
v hale Sportcentra DDM Prostějov zajímavou událost. Mnohem
lepší pocity si z něj odnesla starší
ségra Michaela jak díky slušnému
výkonu, tak zásluhou konečného
vítězství 3:0. Lucka sice také zahrála solidně, ovšem v posledním
setu si poranila prst na levé ruce
a nakonec pikantní mač nedohrála. Proto teď hlavně přejeme brzké uzdravení!

Na sesterský
souboj došlo!

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

a my uděláme maximum, abychom
mu co nejvyrovnaněji čelili,“ řekl předseda správní rady VK Petr Chytil.
Navíc veškeré mače Ligy mistryň
jsou nefalšovanou show s divácky
atraktivním obsahem i doprovodným programem v honosných kulisách extra soutěže pro vyvolené. Na
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peklo

jak se pařilo na mikuláše...

0:3

BRNO Prostějovské volejbalistky dle
předpokladů potvrdily svůj postup ze
čtvrtfinále Českého poháru žen
2017/2018. Odvetné utkání na hřišti
Fénixu Brno suverénně ovládaly během první i třetí sady, zatímco ve druhé
měly poměrně velké potíže. Zažehnaly
je však, a po třísetovém triumfu se tedy
mohou těšit na závěrečný turnaj Final
Four, v jehož semifinále narazí pravděpodobně na Ostravu.
Bez ohledu na složení sestavy začaly
svěřenkyně trenéra Čady velice dobře.

Marek
SONNEVEND
D

Exkluzivní reportáž
rtážž
pro Večerník

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:5,
2:12, 5:13, 6:16, 8:16, 8:25. Druhý set:
0:2, 2:3, 2:9, 6:9, 6:11, 7:13, 8:16, 11:16,
13:17, 15:18, 17:19, 17:22, 20:22,
22:25. Třetí set: 0:2, 2:2, 2:5, 3:7, 6:9,
6:14, 7:20, 8:22, 10:23, 10:25.

1. zápas: 0:3,
postupuje Prostìjov

FÉ BR
VK PV

ZAZN÷LO

Z pohárové odvety čtvrtfinále odehrálo vékáčko
v Brně první a třetí set skvěle, druhý podprůměrně

PROSTĚJOV Nejvyšší česká
soutěž volejbalistek má za sebou
úvodní půlku základní fáze, která se zatím vyvíjí víceméně podle
předpokladů. Favorizované ženy
VK Prostějov vedou, aniž by dosud
prohrály, ovšem jednu bodovou
ztrátu na svém kontě už přece jen
mají.
Může za to těsné vítězství z Liberce
3:2, kde svěřenkyně kouče Čady za
stavu 1:2 na sety a 12:14 nebyly daleko od premiérového podlehnutí v této
sezóně. Nakonec však výsledek drti-

kŐtí další knihu

Jarmila Pospíšilová

V polovině základní části extraligy j
VK bez porážky s jediným ztraceným

Fotoreportáž

balově vyspělých. Takovou sílu pak
logicky nemá ani drtivá většina nároďáků, možná kromě pár výjimek.
Tím pádem je jasné, že s Istanbulem
k nám dorazí skutečně obrovská kvalita,“ zdůraznil hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada.
Vedení hanáckého oddílu právem
označuje mezinárodní pohárové střetnutí konané na magické datum 12. 12.
za opravdový sportovní svátek. „V minulých letech jsme podobných utkání
se soupeři absolutní evropské špičky
sehráli celou řadu a bez ohledu na konečný výsledek pokaždé šlo o unikátní
zážitek. Totéž bude stoprocentně platit i tentokrát, proto do hlediště srdečně zveme všechny příznivce vynikajícího volejbalu. Protivník bude skvělý

jovské rockové scény na pódiu prostřídaly. Nikomu tak neunikl žádný oblíbený hit. Během několikahodinového
vystoupení zazněla spousta známých
i méně známých písní doprovázených
sborovým zpěvem zaplněného sálu.
To bylo jasným signálem, že se věrní
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov
fandové těchto akcí pravidelně zúčastňují a znají dokonale tvorbu svých miláčků. Obě kapely to vyburcovalo ke
skvělým výkonům, odměnou jim bylo
bouřlivé publikum až do posledních
tónů. „Mockrát děkujeme za úžasnou
atmosféru. I když bychom se s vámi
i nadále rádi podělili o skvělou muziku,
čas je neúprosný. Přejeme vám proto
veselé Vánoce a šťastný nový rok,“ dodal na úplný závěr Josef Štuler z kapely
Kontakt.
„S návštěvností jsme velice spokojeni. Akce má svůj standard a je vidět,
že láká rockuchtivé fanoušky nejen
z města, ale celého regionu. Od nás
to byl letos poslední dárek, na ty další
se mohou hudební příznivci těšit také
v tom následujícím, kdy se jim budevým nástupem v závěru otočily a jinak vádět. Hlavní důvody jsou přitom dva. silnějším možném složení. Již za týden me opět snažit servírovat tu nejlepší
se dá říct, že UNIQA extralize kralují Zpočátku jsme narazili na těžší soupe- totiž odstartuje evropská Champions muziku,“ zhodnotil za pořádající agennavzdory občasným herním výkyvům ře a naše forma ještě nebyla optimální. League extrémně těžkou bitvou s Fe- turu Mamut Agency Tomáš Grepl.
přesvědčivě.
Potom jsme zase dali proti papírově nerbahce Istanbul (12. prosince), naI v součtu se čtvrtfinále národního po- slabším celkům větší zápasový prostor čež vékáčko extraligově přivítá úhlavBYLI JSME
háru triumfovaly sedmkrát 3:0 (Šternholkám, které předtím tolik nenastu- ního rivala UP Olomouc (16. 12.)
U TOHO
berk, KP Brno, Frýdek-Místek, třikrát povaly. A v kombinovaných sestavách a letošní kalendářní rok uzavře dalším
Fénix Brno, Přerov) a dvakrát 3:1 jsme logicky nehráli tak špičkově,“ nelehkým soubojem v Ostravě (20.
PROSTĚJOV Šamanský bubínek,
(Olomouc, Ostrava), čímž drží čelo okomentoval dosavadní průběh roč- prosince).
tabulky, byť kvůli odloženému střet- níku 2017/18 prostějovský kouč Mi- Ještě před těmito šlágry volejbalist- V pekle ptáci nezpívají, Vražda
ky VK absolvují v tomto týdnu dva v lázních Skalka nebo novější
nutí na Olympu Praha pouze těsně.
roslav Čada.
„Výsledkově to zvládáme, ale výkony Nyní však přichází čas, kdy už půjde méně exponované mače. Nejprve Skořápky na vodě. Všechny tyto knihy
ještě nemáme stabilizované na tak vy- do tuhého a před jakýmkoliv zkouše- ve čtvrtek 7. 12. od 17:00 hodin a ještě mnoho dalších vydala dnes již
soké úrovni, jakou bychom měli před- ním dostane přednost sehrávání v nej- výše zmíněnou dohrávku 6. kola známá spisovatelka z Prostějovska
Jarmila Pospíšilová, která je autorkou
společenských románů, ale zejména
také detektivek. A již tuto středu 6.
prosince od 17:00 hodin se opět vrací
do Městské knihovny Prostějov, aby
pokřtila svou nejnovější detektivku.
Spisovatelce, advokátce a starostce Vincencova Jarmile Pospíšilové vychází nová
Do střetnutí vstoupily koncentrovaně,
kniha. Příběh z oblíbené edice Původní
nechybovaly zbytečně v žádné herní
česká detektivka nakladatelství Moba
činnosti a soustavným tlakem naopak
nese název Malovaná pýcha. „Vydání mé
nutily k hrubkám soupeřky. Ty se do
nejnovější knihy je čerstvé, momentálně
půlky zahajovací sady vůbec nechytaly,
jsem plná dojmů, takže ani nemohu poteprve za stavu 2:12 přitlačily servisem
soudit, jak se mi povedla,“ smála se Jarmila
a mírné znejistění vékáčka na přihrávce
Pospíšilová. „Snažila jsem se, aby byla ještě
využily k dílčímu dotažení (5:13, 8:16).
o něco lepší než ty předchozí. Osobně
Nicméně kvalita zůstávala většinově na
doufám, že se jim alespoň vyrovná. Ale
prostějovské straně, zvlášť pokud favorit
to samozřejmě posoudí až čtenáři a čas.
úplně vyrušil svá nevynucená zaváhání.
Myslím si ovšem, že svým způsobem
Koncovku zvládl opět ve vysokém tempu
ani tahle kniha příliš nevybočí z řady.
a devítibodovou šňůrou nadělil Fénixu
Ve étvrteéním pohárovém duelu nejvíc bodovaly brn÷nská Veronika Šnellyová (vpra- Všechny mé detektivky, a jinak to není ani
jednociferný debakl - 8:25 a 0:1.
Hostující tým na rozdíl od mnohem těžší vo) a prost÷jovská Lucie Nová (éíslo 13 na bloku), skv÷le zahrála opora VK Julie u Malované pýchy, mají společné místo
Kováąová
(vzadu).
Foto:
Marek
Sonnevend.
děje - vyšetřování probíhá na venkově na
bitvy v Liberci výborně bránil, zejména
neprostupnými bloky na síti. V precizním výkon znovu pozvedly na vyšší úroveň, k očekávanému rozuzlení. Tady už kolek- střední Moravě. Vystupuje zde také stejný
výkonu pokračoval i zkraje druhé části, než čímž získaly uklidňující náskok (2:2 – 3:7). tiv z Hané nabral zpátky ztracenou poho- vyšetřovací tým, který tak neformálně
přišel první větší výpadek v podobě čtyř Podobný nápor zopakovaly o chvíli poz- du a v drtivém finiši se absolutně neohlížel propojuje veškeré mé detektivní příběhy,“
prozradila Večerníku Jarmila Pospíšilová.
bodů Jihomoravanek za sebou (z 2:9 na ději (z 6:9 na 6:14), čímž se duel přiblížil zpět - 10:25 a 0:3.
A odkud v nejnovější knize čerpá inspira6:9). Tím se do té doby zakřiknuté JanoušNA
ci? „Samozřejmě v knížkách nezapřu své
kovy svěřenkyně chytily, a byť si nechaly
TISKOVCE... povolání, ale v příběhu z něj nevycházím.
papírově silnější mančaft vzápětí zase utéct
Mám zřejmě bujnou fantazii, protože
na 8:16, patřil další průběh setu jednoznačZdenìk JANOUŠEK – Fénix Brno
ně jim. Čadovu souboru totiž proti zlep- „V utkání se nám hodně povedl druhý set. Kdybychom s takovou herní kvalitou i nasaze- nápady přichází samy od sebe. Námět
šenému podání odešel příjem, Šnellyová ním vydrželi většinu extraligových zápasů, dávno už by na našem bodovém kontě nebyla i zápletka Malované pýchy jsou tak oproti
a spol. bojovaly jako lvice. A trápící se mist- nula. Tam jsme se chytili po prvním technickém time-outu, vycházel nám servis a násled- ostatním knihám zcela odlišné. Kniha
ryně republiky dostaly pořádně do úzkých. ně všechno ostatní, tím jsme Prostějov dostali do vyrovnané koncovky. Bohužel jsme pojednává nově o zavražděném malíři.
A myslím si, že čtenáře pobaví i zaujme,“
Nejprve dotáhly na 17:19, zanedlouho ješ- takhle dobře vydrželi hrát jen kratší část střetnutí, jinak byl výkon týmu špatný.“
dodává.
tě jednou ze 17:22 na 20:22. Závěr dorazily
Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
ženy VK jen tak tak - 22:25 a 0:2.
„Z naší strany první a třetí set kvalitní, druhý mnohem horší. Začali jsme tam chybovat Slavnostní křest nejnovější detektivky
Značný kontrast mezi děním v úvodní na přihrávce, poté i v poli, přidala se nedůslednost v útoku a celkově chyběla přesnost. se jako tradičně uskuteční v prosa druhé sadě vznášel otázku, co se bude Šlo ale pouze o tuhle jednu sadu, kterou jsme moc nezvládali, jinak byl náš výkon dob- torách knihovny za účasti samotné
(tem)
dít v té třetí. Odpověď přiletěla brzy. Pros- rý. Celý tým odehrál většinu zápasu na vysoké úrovni. Sestavu jsme přitom namixovali autorky.
tějovanky neponechaly nic náhodě a svůj ze zkušenějších i mladších holek, podobně to plánujeme udělat také proti Přerovu.“

matujte. Budete totiž mít příležitost
zhlédnout na vlastní oči hvězdami tak
našlapaný tým, že jeho hráčská kvalita
Původní zpravodajství
ství
se minimálně rovná nejlepším reprepro Večerník
zentačním výběrům planety. Nebo je
spíš ještě přesahuje.
Marek
„Velkokluby jako Fenerbahce si moSONNEVEND
hou ekonomicky dovolit to, aby
všechny posty ve svém kádru obsadily
Tenhle termín už byl oficiálně potvr- top volejbalistkami nejvyšší kategorie
zen a schválen, takže si jej dobře zapa- z mnoha různých zemí, vesměs volej-

PROSTĚJOV Které dva volejbalové kluby něžného pohlaví jsou
v posledních letech nejbohatší na světě? Velmi pravděpodobně
dva nesmiřitelní rivalové z Istanbulu, Fenerbahce a Vakifbank.
Prvně jmenovaného giganta dostaly ženy VK Prostějov do základní skupiny CEV Champions League Women 2017/2018, přičemž
hned vstupní duel soutěže odehrají doma právě proti němu. A to
již
j příští úterý 12. prosince od 17:30 hodin v hale Sportcentra DDM.

je slavná Air od Johanna Sebastiana Bacha. Název této věty z celé
řady Bachových orchestrálních suit
nemá přitom nic společného se vzduchem, jak by se vzhledem k anglickému překladu tohoto slova nabízelo. Pochází naopak z francouzštiny
a jeho význam by se dal přeložit jako
melodie či píseň. „Návrat Václava
Hudečka k nám je splněným snem
mé paní Alenky,“ zmínil se Václav
Obr, který vzhledem k mrazům
před dvěma dny přerušil práce na
dostavbě svého muzea.
Václav Hudeček byl prvním
z hostů, kteří v rámci Adventních
koncertů zavítají do muzea. Už
tuto sobotu 9. prosince navodí
ve stejném prostoru vánoční čas
šansoniérka Szidi Tobias, která
se proslavila zejména svojí spoluprací s dvojicí Hapka - Horáček.
Začíná se v 18:00 hodin.
FOTOGALERIE

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Václav Obr pąivítal Václava Hudeéka pąed zcela napln÷ným Depozitáąem Muzea koéárč op÷t po
étyąech letech.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

ZAZN÷LO

PROSTĚJOV Kulturní klub Duha patřil uplynulou sobotu dětem. V rámci
programu PROSTĚJOVSKÁ ZIMA
byl totiž připraven pořádně bohatý
program, který pokračuje i v nadcházejícím týdnu. Na co se můžete těšit,
najdete na straně 20 dnešního vydání.
V dopoledních hodinách 2. prosince
bylo, a to nejen pro děti, připraveno promítání pásma pohádek. Jednu hodinu
po poledni se otevřely dveře vánoční
minidílničky, kde mohly předvést kreativitu nejen děti, ale k tvoření se připojili i rodiče. Pro návštěvníky už byla
přichystána plná bedna plátěných tašek
a na stole kopec vzorů, nejen s vánoční
tematikou. Na své si přišli i milovníci
dinosaurů, zvířátek nebo květin. Zbývalo jen vybranou šablonu přišpendlit
na tašku a přejít k vedlejšímu stanovišti,
kde se nanášela barva ve spreji. Že je stříkání barvy opravdu veliká zábava, potvr-

BYLI JSME
U TOHO

dil i čtyřletý Filípek při vrstvení barvy
na „dinosauří tašku”. Než hotové tašky
uschly, mohly děti pokračovat výrobou
dárkového pytlíku zdobeného razítky
s rovněž vánoční tematikou.
Po skončení vánoční dílny se začal
rychle plnit sál, kde se již připravoval
pan Jirka Hadaš, nejen kouzelník,
ale i „mistr světa amoleta” skoro ve
všem. Už při jeho příchodu na jeviště
každý poznal, že se nebude jednat jen
o divadlo, při kterém budou děti sedět
na židlích, ale hned ze začátku, aby děti
„rozblbnul” a probudil, měl připravenou
rozcvičku. Na děti dále čekalo téměř
dvouhodinové představení plné pohybu, tancování, kouzel, her a soutěží, při
kterých byly ty nejšikovnější děti, ale
i rodiče odměněni pohádkovými knížkami a sladkostmi. Celé představení se
neslo v duchu Vánoc, a k nim neodmyslitelně patřících pohádek.
(paz)

Foto: Patrik Zatloukal

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Občanské sdružení
LIPKA pořádá letos již sedmnáctý ročník prodejní výstavy
s názvem „Tak to vidím já“ na
podporu zdravotně postižených
lidí. Nabízeny budou ručně
vyráběné produkty a vánoční
dekorace. Celá výstava má termín zahájení naplánován na
úterý 5. prosince od 15:00 hodin
v restauraci U Tří bříz. Výtěžek
z prodeje bude následně použit
k zakoupení materiálu pro další

před dvěma lety. Nechyběly známé skladby hrané
v rádiích jako Tak promiň, Naštěstí, Terapeut nebo
Endorfin.
Co však opravdu rozproudilo krev v žilách všem
skalním fanynkám, byl song Zrzka, v němž zpěvák vypráví příběh o krásné zrzavé dívce z tramvaje, jejíž jméno by rád zjistil. Při této písni mu
přítomné mladé slečny visely doslova na rtech
a ozýval se nadšený potlesk. „Já mám Pavla moc
ráda. Poslouchám ho od začátku a jsem nadšená, že
se tu ukázal,“ usmívala se fanynka Míša. I když jeho
hlavní skupina fanoušků jsou především mladé dívky, ani pánové se na koncertě rozhodně nenudili.
Calltovy optimistické písničky prostě rozehřály
všechny. Vystoupení se líbilo tak moc, že autogramiáda, která po něm následovala, trvala déle než
hodinu a fronta nebrala konce.
„Nejdřív jsem si myslel, že je nerozezpívám, pak se ale přidali a bylo to boží. Určitě se sem rád vrátím,“ uvedl Pavel
Callta po koncertu v exkluzivním koncertu pro Večerník, který najdete už v příštím čísle Večerníku.

mýdla, tkané koberečky, drobné
keramické předměty, originální šperky a řadu dalšího z autorské dílny dětí i dospělých
z denního stacionáře. „Věříme,
že mezi krásnými exponáty najde
každý návštěvník právě ten, který
udělá radost jemu či jeho blízkým, a jeho zakoupením podpoří
i činnost Centra denních služeb
a jeho denní stacionář,“ sděluje Renata Čekalová, předsedkyně OS
LIPKA.
(tem)

postiženým

činnost mladých lidí se zdravotním znevýhodněním a na terapeuticky zaměřené zájmové aktivity.
Někteří se těší na příchod
Mikuláše, jiní dychtivě čekají na
prodej vlastnoručně zhotovených
výrobků, které jim finančně pomohou v jejich další existenci.
Tradiční prodejní výstava OS
LIPKA letos opět nabídne různé
vánoční dekorace, originální ručně
vyráběné svíčky, vánoční ozdoby,

Jirkou Hadašem zdravotnĨ

a blbnutí s kouzelníkem

Vánoġní minidílna

Známý zpěvák Pavel Callta, jehož písničky poslední dobou plní takřka všechny hitparády, přijal
pozvání zahrát a zazpívat při slavnostní události.
Na pódium přišel pár minut po sedmnácté hodině: „Ahooj Prostějove,“ pozdravil nejdřív nadšeně
plné náměstí. A pak už to spustil... Přítomné neodradila ani syrová zima, sám rozpálený hudebník
zvládl celé vystoupení v rozepnuté košili. Bavili se
všichni, kteří s Calltou zazpívali všechny zpěvákovy
texty z jeho první desky Momenty, která vyšla již

Aneta DANĚČKOVÁ

PROSTĚJOV Jako každoročně praskalo při rozsvícení vánočního stromu prostějovské náměstí
takříkajíc ve švech. Nejenže se všichni těšili na
nové ozdoby, které magistrát pro tuto příležitost
zajistilo ale většina přítomných se nemohla dočkat koncertu, který následoval záhy po rozsvícení. Potěšit davy nejen mladých fanynek přijela
do Prostějova vycházející hvězdy české hudební
scény...

zato rozveselil davy lidí

Výstava pro pomoc

Foto: Josef Popelka

www.vecernikpv.cz
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Sobotní odpoledne pro døti v Duze
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Pavel Callta: koledy sice nezazpíval,

Smetany Má vlast uvedly druhý
letošní koncert Václava Hudečka
na Prostějovsku. Houslový virtuóz na listopadový svátek svatého
Martina zahrál v barokním kostele v Mořicích. Tentokrát zavítal
do Muzea kočárů v Čechách pod
Kosířem, kde už před čtyřmi roky
vystupoval. „Cítil jsem se maličko
nesvůj, protože jsem jel s Hrochem
za Obrem,“ zavtipkoval Hudeček na
úvod, přičemž narážel na příjmení
majitele Muzea kočárů a také cembalisty Martina Hrocha, který vystupůvodní
poval spolu s ním.
reportáž
Zatímco v Mořicích se do místního
pro Večerník
kostelíku vešlo jen několik málo
desítek posluchačů, v Depozitáři
Martin
muzea kočárů to bylo několik
stovek. Stejně jako na jihu regionu
ZAORAL
ani pod Kosířem nechyběly skladReprodukované tóny symfonické by barokních skladatelů. Zazněla
básně Vltava z cyklu Bedřicha i zřejmě nejznámější z nich, kterou

ČECHY POD KOSÍŘEM Kdo
by se sem nevracel rád? Václav
Hudeček byl jedním z prvních
umělců, kteří vystoupili v nádherném Depozitáři muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem nedlouho
po jeho otevření. Po čtyřech letech
se sem houslový virtuóz opět
vrátil. Uplynulou sobotu v tomto
jedinečném prostoru u největšího
smutečního kočáru na světě zahájil
cyklus Adventních koncertů.
A opět bylo vyprodáno.

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

SVÁTEKSFENERBAHCE
UŽJEZADVEŘMI!
Mikulášská
nadílka
dílka Hudeček se s houslemi i s chutí vrátil ke kočárům

KEKS&KONTAKT
ÜísloV „KASKU“
ROCKOVALI
ZÁPASU

Při pravidelné rotaci všech členek prostějovského
kého kádru zůstau na Fénixu Brno
la během čtvrtečního utkání Českého poháru
pouze na lavičce a odpočívala. V sobotu protii Přerovu pak do
extraligového zápasu vtrhla jaksepatří, aby see nejen
áhla
statisticky stala nejlepší hráčkou duelu. Dosáhla
17 bodů, to znamená o pět víc než kterákoliv jiná
aktérka derby. Dvanáct z toho bylo útokem při
nt,
velice dobré úspěšnosti zakončení 52 procent,
přidala tři esa a dva vítězné bloky. Celková
vá
ší.
užitečnost Horké +13 byla také jasně nejvyšší.
Za důležité přitom lze považovat, že většinou
u
íuhrávala i těžké míče a výkonem spíš tápajícímu družstvu tím šla příkladem. Morálku poozvedla též několika smečařskými bombami včetně
jedné obzvláště působivé ze zadní pozice.

HELENA HORKÁ
Á

PODLE

volejbal

JEDNIČKA VK

36
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DRAŽBA VE PROSPĚCH JISTOTY VYNESLA 119 500 KORUN

Nevydražená díla můžete koupit v kanceláři na Tetíně
PROSTĚJOV Uplynulou středu se v přednáškovém sále
Národního domu konala 19. humanitární aukce uměleckých
předmětů ve prospěch prostějovské školy pro postižené děti.
Dražilo se celkem 123 děl renomovaných výtvarníků, prodaly se
jich přesně čtyři desítky. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Dražbu uspořádala škola Jistota působící na Tetíně ve spolupráci se společností Omega. Její letošní výtěžek
dosáhl výše 119 500 korun. „Výsledek
určitě splnil naše očekávání. Například loni, kdy se prodalo dílo Olbrama Zoubka za pětačtyřicet tisíc korun, jsme měli výnos pouze o dvacet

tisíc vyšší. V minulosti se nám už podařilo překročit i hranici dvou set tisíc
korun, přesto jsme i tentokrát moc
spokojeni,“ okomentovala exkluzivně
pro Večerník ředitelka Jistoty Marie
Turková výsledky aukce.
K mání byla díla špičkových výtvarných umělců, mezi které nepochybně
patří Jiří Anderle, Jiří Suchý, Boris Jirků,
Michael Rittstein, Tomáš Hřivnáč či
prostějovský Jan Jankůj. Jeho podařený
skleněný džbán zájemce ve středu získal za více než přijatelných tisíc korun.
Část výtěžku poputuje na doplatek

za opravu školní střechy. „Zbytek použijeme na provoz jako například na
dopravu dětí do školy,“ dodala Marie
Turková. Fotografie děl, která dosud
nenašla svého kupce, jsou stále k vidění
na webových stránkách školy. „Případní
zájemci si je mohou zakoupit v kanceláři na Tetíně,“ uzavřela ředitelka Jistoty.

{<**>*Q<;<
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ŠKOLNÍ VEČÍREK otevře {_ #  
plesovou sezónu v Plumlově
ce od 19:30 hodin v kulturním
domě v Žárovicích. Zahájí ho
předtančením plumlovská základní umělecká škola, můžete
se těšit na ukázku společenského
tance a nebude chybět ani půl-

=*>**=f
Chcete získat volné vstupenky na Školní večírek?
Soutěžte s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem. Pokud
správně odpovíte na otázku, budete zařazeni do
slosování. Každý ze dvou výherců se může těšit
hned ze dvou volných vstupenek.
*9) 

Kdo z pořadatelů je známý organizováním
kulturních a společenských akcí?
Své odpovědi i s kontaktním telefonem zasílejte na e-mailovou
adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ŠKOLNÍ VEČÍREK“. Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433
či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici číslo 10. Na vaše
odpovědi čekáme do čtvrtka 7. prosince 2017. Výherce zveřejníme
v příštím vydání.

PROSTĚJOV Už v minulém vydání Večerník přinesl velmi smutnou zprávu.
V Čelechovicích na Hané zemřela nejstarší občanka regionu Ludmila Vysloužilová, která ještě 10. července tohoto roku v plné svěžesti oslavila 105.
narozeniny. Bohužel, zdravíčko dosloužilo ve čtvrtek 23. listopadu, kdy její
srdce dotlouklo.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

17120111415

Michal
KADLEC

noční překvapení. K tanci a poslechu zahraje skupina E.S.O.
Vstupenky si můžete zajistit
v předprodeji v restauraci Pácl
v Plumlově, nebo vyhrát v naší
(red)
čtenářské soutěži.

➢ ZE STRANY 3

Přestože se Večerník o skonu této výjimečné ženy dozvěděl s předstihem,
slíbili jsme pozůstalým, že o termínu
posledního rozloučení nebudeme předem informovat. „Maminka si přála

683(5Ô3/1ă.
PROSTĚJOV Nebeská soukolí se
pootočila a blížící se konec roku nám
i letos vykouzlí takzvaný superúplněk. V minulém roce nastala situace,
kdy byl Měsíc prakticky současně
v přízemí a v úplňku, 14. listopadu.
Něco podobného viděli Prostějované i uplynulou neděli, ovšem nádherným úkazem se můžeme kochat
i dnes, v pondělí 4. prosince!
„Některé sdělovací prostředky vloni
informovaly širokou veřejnost, že se
jednalo o výjimečný úkaz, který během minulých sedmdesát let neměl
obdoby, a že další podobný nastane až
v roce 2034! Byla to však pravda pouze
částečně. Z matematického hlediska
ano, avšak z praktického hlediska zcela
určitě nepoznáte rozdíl mezi superúplňkem, který nastal 14. listopadu
2016 a superúplňkem, který lze spatřit letos v těchto dnech. Úplněk nastal
v neděli třetího prosince v 16:47 hodin
a přízemím projde náš Měsíc v pondělí
4. prosince v 9:45 hodin. Tehdy bude
našeho kosmického souseda dělit od
Země jen 357 492 kilometrů,“ napsal

Mìsíce
Večerníku Karel Trutnovský, vedoucí
Astronomického oddělení prostějovské hvězdárny.
„Díky této souhře můžete Měsíc v pondělí vidět na obloze o maličko větší
než obvykle. Rozdíl oproti loňskému
mediálně známému superúplňku nemáte šanci postřehnout, bude se jednat
o prakticky totožný úkaz. Protože, díky
subjektivnímu vnímání reality, se nám
zdá Měsíc u obzoru o něco ´větší´, než
když je vysoko na obloze, doporučujeme jej pozorovat očima chvíli po východu, nebo těsně před jeho západem. Měsíc najdete večer těsně nad východním
obzorem Prostějova. Z geometrického
hlediska by měl být superúplněk nejlepší v pondělí ráno za svítání, těsně nad
západním obzorem, asi v 6:30 hodin,“
doplnil přesné informace Karel Trutnovský.
(red)
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pohřeb v soukromí,“ omlouval se syn
Ludmily Vysloužilové Karel. I když
tedy rodina předem nezveřejňovala ani
smuteční oznámení, sešly se uplynulý
pátek 1. prosince před půl jednou odpolední u obřadní síně v Brněnské ulici
desítky lidí. A nejenom z Čelechovic na
Hané, kde Ludmila Vysloužilová strá-

vila šedesát let svého života.
„S babičkou jsme strávili ta nejkrásnější
léta našeho dětství. Když vařila, nikdy
nepoužívala nějaké recepty, vždycky říkala, že v polévce či guláši je všeho tak
akorát. Strávili jsme s ní i dovolenou v Jugoslávii, kam s námi cestovala ve staré
dýchavičné škodovce. Poslední dva

nebo tři roky ji hodně trápilo, že už nemůže cvičit v tělocvičně se svými přáteli
ze Sokola. Tak nám alespoň nasekala
a nařezala dříví, se kterým ostatně topíme dodnes,“ svěřili se na pohřbu vnuci
Ludmily Vysloužilové, kteří v desetiminutovém proslovu přidali mnoho dalších historek s milovanou babičkou.

Během posledního rozloučení se na
velkoplošné obrazovce za doprovodu
smuteční hudby promítaly fotografie
z mládí, ale také z nedávných oslav jejích 105. narozenin. Bohužel, její přání, se kterým se v červenci svěřila i Večerníku, jí už splněno nebude. Holt, ty
106. narozeniny už oslaví v nebi...

17120171439

PLUMLOV Plesová sezóna
v Plumlově bude v letošním
roce delší než v minulých letech. Nově totiž kalendář tanců a zábavy obohatil ŠKOLNÍ
VEČÍREK. S nápadem uspořádání školního plesu přišla
Simona Zapletalová, ředitelka
Základní školy Plumlov.
„Naším cílem je otevřít školu
veřejnosti. Neformální setkání
rodičů a přátel školy je jedním
z prvních kroků. Zorganizovat tak
velkou akci, jakou ples bezesporu
je, nepatří mezi jednoduché úkoly. Proto jsme velmi rádi, že naši
nabídku na spolupráci vyslyšel
Klub rodičů při ZŠ Plumlov
a zejména Spolek Plumlovských
nadšenců. Ten je po celém regionu známý nejen pořádáním
vlastního velmi oblíbeného
plesu, ale i mnoha kulturních
a společenských akcí,“ osvětlila
Večerníku, který se stal mediálním partnerem této bezesporu
atraktivní události.
První ročník Školního večírku
se koná příští pátek 15. prosin-

letos slavíme jubileum...
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Kupón k vyplnění najdete na poslední straně speciální přílohy,
která je součástí tohoto vydání

Technicky zaměřená škola má budoucnost
to v kategorii 3D studenti a 1. místo v kategorii 3D učitelé. Hostující SPŠS se tak
stala absolutním vítězem z devíti zúčastněných škol.
Náročná kritéria soutěže F1 ve školách
splnil i školní tým EVO RACING, který
byl v celostátním finále v Praze v prostorách Národního technického muzea na jaře
2017 oceněn 4. místem. Každoročně se
také žáci zapojují do argumentačních
soutěží, které pořádá Česká debatní společnost ve spolupráci se Zastupitelstvem
Olomouckého kraje v Domě dětí a mládeže v Olomouci, kde úspěšně bojují
s týmy převážně z gymnázií. Překladatelská soutěž v němčině a angličtině pořádaná Palackého univerzitou a gymnáziem
Hejčín přinesla také své ovoce a postup do
kola fakultního.
Škola nominuje žáky každoročně také na
ocenění v programu Talent Olomouckého
kraje. V roce 2016 získal 4. místo ve sportovním oboru student Daniel Vydra, který
se stal dorosteneckým mistrem České republiky v judu.
Studentům školy není lhostejný ani život
tělesně postižených spoluobčanů a rodin
s těžce nemocnými dětmi, a tak pomáhají
celoročně při charitativních akcích, které
pořádají občanská sdružení Život dětem,
Dobré místo pro život; dlouhodobě je
škola také zapojena do programu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, Vánoční hvězda nebo Ligy proti rakovině.
Škola prošla náročnou a zdařilou
rekonstrukcí. Nyní slouží žákům moderně
vybavené prostory učeben, šaten, školních
dílen a sociálních zařízení. Vzhledem ke
stále stoupající poptávce po studiu na
Střední průmyslové škole v Olomouci je
plánováno další rozšíření hlavní budovy
školy o výukové prostory, včetně takových stavebních příprav, které umožní
bezbariérový přístup a rozšíří studium pro
handicapované osoby v rámci pomaturitního studia. Díky novému technickému
vybavení školních dílen a zavedení nových
technologií dojde ke zvýšení úrovně výuky,
širší vazbě na praxi žáků ve strojírenských
firmách, a tím i většímu zájmu uchazečů
o obor strojírenství na škole.
Významnými partnerskými podniky školy,
které nabízejí absolventům pracovní pozice,
jsou například Koyo, s.r.o., Mubea s.r.o, Hella
Autotechnik, s.r.o., Miele technika s.r.o., Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o., Sigma
Group a.s., John Crane a.s. a mnoho dalších.
Střední průmyslová škola strojnická
v Olomouci má v současné době statut

Místního centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. V roce
2001 se stala členem Asociace středních
průmyslových škol České republiky. Od

roku 2006 je členem Autodesk Academia
Programu, a získala tak statut Autodesk
Academia Partner pro strojírenství, který
garantuje vysokou úroveň výuky CAD

technologií na středních a vysokých technicky zaměřených školách. V roce 2008 se
stala fakultní školou Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého.
(pr)
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Technicky zaměřená škola má budoucnost
Stále zvyšující se zájem o studium zaznamenává v současné době Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci. Nabízí
několik zaměření ve čtyřletém oboru Strojírenství zakončeném maturitní zkouškou
– počítačovou podporu konstruování, počítačovou podporu výroby a řízení jakosti.
Škola nabízí velmi perspektivní a žádaný
obor Zpracování usní, plastů a pryže se
zaměřením na zpracování plastů, což je
v současné době firmami nejvíce poptávaný
obor, a to nejen v našem regionu. V dalším
studiu oboru Zpracování usní, plastů
a pryže pak mohou žáci pokračovat na
vysoké škole technického zaměření například na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.
Značná část výuky je vedena pomocí výpočetní techniky v CAD systému a na pracovištích firem v Olomouckém kraji pod
dohledem odborníků z praxe. Zařazením
učebních předmětů CAD a CAM (Počítačová podpora konstruování a výroby)
získávají absolventi další velmi žádanou
dovednost – vytvořit moderními postupy počítačový návrh objektu, upravit ho
a navrhnout další parametry, což lze využít například při programování obráběcích
strojů. Své technické, praktické a jazykové
dovednosti si mohou žáci dále rozšiřovat ve
vzdělávacím programu Evropské unie Erasmus+, který podporuje spolupráci ve všech
sférách vzdělávání a je nástupcem Programu celoživotního učení.
Škola se může pochlubit úspěchy ve
strojírenských soutěžích konaných na různých místech republiky. Snaha jejích žáků
byla oceněna putovním pohárem ze soutěže Autodesk Academia Design 2016
ve 2D kreslení a 3D modelování, která
se konala pod záštitou firmy Autodesk v jihočeském Velešíně. Studenti školy uspěli
také na strojírenských soutěžích v Hradci
Králové, v celorepublikové soutěži v CAM
programování CNC obráběcích strojů
v Praze, olomoucký strojařský tým zvítězil
také v regionální konstruktérské soutěži
pořádané přímo na SPŠS v Olomouci.
V březnu 2016 se škola zúčastnila
celorepublikové soutěže v NC programování a její studenti obsadili první, druhé
a osmé místo v programování v CAM.
Z 10. ročníku regionální soutěže pro
studenty a učitele Olomouckého kraje
v CAD programech – digitálních technologií 2D kreslení a 3D modelování v březnu 2017, který sponzoroval Olomoucký
kraj a partnerské firmy, získala škola 1.
a 3. místo v kategorii 2D studenti, 3. mís-
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Ve většině případů se Prostějovanům v těchto dnech veškeré plány splní, ovšem pouze
ty, které stojí na reálných základech. Jestliže někdo z vás chodí s hlavou v oblacích a je
přesvědčen, že pečení holubi nalítají do pusy zadarmo, bude velmi zklamaný.
BERANI - 21.3. až 20.4. Partner
na vás bude žárlit, i když podle vás
k tomu nemá důvod. Každopádně
se připravte na horkou domácí půdu,
mnoho klidu si tam neužijete. Naopak v práci vám půjde všechno o ruky
a v klidu.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Menší rozepře
s příbuznými hodíte na nějaký čas
za hlavu, nyní před vámi stojí daleko
horší starosti. Budete se muset porvat
s úředním šimlem. Pokud ale hodláte
dostát svým plánům, musíte absolvovat spoustu jednání.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Očekávejte velkou ztrátu, ovšem jakou, to v tuto
chvíli těžko předvídat. Musíte být ve
střehu na všech frontách a dát pozor
na to, odkud ona pověstná facka přiletí.
Neprožijete moc klidný týden.
RACI - 22.6. až 22.7. Potěší vás
nečekaná výhra v sázkové hře, to ale
bude asi tak vše, co na vaší tváři vyloudí úsměv. Jinak vás čekají starosti,
včetně toho, že se vám výrazně zkomplikují šance na kariérní postup v zaměstnání.

LVI - 22.7. až 22.8. Nežeňte se nikam, vůbec nic vám neuteče. Dopřát
si klidně můžete i delší odpočinek,
spoustu práce za vás udělají kolegové.
V době volna byste se měli zaměřit na
rodinu, kterou dlouhodobě zanedbáváte.
PANNY - 23.8. až 22.9. Okolo vás
budou létat hromy a blesky, nikde se
proto nezdržujte delší dobu. Nervozita bude znát na pracovišti i doba,
všude se stanete terčem zlostných nadávek. Není divu, poslední dobou jste
nesnesitelní.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Promyslete
si lépe vaše výdaje, v poslední době
to s nimi hodně přeháníte. Zbytečně
utrácíte v obchodech, a to, co koupíte,
stejně nespotřebujete. V těchto dnech
dokonce nějaké peníze i prohrajete
v hazardu.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Dosud jste
si mysleli, že v zaměstnání máte pevné místo, kterým nic neotřese. Tento
pocit ale nyní ztratíte. Nadřízení přijmou nové lidi, kteří budou lepší než
vy a vaše pozice se tak začne kymácet.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Rozzlobí vás potomci, kterým se v tuto
dobu nebude vůbec dařit ve škole.
Uprostřed týdne budete pozváni do
školy, kde si vyslechnete spoustu kritických připomínek. Budete se muset
s dětmi učit.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Během tohoto týdne se vyhýbejte jakýmkoliv konfliktům. Nebudete totiž
ve formě jako obvykle, kdy vám pomáhá neuvěřitelná výmluvnost. Ztratíte
totiž chuť pouštět se s někým do řečí.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Docela
slušně můžete vydělat na svém uměleckém talentu, který ve vás dlouhou
dobu dřímal. Zkuste napsat nějakou
povídku nebo namalovat obraz. Uvidíte, že o vaše díla bude okamžitě
enormní zájem.
RYBY – 21.2. až 20.3. Doma se budete probírat jedním problémem za
druhým. Chce to svolat rodinnou
poradu, na které byste si vše vyříkali
a učinili nějaká opatření. Především je
potřeba krotit rodinný rozpočet, který
není bezedný.

Mikuláš figurka 60g
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Orion figurka s lentilkami 120g 49,90 (100g)
JOJO bonbóny 170g

27,50

Naše


Už co nevidět zavítá do všech domácností, kde jsou děti,
Mikuláš s čertem a andělem. Pro ty hodné potomky bude mít
určitě připravenou pořádně velkou nůši plnou dobrot. Jeho
figurínu v malém čokoládovém provedení zakoupíte v Kauflandu, kde rovnou vezměte i adventní kalendář. Pro oblíbené Kinder maxi Surprise se stavte v Lidlu, Tofifee od santy
pro změnu v Penny marketu, který nabízí i cenově nejvýhodnější JOJO bonbóny a společně s Teskem i Orion figurky s lenPřejeme pořádnou nadílku!
tilkami.
Průzkum byl proveden ve středu 29. listopadu.

PLÁN 
Plán se po schválení Radou města
Prostějova stává obecně závazným
nařízením pro údržbu komunikací a chodníků v zimním období od
1.listopadu2017do31.března2018.
Zimní údržbou všech místních komunikací, chodníků a cyklostezek na
katastru města Prostějova byla pověřena firma FCC Prostějov, s.r.o.
„Je třeba zdůraznit, že plán zimní
údržby se netýká účelových komunikací a chodníků - přímých připojení sousedních nemovitostí na místní komunikace a chodníky, a dále
chodníků ve vnitroblocích,“ uvedl
náměstek primátorky Jiří Pospíšil
s tím, že sjízdnost se bude zabezpečovat posypem chemickým materiálem, inertním materiálem, klasickým
odstraňováním sněhu a zabezpečováním odtoku vody z vozovek.
Předmětem zimní údržby jsou veřejné dopravní pruhy, pásy místních
komunikací a dále určené chodníky
a cyklostezky ve správě FCC. Je třeba
upozornit na to, že zimní údržba má
sloužit k zajišťování sjízdnosti, nikoli
schůdnosti vozovky. „Pokyn k zása-

hu bude vydán vždy neprodleně po
zjištění jeho potřeby. Výjezd mechanizmů musí být nejpozději do třiceti
minut od vydání zmíněného pokynu,“ doplnil náměstek Pospíšil.

Jaká budou
  #   "
Vozovky v I. pořadí a v II. pořadí budou sypány chemickým rozmrazovacím materiálem, ostatní vozovky
inertním zdrsňovacím materiálem.
U komunikací zařazených do III. pořadí důležitosti bude prováděno jen
plužení, v plném rozsahu bude III. pořadí sypáno jen při mrznoucím dešti
nebo vzniklém náledí. FCC zajišťuje
na vozovkách jejich sjízdnost pro
dopravní prostředky, nikoliv jejich
schůdnost pro chodce mimo udržovaných přechodů, které jsou v plánu
uvedeny. Chodníky v I. pořadí a v II.
pořadí budou sypány chemickým
rozmrazovacím materiálem. U chodníků zařazených do III. pořadí důležitosti bude prováděno jen zametení
nebo plužení, v plném rozsahu bude

podnikatelům podporu při zavádění GDPR
Informační kampaň Hospodářské
komory zvyšující povědomí podnikatelů o nových povinnostech
v oblasti ochrany osobních údajů,
které zavádí evropské nařízení
GDPR, podpoří také eurokomisařka Věra Jourová. Uvedl to dnes
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý po jejich společném jednání na půdě Evropské
komise.
Dlouhý eurokomisařku informoval
o tom, že připravenost podnikatelů
na nové evropské nařízení, které od
května zpřísní nakládání s osobními
údaji, je zatím nedostatečná. Přitom
kdo před nabytím účinnosti této regulace v květnu 2018 nezreviduje svá
data, tomu hrozí astronomické sankce 20 000 000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti.
Problémem ale je třeba i to, že dokumenty, které by podnikatelům
pomohly s aplikací GDPR v praxi,
nejsou dnes oficiálně k dispozici
v českém jazyce.

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
4. 12.

EET – 3. fáze – přednáší Ing. Olga Hochmannová

Eurokomisařka Věra Jourová ocenila
sérii odborných školení živnostníků
a firem a další aktivity Hospodářské komory, zejména pak příručku
GDPR, kterou Komora vypracovala
pro podnikatele a v elektronické verzi
je zdarma ke stažení na jejím webu.
Dlouhý uvedl, že ani příručky ale
nenahradí školení, která musí podnikatelé a jejich zaměstnanci pracující
s osobními údaji absolvovat, aby novému nařízení vyhověli.
Věra Jourová přislíbila, že Hospodářské komoře ve snaze zvyšovat mezi
podnikateli povědomí o nových
povinnostech pomůže jak na půdě
Evropské komise, tak i v ČR. Jednou
z takových aktivit by mohla být mimo
jiné konference v květnu 2018. Komora organizuje celorepublikovou
konferenci o GDPR také 23. listopadu
v Praze.

Hospodářská komora rovněž usiluje
o to, aby dozorový orgán Úřad pro
ochranu osobních údajů při kontrolách postupoval zdrženlivě. Podle
Hospodářské komory by úřad alespoň ze začátku měl na možné pochybení při zpracování osobních údajů
podnikatele jen upozorňovat než rovnou sankcionovat.
Hospodářská komora chce také
umožnit budoucím tzv. pověřencům,
aby si svou profesní kvalifikaci získali
prostřednictvím Národní soustavy
kvalifikací. V současnosti probíhají na
toto téma jednání s několika úřady.
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově
Veškeré informace
vč. přihlášek a pozvánek
najdete na www.ohkpv.cz.

dodávky elektrické energie

  
49,90
(110g)

INFORMUJE
Eurokomisařka Věra Jourová slíbila

Oznámení o přerušení

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

III. pořadí sypáno jen při mrznoucím
dešti nebo vzniklém náledí.
Z celkové délky 97,266km místních komunikací udržovaných
FCC je zařazeno do:
r*QP˺BEÎ LN MI̐UBPØFU˺FOÎ
do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)
r**QP˺BEÎ LN MI̐UBPØFU˺FOÎ
do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)
r***QP˺BEÎ LN CVEFPØFU
řeno po skončení předcházejících
pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to
plužením nejpozději do 48 hodin od
výjezdu mechanizmů)
Z celkové délky 161,201km chodníků a cyklostezek udržovaných
FCC je zařazeno do:
r*QP˺BEÎ LN MI̐UBPØFU˺FOÎ
do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)
r**QP˺BEÎ LN MI̐UBPØFU˺FOÎ
do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)
r***QP˺BEÎ LN CVEFPØFU˺F
no po skončení předcházejících pořadí
dle potřeby svozu odpadů, a to zametením nebo plužením nejpozději do
48 hodin od výjezdu mechanizmů)
Podrobný plán zimní údržby najdete na www.vecernikpv.cz

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

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 4. DO 10. 12. 2017 - ASTRONOMICKÝ VÍKEND
Ɣ PŘEDNÁŠKA: Ing. Tomáš Přibyl „SATURN V, KRÁL MEZI RAKETAMI“ - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobou a v neděli od 14:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobou od 18:30 hodin. V pondělí
navíc pozorujeme téměř superúplňkový Měsíc (Měsíc je téměř v úplňku a v přízemí). Prohlédneme si též vzdálenější
vesmírné objekty. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SOUHVĚZDÍ - ORION“ proběhne neděli od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si lze prohlédnout na začátku
všech pořadů.

SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ?
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!

PROSTÌJOV
HANÁCKÝ
JERUZALÉM
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ERNÉHO
zjistili jsme

TOMÁŠ KALÁB
B
PROSTĚJOV Členka oddílu DZP Haná
Prostějov Dana Zbořilová, známá šampionka v zimním plavání, si koncem listopadu
splnila další plavecký sen. Absolvovala totiž
takzvanou Ledovou míli, což je celosvětová
výzva pro zimní plavce a otužilce, která se
plave teprve druhým rokem.

^tveice pokoitel Ledové míle s arbitry, Dana Zboilová
je druhá zprava a ve výezu. 2x foto: archiv D. Zbo-ilové

VÍCE NA STRANĚ 39

Jestábí ady rozšíil Prokeš

PROSTĚJOV Početná marodka
nyní sužuje „A“-mužstvo LHK
Jestřábi Prostějov. Tuto nepříjemnou situaci se vedení hanáckého
klubu rozhodlo aspoň částečně
vynahradit přivedením jedné posily, kterou se stal mladý útočník
Radek Prokeš z Českých Budějovic.
Dvaadvacetiletý odchovanec Motoru zamířil mezi ptačí dravce na
měsíční hostování. „Momentálně

je v našem útoku personální přetlak, proto jsme se rozhodli Radka
uvolnit do Prostějova,“ uvedl mluvčí
týmu ČEZ Tomáš Kučer.
Minulou sezónu strávil Prokeš v Benátkách nad Jizerou, kde odehrál 46
střetnutí a připsal si v nich 17 kanadských bodů (5 + 12). Za svůj nový
kolektiv premiérově nastoupil v sobotu proti Litoměřicím, leč do statistik se při výhře 3:1 zatím nezapsal.
(son)

SONDA
JIRKY
MOŽNÉHO

Do odvety tak šly v nelehké pozici,
ovšem tentokrát vzdorovaly mnohem víc a při výsledku 1:3 (-20, 23,
-21, -22) nezůstaly daleko od bodového zisku. „První zápas byl z naší
strany špatný, nehráli jsme vůbec
dobře. Ale ve druhém utkání holky
zabojovaly, výkon celého týmu šel
nahoru. A škoda, že jsme ze čtyř vyrovnaných setů získali pouze jeden,“
hodnotil trenér TJ Ladislav Sypko.
Uplynulou sobotu pak se svými
svěřenkyněmi vyjel do Ostravy, kde
je hostilo tamní béčko, tedy další
silný celek z horních pater pořadí.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Volejbalistky Prostějova jedou zatím na plný pohon, i když se motor
občas zadrhává. V uplynulém týdnu nejprve jistily postup v Českém
poháru, ale následně zvládly hanácké derby proti Přerovu. To další
je čeká teď v sobotu!

Foto:hcmotor.cz

Volejbalistky OP se zlepšují. Na Opavu to nestačilo,
v Ostravě získaly bod. Co předvedou s Kylešovicemi?
PROSTĚJOV Volejbalistkám TJ
OP Prostějov končí nejbližší sobotu první polovina 2. ligy žen
2017/18. Ve skupině C sice výsledkově dál paběrkují a v průběžném
pořadí jsou pořád na předposlední deváté příčce, ale jejich výkonnostní úroveň se postupně zvedá.
A během aktuální série střetů s papírově silnějšími družstvy zvládají
favoritům stále víc zatápět.
O minulém víkendu prošel výběr
ópéčka nejtěžší zkouškou, když na
vlastním hřišti přivítal suverénního
lídra tabulky z Opavy. V úvodním
vzájemném duelu neměly Hanačky žádnou šanci, dostaly naloženo
0:3 (-16, -16, -15) a ještě se jim navíc zranila jedna ze stabilních opor
(pochroumané koleno).

➢

Tým OP s ním svedl dvě rovnocen- aby nám mančafty před námi moc va, každopádně do toho musíme
né bitvy a získal jeden bodík, když neutekly. A Kylešovice by snad dát všechno,“ burcoval Ladislav
(son)
určitě mohl ještě víc. Svědčí o tom měly být hratelnější než třeba Opa- Sypko.
výsledné skóre 3:1 (-23, 18, 21, 20)
VIDEO&FOTOGALERIE
a 3:2 (21, -19, 24, -9, 13). „Herně se
klikni na
zlepšujeme, v odvetě už jsme byli
www.vecernikpv.cz
blízko od vítězství,“ potěšil Sypka
alespoň pozitivní trend výkonnosti.
Polovinu soutěže završí prostěBYLI JSME
jovské ženy tuto sobotu 9. proU TOHO
since od 10:00 a 14:00 hodin
doma proti Kylešovicím, což
bude znovu souboj s favoritem.
Dějiště? Letní hala u velodromu.
„Potřebujeme aspoň nějaké body,

2. liga žen, skupina C 2017/18 - poøadí po 16. kole:

1. Opava 41, 2. Nový Jičín 37, 3. Ostrava B 35, 4. Kylešovice 35, 5. Juliánov 24, 6. Vsetín 20, 7. Odry 16, 8. Bílovec 14, 9. OP Prostějov 9, 10.
Šlapanice 9.

Pekonat opavskou obranu byl pro volejbalistky TJ OP Prostjov (ve žlutomodrých
dresech) asto neešitelný problém.
Foto: Marek Sonnevend

JAKO V NHL

REGIONÁLNÍ LEGENDA

BASKETBALISTKÁM POMOHLY ŠKRTY

Sparťanský klub si o víkendu připomenul plných
114 let od svého založení a při této příležitosti se
rozhodl rozšířit svůj Klub legend sdružující slavné hráče, trenéry i funkcionáře, jimž takto vzdává
hold, oceňuje jejich přínos a symbolicky děkuje
za roky strávené právě v tomto oddíle. Jde o jev
známý spíše ze zámoří, kde si svých ikon velice
váží, pod stropem snad každé haly visí několik
dresů, jejich čísla jsou navždy vyřazena z používání a při každém rozšiřování této vybrané společnosti se jedná o velkou a pečlivě připravenou
akci. V českých podmínkách jde zatím stále spíše
o raritu a právě Sparta je takříkajíc průkopníkem, která před pěti lety zavedla dosud neznámý
prvek. Ano, kluby si připomínají významná výročí nebo jubilejní zápasy svých hráčů, avšak to je
často vše, co v tomto duchu konají. A vzpomínky
na sté výročí prostějovského hokeje ukazují, že
někdy může jít o velký amatérismus. Spartu sice
spousta lidí miluje, další ji nemají rádi a já také
nejsem jejím fanouškem, avšak zaslouží si uznání
a následování za práci se svými hrdiny i mediální
prezentaci.

Abyste si mohli připomínat slavné oddílové události z minulosti nebo ocenit jednotlivé členy za
jejich přínos k dosaženým úspěchům, neobejdete
se bez pomoci kronikářů a statistiků. V profesionálních soutěžích jde o přirozenou věc a k dispozici je i volně na internetu stále více informací,
například už i v první hokejové lize se od letoška
sleduje více aspektů než jen góly, asistence nebo
trestné minuty. V amatérském sportovním prostředí naopak zpravidla nejde o systematickou
práci, ale o činnost několika nadšenců, kteří bez
přehánění věnují hodiny a hodiny svého času
mravenčí práci, aby zaznamenali vše podstatné
a podchytili spoustu zajímavostí. Prim pro mě
osobně hraje v tomto směru jiří Grepl, kostelecký
patriot a skutečná legenda. Přestože roky přibývají
všem, stále by nás mohl zásobit svým elánem a zapálením pro věc a mám vždy velkou radost, když
se můžeme potkat osobně nebo alespoň spojit
po telefonu. Pečlivě si vede záznamy o všech odehraných utkáních a připravuje prvotřídní servis,
který můžou Kostelci fandové jiných oddílů jen
závidět.

V posledních letech měly prostějovské hráčky
bez přehánění smůlu, že je jich v klubu pouze
omezený počet. O talenty nebyla na Hané nouze, což prokázaly zdejší týmy v mládežnických
kategoriích, v nichž se kadetkám i juniorkám
pravidelně dařilo propracovávat až mezi nejlepší týmy v celé republice a několik hráček se
po svém přesunu z TJ OP mohlo radovat z medailí a v ideálním případě i zlatých. Jenže mezi
ženami to kromě postupu z oblastního přeboru
do druhé ligy moc nevycházelo a z původně
zamýšleného plánu projít do první ligy aspoň
dočasně sešlo. Tahle sezóna ale zatím vypadá
velice optimisticky. Daří se nejen plnit základní cíl v podobě umístění mezi nejlepší čtveřicí
a tím pádem i průniku do finálové skupiny, ale
díky převaze výher a současné třetí pozici mohou usilovat o skvělý výsledek. De facto se tak
kladně projevuje konec juniorského výběru,
kdy není nutné tříštit síly a hráčky nemusejí
hrát úplně každý víkend, díky soustředění se
jen na dospělé může Prostějov vynikat právě
v této kategorii.

DEBAKL:
Tým BK Olomoucko nepřelomil
uplynulou středu první část sezóny
na svoji stranu. V případě, že by svěřenci kouče Benáčka zdolali „prostějovské béčko“ v dresu Svitav, končili
by v pozitivní bilanci. Takto tomu
něco málo chybí...
ÍSLO:

3

Už ze tří zápasů prvoligových hokejistů Prostějova v řadě nemohl
redaktor Večerníku přinést našim
čtenářům živou reportáž. Na příkaz
generálního manažera LHK Jestřábi Jaroslava Luňáka mají pásku přes
ústa i všichni jeho podřízení... Ať
žije svoboda slova!
VÝROK:

„NENÍ TO ÚPLNÁ
HRZA, OVŠEM
ANI NIC
K JÁSÁNÍ.“
Asistent trenéra prostějovských
házenkářů Sokola II. Svatopluk
ORDELT zhodnotil podzimní část
sezony pragmaticky.
KOMETA:

DANA
ZBOŘILOVÁ

Při teplotách, které by řadu z nás odradili
od pobytu venku, závodně plave. Navíc však
prostějovská plavkyně Dana Zbořilová sbírá
jeden úspěch za druhým a překonává stále
více milniků. Na jeden takový dosáhla, když
absolvoval takzvanou Ledovou míli.

Foto: archiv D. Zbo-ilové
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B
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TABULKA VENKU

P
2
3
5
3
3
5
7
6
5
7
7
6
7
10
9
11

Velké Meziíí 8
Prostjov 8
KromJíž
8
LíšeC
8
Hluín
7
Valaš. Meziíí 9
Hodonín
8
Uniov
7
Vyškov
7
Hulín
6
HFK Olomouc 8
Uherský Brod 7
Petkovice 8
Mohelnice 7
Rýmaov
7
Otrokovice 7

V
10
10
10
8
7
7
8
7
4
5
5
4
3
4
2
2

Branky v 1.SK Prostìjov:

Vyškov
8
Hulín
9
Prostjov 7
Rýmaov
8
KromJíž
7
Valaš. Meziíí 6
LíšeC
7
Velké Meziíí 7
Hluín
8
Uherský Brod 8
Otrokovice 8
Uniov
8
Petkovice 7
Hodonín
7
Mohelnice 8
HFK Olomouc 7

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Rus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TABULKA DOMA

Mužstvo
1.SK Prostjov
FC Velké Meziíí
SK HS KromJíž
MFK Vyškov
SK LíšeC
SK Spartak Hulín
FC Valašské Meziíí
FC Hluín
SK Uniov
SK Jiskra Rýmaov
ASK Uherský Brod
FK Hodonín
FC Viktoria Otrokovice
FC Odra Petkovice
FK Mohelnice
1. HFK Olomouc

foto

Šteigl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hapal, Píchal

Josef
Popelka

TABULKA MSFL 2017/2018
po podzimní èásti

TOmáš KALÁB

pro Večerník

původní zpravodajství
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PROSTĚJOV Fotbalový podzim na regionálních kolbištích
definitivně zatáhl ruční brzdu, čímž se nabídla možnost bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a
regionálních pažitech, ale také v rámci nejvyšší moravské
soutěže, v průběhu první části letošního ročníku 20172018 událo. Hodnocení, které jste zvyklí dvakrát ročně
nacházet právě na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, pokračuje dnes
již třetím dílem. A vězte, že v rámci oblíbeného seriálu
FOTBAL EXTRA se jako vždy dostane na všechny. Jako
tradičně jsme v uplynulých dvou číslech započali s prvotním ohlédnutím za mužskými, mládežnickými i ženskými
soutěžemi.
Dnes se vydáváme na cestu za konkrétními týmy. Jako
jedni z posledních kopli do míče fotbalisté 1.SK Prostějov,
kteří prožili vydařený sešup z druhé ligy do MSFL. Jelikož
závěrečné dějství svazové orgány odložily, bylo jasné, že
eskáčko přezimuje po odehraných patnácti kolech na
prvním místě. A to je rozhodně důvod ke spokojenosti, byť
zatím jen částečný. Druhá půlka totiž na svěřence trenéra
Machaly teprve čeká.
Už v příštím vydání Večerníku se budeme podrobně
věnovat krajskému přeboru, ve kterém hájí barvy
Prostějovska již pouze jediný tradiční účastník FC Kralice
na Hané. Čtvrtý díl tak doplníme i Sokol Konici, hrající
momentálně skupinu „A“ I.A třídy Olomouckého KFS.
V dalších číslech budeme pokračovat soutěž po soutěži níž
a níž až dojdeme ke III. třídě OFS Prostějov. Neopomeneme
ani účinkování regionálních fotbalistek a během zimní pauzy
nahlédneme i do kabin mládežnických týmů všech kategorií.
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FILIP JÍCHA

Nechal dlouho děj otevřený pro další
zápletky, ve třech čtvrtinách filmu přiměl
diváky okusovat si nehty, aby v závěrečných pasážích nepřekvapil happy endem. Fotbalový thriller na úpatí Jeseníků
skončil šťastně.

KOMENTÁØ

půdě nevyzpytatelného Rýmařova mohl
prodloužit trápení mistrovských zápasů
a rozjet výtah směrem dolů nebo naopak
posílit bojovou morálku a naznačit ambice v nové sezóně. Průběh zápasu jako
by režíroval tuctový americký režisér.

DOMINIK NEORAL
RAL

LUBOMÍR MACHYNEK
YNEK

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

Klíčový, nepostradatelný hráč. Profesionál se vším všudy, který má příkladnou přípravu před tréninkem a zápasy.
Vstřelil deset branek, pro náš systém
hry absolutně důležitý. Věřím, že bude
zdravotně v pořádku, jeho branky jsou
základem pro návrat do druhé ligy.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

Středový hráč, uplatnil se i na levé
straně a vůbec to nebylo na škodu. Ve
středu zálohy je přetlak, na tomto postu hrál dobře a dal i dvě branky. Musí
si zvyknout na křídelního hráče a dávat více centrů, jít více do zakončení.
Patrný velký progres.

post: útočník
0
zápasy/branky 15/10
žluté/červené karty: 3/0
Známka Večerníku: 10

KAREL KROUPA
PA

Technicky zdatný hráč, velmi dobré vedení míče. To byla přidaná
hodnota v zápasech, kdy nastoupil.
Má kvalitní pohyb po hřišti, ale velkou smůlu na zranění. V tomto i ve
schopnosti vyvézt rychle balón ne
nepodobný Rosickému.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: záložník
2
zápasy/branky 13/2
y: 1/0
žluté/červené karty:
u: 6
Známka Večerníku:

post: záložník
zápasy/branky 10/5
žluté/červené karty:: 1/0
Známka Večerníku: 7

LUKÁŠ PETRŽELA
ELA
post: záložník
zápasy/branky 6/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 5

Velmi kvalitní hráč, sráží ho ovšem
smolně zdravotní problémy, měsíční
výpadek je znát. Vstřelil pět branek,
což je výborná bilance. Měl by víc
využívat rychlostní výbavy a hrát
typicky krajního hráče. Pak dá ještě
víc branek.

MICHAL ZAPLETAL
LETAL

Z pozice stopera přešel na levého
obránce, což zvládl velmi dobře. Jeho
velkým pozitivem je schopnost dávat
góly. Umí se dostat do standardních
situací i centrů. Musí si dávat pozor
na disciplínu, aby se v případě napomenutí nenechal zbytečně vyloučit.

Talentovaný, perspektivní hráč, technicky výborný levák. Někdy ovšem
hraje až příliš pohodově, zasekává
balóny, nechce hrát kolmo dopředu,
musí přidat v soubojích. Začal na
levém kraji obrany, ale postupně byl
nahrazen Alešem Rusem.

JAN ŠTEIGL
L

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

ALEŠ RUS

post: obránce
4
zápasy/branky 13/4
žluté/červené karty:: 7/1
Známka Večerníku: 8

MICHAEL SEKÁ
KÁ

Sezóna se mu vydařila. Splňuje nároky na moderního obránce, který je
vysoko postavený, nabíhá do soupeřovy obrany a centruje do šestnáctky.
K tomu ještě přidal dvě branky. Svou
roli splnil nad očekávání a budu chtít
ještě větší zapojení do ofenzivy.

V přípravných zápasech se jevil jistější
Jícha, proto dostal přednost. Závěr sezóny po jeho zranění zvládl Dominik
velmi dobře, v důležitém utkání ve
Velkém Meziříčí nás podržel, stejně
jako za stavu 1:0 v Holici. Podílel se
tím na úspěšném podzimu.

Mladý gólman si vedl velmi dobře.
Podržel nás v Rýmařově, v Uherském Brodě chytil za stavu 0:0 penaltu. Naopak mu nevyšel zápas
s Kroměříží. Brankáři dozrávají později, ale byl jsem příjemně překvapen, jak svoji roli zvládl.

post: obránce
zápasy/branky 13/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 6

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: obránce
zápasy/branky: 14/3
žluté/červené karty: 2/0
Známka Večerníku: 8

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: brankář
1
zápasy/čistá konta: 3/1
/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 7

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: brankář
/6
zápasy/čistá konta: 13/6
/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 8

několika sezónách v MSFL sestoupila
zpět do divize, kde je po podzimu beznadějně poslední s jediným vítězstvím.
O mnoho lépe na tom nejsou ani Blansko, nebo Břeclav.
Jak dlouho trvá překonat sestupovou
kocovinu, může naopak dokumentovat
příklad Žďáru nad Sázavou. Ten sestoupil z MSFL v ročníku 2013/2014
a v divizi hrál dlouho o udržení. Teprve
až v aktuálním ročníku 2017/2018 figuruje v popředí divizní tabulky. Tomu
se bylo třeba vyhnout.
Jestliže patří k otřepaným frázím, že
úvod sezóny rozhoduje o úspěchu či
zklamání, tentokrát to u eskáčka platilo tisícinásobně. Zahajovací duel na
A právě v těchto devadesáti minutách
se naplno ukázaly přednosti Machalova výběru. Leckoho z fanoušků asi
překvapilo, že se z hostování nevrátil
dlouholetý brankář Zdeněk Kofroň, ale
realizační tým vytáhl z klobouku neokoukaného gólmana, který nedisponoval převratnými zkušenostmi, zato
dostatečnou jistotou. Tu Filip Jícha prokázal právě v důležitých momentech
rýmařovského souboje.
Přínosem bylo i angažmá dalšího ze
synů slavných otců, útočníka Lukáše
Hapala. Jeho fotbalové umění bezesporu převyšovalo možnosti mohelnického klubu, což hned dobře dokumentoval nahrávkou na premiérový gól

ƔƔ Prošel jste řadu klubů v různých soutěžích, jak se vám líbí
v Prostějově?
„1.SK hraje momentálně třetí ligu, ale
je to jakoby profesionální klub s veškerým zázemím, které je tady k dispozici.
Musím smeknout před tím, co je zde
vybudováno, před tím, co se zde pod vedením Františka Jury pro fotbal udělalo.
Tady dělá celé osazenstvo pro fotbal maximum, což jsem v některých klubech
vůbec neviděl. Zdejší hráči by si toho
měli nesmírně vážit, možná by si měli
zkusit zahrát fotbal někde jinde, aby pochopili ten rozdíl... Co jsou v Prostějově
za podmínky a jak se tady dělá kvalitně
fotbal.“
ƔƔ Jak hodnotíte současný kádr
eskáčka?
„Řeknu vám jednu paralelu z let 2011 až
2013, kdy jsem byl v 1.HFK Olomouc.

MARTIN SUS
US

Neskutečný bojovník, univerzální
hráč, který může hrát zleva, zprava,
podhrotového hráče i hrotového
útočníka. Přihrál na spoustu branek,
chybí mu vstřelit tak pět branek za
sezónu. Pro tým velkým přínosem
a věřím, že na jaře góly přijdou.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: útočník
zápasy/branky 15/1
žluté/červené karty: 3/0
Známka Večerníku: 7

LUKÁŠ HAPAL
AL

Výtečná práce levačkou, ale nedokáže
ji plně využít. Pokud by mnohem více
střílel, dal by i osm branek za sezónu,
tři je málo. Místo přihrávek musí víc
využívat kopací techniku. Má svůj
podíl na devíti brankách ze standardních situací.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: záložník
zápasy/branky 15/3
žluté/červené karty: 1/0
Známka Večerníku: 7

ZDENK FLÁDR
DR

Využitelný na postu stopera i defenzivního záložníka. Střední obránce
mu vyhovuje lépe a hrál tam velmi
dobře. Vždycky jsem mu říkal, že snad
nedá nikdy gól, a najednou dal hned
dva. To je třešnička navíc. Prospěla
mu shozená kila dolů.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: obránce
2
zápasy/branky 15/2
žluté/červené karty:: 2/0
Známka Večerníku: 9

ALEŠ SCHUSTER
R

Na svůj věk velmi talentovaný hráč, má
fotbalové myšlení, čtení hry a je výborný v koncovce. Bohužel se zranil a za
půl roku se do tempa ani nemohl dostat. Když bude zdravý, bude pro tým
velkou posilou. Věřím, že bude na jaro
připraven a bude dávat góly.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: útočník
zápasy/branky 4/1
žluté/červené karty:: 1/0
Známka Večerníku: 5

DAVID PÍCHAL
AL

Defenzivní, agresivní hráč, tyto typy
mám rád. Napadá rozehrávku, důrazný v soubojích. Neměl by každý
míč hrát hned dopředu za každou
cenu, aby ztrát balónů nebylo tolik.
Má výtečnou střelu, mrzí mě, že nedal gól. Pro tým velice důležitý hráč.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: obránce
zápasy/branky 14/0
žluté/červené karty: 8/1
Známka Večerníku: 7

JOSEF PANOCHÁ
HÁ

Byl možná nejlepším hráčem podzimní části a hrál naprosto skvěle.
Takhle má podle mě hrát zkušený
hráč, neudělal snad jedinou chybu,
spolehlivý, dobře čte hru. Je absolutní profesionál. Doufám, že se mu
budou vyhýbat zranění.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: obránce
zápasy/branky 15/0
/0
0
žluté/červené karty: 3/0
0
Známka Večerníku: 10

MARTIN HIRSCH
CH

Velmi mladý, přišel jako talentovaný hráč. Hrál ve dvou těžkých utkáních v Líšni a Velkém Meziříčí, obě
je zvládl. Musí se tlačit víc do koncovky, jinak nezklamal. Má větší
konkurenci, ale může být platným
hráčem.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: útočník
zápasy/branky 8/0
/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 4

VLADIMIR PETROVI
OVI

Do svého zranění patřil k nejlepším.
Rychlostně vybavený hráč s dobrou
střelou i přihrávkou, čte hru. Zranění
znamená v jeho případě dlouhodobější výpadek, což mi vadilo. V zápasech,
kdy hrál, příjemně překvapil. Bude-li v
pořádku, může být ještě lepší.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: záložník
zápasy/branky 10/2
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 6

TOMÁŠ LANGER
ER

Velmi mě mrzelo jeho zranění, protože se mi líbí jeho styl hry. Agresivní,
rychlý hráč. Jakmile nastoupil, nikdy
nezklamal. Hru vždycky oživil. Nenesl špatně pobyt na střídačce, velmi
pozitivní hráč s nezastupitelnou rolí
v kabině.

pohledem trenéra
Oldøicha Machaly:

post: obránce
zápasy/branky 8/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku: 5

6
4
3
3
3

8
7
3
3
3
2
2
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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STRANA

LEVN JI

PEDPLATNÉ

Pančochář
Rus
Hapal
Kroupa
Schuster
Machynek
Sus
Fládr
Píchal
Šteigl
Zapletal

Karty

Dominik Neoral Prostějov 225 1 0.4
Jakub Klimeš
Vyškov 495 4 0.73
Filip Jícha
Prostějov 1125 12 0.96

Brankový prùmìr
na zápas:

1. Filip Jícha
Prostějov
2. Lukáš Godula Petřkovice
3. Jakub Klimeš Vyškov
Tomáš Uvízl
Uničov
Ondřej Kolenko Hlučín

Vychytané
nuly:

ziříčí
před utkáním ve Velkém Meziříčí
ztráceli osm bodů, bylo jasné, že
ev případě porážky by už asi sezóna byla ztracená a nebylo byy
o co hrát. To by musel ´Velmez´´
ání
úplně zkolabovat. Toto utkání
jsme zvládli lépe v hlavě. Když jsme tam
ěli hrát. Já
v té vichřici přijeli, oni nechtěli
m viděl ty
byl taky na vážkách, když jsem
podmínky, navíc jsme měli naději, že
se nám uzdraví někteří hráči, ale neříkal
jsem to hráčům. Domácí byli viditelně
ímu, že se
nachystáni, že řeknou rozhodčímu,
hodl jinak
hrát nebude. Sudí ovšem rozhodl
roto jsme
a my na to byli připraveni. Proto
zápas zvládli, což nás nakoploo do závěrečných utkání podzimu.“
ƔƔ Je to ještě hodně předčasné,
asné, ale
atnit opci
chtěl byste z vaší strany uplatnit
na další sezónu?
ově a šan„Já si svého angažmá v Prostějově
ím. Fotbal
ce, kterou jsem tady dostal, vážím.
se tady dělá velmi dobře a já u toho chci
být. Budu jen rád, když bych měl možnost smlouvu prodloužit.“
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Karty
v MSFL:

Kroměříž
Líšeň
Velké Meziříčí
Prostějov
Hlučín
Velké Meziříčí
Uničov
Uničov
Mohelnice
Petřkovice

FC Vel. Meziříčí 7
SK HSKroměříž 7
1.SK Prostějov
7
SK Líšeň
7
FK Hodonín
7
ČSK Uh. Brod
8
TJ Val. Meziříčí
6
SK Jiskra Rýmařov 8
MFK Vyškov
8
FK Mohelnice
8
SK Uničov
8
FC Odra Petřkovice 7
FC Hlučín
8
1. HFK Olomouc 7
SK Spartak Hulín 9
FC Vik. Otrokovice 8

3301
2536
2505
2293
2280
2477
1813
2126
2051
1802
1776
1234
1261
1008
1214
942

472
362
358
328
326
310
302
266
256
225
222
176
158
144
135
118

0
1
2
1
1
0
2
3
1
1
4
1
1
3
2
0

17
12
10
10
9
8
7
7
6
6

divácká
návštìvnost:

SK Uničov
27
TJ Valašské Meziříčí 26
SK Spartak Hulín
26
FK Hodonín
28
ČSK Uherský Brod 29
FC Hlučín
33
1.SK Prostějov
32
SK HS Kroměříž
29
FK Mohelnice
33
FC Viktoria Otrokovice 33
1. HFK Olomouc
28
MFK Vyškov
38
FC Odra Petřkovice 39
FC Velké Meziříčí
38
SK Jiskra Rýmařov 41
SK Líšeň
45

1. Jan Silný
2. David Pašek
3. Pavel Simr
Karel Kroupa
5. Dominik Kraut
6. Petr Dolejš
7. Pavel Jeřábek
Aleš Krč
9. Lukáš Woitek
Radovan Lokša

Nejlepší støelci
soutìže:

ƔƔ Jaké
k máte požadavky
d k na vedení
d
klubu ohledně doplnění kádru?
„O tom se průběžně bavíme a je zřejmé, že už druhou sezónu je třeba dopl-

MIN
1215
1042
380
1350
1350
762
1214
319
934
816
647
350
1350
1290
222
203
7

obránci
14
13
8
15
15
13
záložníci
14
13
15
10
10
6
útoèníci
15
15
4
8
2

10
1
1
0
0

0
2
3
2
5
0

3
4
0
0
2
0

G

6
1
Z

N

MIN

Z

brankáøi
13
1125
3
225

3
3
1
0
0

8
1
1
0
1
0

2
7
0
3
2
0

ŽK

0
0

ŽK

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

ÈK

0
0

ÈK

329

4932

358

2505

303

2427

MSFL:
větší číslo
průměr MSFL:
menší číslo

Ɣ celkem

Ɣ venku

Ɣ doma

Návštìvnost 1.SK Prostìjov:

Vysvětlivky: z - zápasy, ve kterých hráč nastoupil; min - počet odehraných
minut; N - odchytaná čistá konta, G - vstřelené branky; ŽK - žluté karty;
ČK - červené karty

Karel KROUPA
Lukáš HAPAL
David PÍCHAL
Vladimir PETROVIĆ
Adam MARČÍK

Josef PANČOCHÁŘ
Michal ZAPLETAL
Zdeněk FLÁDR
Tomáš LANGER
Jan ŠTEIGL
Lukáš PETRŽELA

Lubomír MACHYNEK
Aleš RUS
Martin HIRSCH
Aleš SCHUSTER
Martin SUS
Michael SEČKÁŘ

èíslo/hráè

Filip JÍCHA
Dominik NEORAL

hráè

olomoucké Sigmy
v současné
sou
době je. Vhodné by bylo
je do
doplnit o jednoho nebo dva kvalitní
plejer
plejery, víc určitě ne. Pak uvidíme, jak
dopa
dopadne jarní část, čeká nás opravdu
těžká odvetná polovina. Posílí pochopiteln
pitelně i ostatní, z našeho pohledu budou zápasy složitější už jen proto, že
jsme na prvním místě.“ (úsměv)
ƔƔ Č
Čeká vás náročná zimní příprav
prava, jak jste spokojen s výběrem
soup
soupeřů?
„Za skladbu
s
soupeřů jsem velmi rád.
Příp
Přípravu začínáme brzy, ale kluci teď
ma
mají skoro šest týdnů přestávku, což
je ddostačující. Na program v přípravě jsm
jsme delší čas čekali, ale díky tomu,
že jsme
jsm první, se některé věci podařily
dom
domluvit. Především obrovsky vítám
soust
soustředění, jedeme do zahraničí,
jedem
jedeme za teplem, to je na třetiligový
klub nevídaná věc. Znovu to potvrzuje má slova o tom, že Prostějov je
faktic
fakticky ligový klub. Budeme tam mít
možn
možnost kvalitně trénovat, budou
tam tři zápasy, pro přípravu na start
sezón
sezóny ideální.“
ƔƔ Novinkou v klubu je také zapojení do zimní Tipsport ligy...
„Tipsport ligu využijeme primárně na
to, abychom dali příležitost širšímu
kádru. Do těchto tří zápasů zapojíme
až pět dorostenců a naopak dáme některým hráčům volno, protože nechci,
aby všichni odehráli celou přípravu.
V lednu dostanou příležitost mladší hráči, aby si vyzkoušeli atraktivní
zápasy s kvalitními soupeři. Bude to
znamenat významný přínos pro jejich
další fotbalový růst.“

utkání
v Rýmaov*“

1.SK PROSTÌJOV
– hráèské statistiky na podzim 2017

d h záložníka.
l k Určitě
nit tým o středového
ovšem nemáme požadavek na třeba
pět hráčů, to v žádném případě. Mužstvo musí zůstat pohromadě tak, jak

zkušený trenér Oldřich Machala o případné opci

Angažmá
ávP
Prostjov
t
j  a š
šance,
kterou jsem tady dostal, si vážím.
Fotbal se tady dlá velmi dobe
a já u toho chci být. Budu jen rád,
když bych mohl smlouvu prodloužit!

„

Tehdy jsme také postupovali. Měli jsme
doma podobné problémy, protože nám
chyběl středový hráč, který by vytvářel
více šancí a více průnikových přihrávek.
Postoupili jsme z MSFL do druhé ligy,
přišel David Kobylík, mužstvo se doplnilo asi čtyřmi hráči a tým se našlápl
na úplně jinou úroveň, protože to David zvedl právě fotbalovým myšlením.
V tomto je tento tým trochu podobný,
samozřejmě může čerpat z nedávné
postupové zkušenosti. Je pochopitelné,
že by muselo přijít tři až pět kvalitních
hráčů, abychom mohli hrát důstojnou
roli ve druhé lize. Ale tam ještě nejsme.
(úsměv) Nacházíme se teprve v polovině
soutěže.“
ƔƔ Co byl podle vás klíčový moment
podzimu?
„Samozřejmě hned naše první utkání
v Rýmařově. Měl jsem z něho trochu
obavy, protože jsem věděl, že bude hrát
dobře, byť to je nováček soutěže, ale právě proto. My jsme byli také nováček, ovšem po sestupu, takže byl na obzoru velmi těžký zápas. A také byl. To, že jsme
stav otočili na vítězných 3:2, byl klíčový
moment celé sezóny. Kdybychom prohráli, následoval doma Hlučín, opravdu
nevím, jak bychom pak pokračovali.
Druhým klíčovým momentem bylo
utkání v Uherském Brodě, kam jsme
jeli po porážce 0:3 doma s Hulínem. Za
bezbrankového stavu jsme čelili penaltě, kterou Jícha chytil.“
ƔƔ Co myslíte, že může nejvíce ohrozit prvenství v jarní části soutěže?
„My sami. (pousměje se) Musíme to
zvládnout hlavně psychicky. Když jsme

Na lavičce prostějovských fotbalistů se usadila legenda

Zažil toho ve fotbale opravdu
hodně, jako hráč i jako úspěšný
trenér. Proto má ve světě kulatého míče respekt a jeho slova
neznějí do větru. Rekordman
v počtu nepřetržitě odehraných zápasů v dresu Sigmy
Olomouc (195 a celkem 415)
Oldřich Machala se v létě rozhodl spojit svůj další profesní život
s třetiligovým 1.SK Prostějov.
A to v situaci pro klub ne zrovna lehké. Co během těch pěti
měsíců prožil a jaké má další
plány? Odpověď naleznete
v následujícím interview.

resumé týmu 1.sk prostìjov aneb sonda do modrobílé kabiny

Nový start. I tak by se ve zkratce dal
charakterizovat uplynulý půlrok v 1.
SK Prostějov. Facka po druholigové
blamáži ještě nepřestala štípat, když
se kormidla ujal na slovo vzatý odborník a člověk fotbalového srdce Oldřich
Machala. Dostal nelehký úkol. Udržet
prostějovský fotbal na výsluní Moravskoslezské fotbalové ligy.
Kdo sleduje osud týmů po sestupu, ví
dobře, že se v létě honily prostějovským
činovníkům hlavou různé scénáře. Příkladů bylo a je mnoho. Královéhradecký fotbal se v druhé lize pohybuje kolem
středu tabulky a rozhodně to nevypadá
na rychlý návrat mezi elitu. Úplně modelovým příkladem je Třebíč, která po

sezóny. Hapal v roli gólového asistenta
pohříchu zůstal, ale to nijak nesnižuje
jeho nesporné kvality a příkladný přístup ke každému zápasu.
Přes testování několika hráčů z nižších
soutěží zůstal kádr bez větších změn.
Machala se tak mohl opřít o tradiční
opory Kroupu, Schustera a Suse, ovšem zdaleka nejen o ně. K výborným
výkonům se v průběhu podzimu rozehrála celá plejáda hráčů, počínaje
Machynkem a Rusem a konče třeba
Pančochářem nebo Fládrem. Některé
přibrzdily zdravotní komplikace, což
se týká zejména Píchala, i tak se ale
dokázali prosadit, jako v úvodních
pasážích Langer nebo koncem sezóny
Šteigl.
Pokud by se podařilo konečně doplnit
tým kreativním záložníkem typu Lukáše Zelenky, neměl by mít Prostějov
na jaře obavy o solidní výsledky. Jak si
klub hráče hýčká, nejlépe dokumentuje program zimní přípravy. Zahraniční soustředění, byť v dosahu pozemní
dopravy, nemá ani většina druholigových klubů.
Poměrně důležitou roli bude na jaře
hrát potřebná motivace. Předseda klubu František Jura totiž jasně deklaroval, že vítězství v MSFL tentokrát nemusí nutně znamenat postup. Taková
situace by na Moravě moha nastat už
druhý rok po sobě. Na stranu druhou
už současný předseda klubu mnohokrát prokázal, že se nebojí žádných
výzev či překážek. Lze ale chápat, že
jít podruhé do profesionálního fotbalu
bez komplexní přípravy a žádoucího
zázemí by mohl jen blázen. Ti ovšem
v Prostějově fotbal nedělají.

ESKÁČKO SESTUP USTÁLO A OPĚT VÁLÍ Oldich Machala: „Klí7ovým momentem bylo

Fotbalisté 1.SK Prostějov se drtivým závěrem vyšvihli na první příčku třetiligové tabulky.

ZDAŘILÝ COMEBACK DO MSFL aneb JAKÝ BYL PODZIM V PODÁNÍ ESKÁČKA?

letos slavíme jubileum...
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

„PRIORITOU KLUBU JE VÝCHOVA SLUŠNÝCH LIDÍ“
Předseda 1.SK Prostějov František Jura prohrál sázku a mančaft jede na soustředění
PROSTĚJOV Na „svůj“ fotbalový
klub si náměstek hejtmana, prostějovský zastupitel a také kandidát
na post místopředsedy Fotbalové
asociace České republiky František
Jura vždy najde čas. Stávající první
muž 1.SK Prostějov chce oddílu
vtisknout nejen sportovní úspěchy,
ale především zřetelnou výchovnou
stopu jako vklad do naší společné
budoucnosti. Právě o tom se dočtete v závěru obsáhlého rozhovoru, který poskytl Večerníku a který
dává i odpověď na otázku, chystá-li
se eskáčko na comeback do druhé
ligy...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Zrodilo se nějaké ponaučení
z druhé ligy, které jste si nesli do
nové sezóny v MSFL?
„Výsledkově a herně se nám na jaře
ve druhé lize nedařilo, bylo to vlastně
v závěru jedno velké trápení. Na základě dlouholetých zkušeností jsme
se především obávali, aby tohle nepokračovalo i v novém ročníku, protože
to už se spoustě klubů stalo. Stačí se
podívat na Třebíč, Blansko nebo Břeclav, které se teď perou v divizi samy se
sebou. Když vyhrajete jen třikrát za
rok, psychika hráčů jde logicky dolů.
Přitom kádr se zásadně neobměnil tak,
aby nebyl důvod k obavám. Začátek
soutěže, který je vždy zásadní, se nám
naštěstí povedl.“
ƔƔ Co považujete za klíčový moment podzimu?
„Z mého pohledu bylo zásadní otočení zápasu v Rýmařově v posledních
minutách. Mančaft získal jakousi základní sebedůvěru ve vlastní
schopnosti, že můžeme zápasy otáčet, že
máme určitou sílu
a kvalitu. I když
nás potom doma
čekalo klopýtnutí
s Hulínem, předsezónní obavy
z pokračujícího
pádu se nenaplnily, čemuž
jsem hodně
rád.“

ƔƔ Za zmínku stojí určitě závěr
podzimní části, kdy jste stáhli osmibodový náskok Velkého Meziříčí a dostali se do čela tabulky. Jak si
tento počin vysvětlujete?
„Vzpomeňte si na naši postupovou
sezónu v MSFL před dvěma lety, kdy
jsme něco podobného zažili v obráceném gardu. Měli jsme obdobný
náskok na druhé Vítkovice, pokud bychom je doma porazili, bylo by o vítězi
rozhodnuto. My jsme ovšem prohráli,
následně i další zápas a po třech kolech
jsme měli k dobru jen dva body. Nejen
fotbal, ale každý sport je v tomto směru krásný, že do samotného konce
není rozhodnuto. V případě fotbalu
dokáže jeden zápas všechno zlomit.
Ve Velkém Meziříčí jsme hráli dobře,
vítězství jsme si zasloužili. Obecně to
bývá, že po dlouhé šňůře výher následuje nikoli jediná porážka, ale přijde
druhá a třetí, což se stalo Velkému Meziříčí. Oni navíc měli do té doby velké
štěstí, žádné zraněné, žádné vyloučené. Prostě dokud pohár, třeba pomyslný, nedržíte nad hlavou, nemůžete
slavit. S výsledkem po první polovině
soutěže jsme velice spokojeni.“
ƔƔ Jak jste spokojen s prací nového
realizačního týmu?
„Sedm let u jednoho mužstva je hodně dlouhá doba. Kádr se sice měnil
a na jaře jsem už ve druhé lize netrénoval, ale bylo jasné, že je potřeba
přivést novou tvář zvenčí. S osobností
Oldřicha Machaly jsme udělali dobré rozhodnutí, tým šlape po
všech stránkách, kluci si
umí vyhovět, přes občasnou rozdílnost názorů to
funguje. Zpětná vazba je
samozřejmě potřeba.
Ani realizační tým
samozřejmě nesmí
usnout na vavřínech,
ale z toho nemám
obavy. Ono ani

v podstatě není na čem, tak dominantní zase nejsme.“
ƔƔ Uvažujete přes zimu o změnách
na trenérských postech napříč kategoriemi?
„Každý klub se potýká s nedostatkem
kvalitních trenérů, kterých je obecně
málo, ale já jsem spokojen se současnou skladbou, kterou u nás máme,
takže zásadní změny rozhodně neplánujeme.“
ƔƔ Dojde ke změnám v kabině „A“-mužstva?
„S trenéry jsem seděl předminulý týden a vyslechl jejich představy. Shodli
jsme se na tom, že kádr bychom měli
zkvalitnit. Z toho vyplynula dvě jména,
která chceme přivést. Jednoho z nich
jsme už oslovili, ale jakékoli závěry jsou
pochopitelně hodně předčasné.“
ƔƔ Můžete aspoň říct, o jaké posty
se jedná?
„Dlouhodobě se ohlížíme po zkušeném hráči do středu zálohy, i když
musím připustit, že naši hráči ve středu

hřiště nehráli koncem sezóny vůbec
špatně. Rozhodně je nechceme odstavit, ale konkurence je nutná na všech
pozicích. Jenom ta hráče posune dál
a jsem přesvědčen, že i v současném
kádru mají někteří ještě růstový potenciál. Druhým by měl být krajní záložník, rychlý hráč, který umí dát gól.“
ƔƔ Jak hodnotíte po podzimní sezóně přírůstky do sestavy?
„Filip Jícha zachytal velice dobře, líbil
se mi už v přípravě. Nevyšel mu samozřejmě zápas s Kroměříží, kde šly
na jeho vrub dva góly, ale obecně určitě nezklamal. Má před sebou určitě
dobrou budoucnost. Se svou rolí se
velmi dobře popasoval Dominik Neoral, který po dlouhé době na lavičce
střídal v poločase zápasu ve Velkém
Meziříčí, což bylo velice těžké, klíčové
utkání. Odchytal velmi dobře i další
dvě, takže máme dva kvalitní brankáře,
chytat ovšem může jen jeden. Lukáš
Hapal přinesl svým přístupem do
týmu velké oživení, takové typy hrá-

„Stává se, že významné věci pocházejí
z banalit. Na začátku byla sázka, nadhodil ji některý z trenérů, už si fakt nevzpomínám kdo. Slíbil jsem, že pokud
se umístíme po podzimu nejhůře na
druhém místě s minimálním odstupem,
tak zahraniční soustředění zajistím. Jsem
zvyklý na to, že pokud něco řeknu, tak to
platí. Byl jsem pravda trochu rozpolcený,
jestli týmu za těchto okolností přát, nebo
ne. (úsměv) Samozřejmě jsem ale rád, že
to vyšlo. Už po výhře ve Velkém Meziříčí
jsem začal shánět sponzory. Jeden z našich stálých partnerů nám v tomto slíbil
podporu s tím, že určitou část nákladů
uhradí. Svým dílem se na financování
budou podílet i hráči, kteří si jsou vědomi, že pro klub třetí ligy jde o nadstandardní servis. V konečném důsledku se
tak částka, kterou uhradí samotný klub,
nebude zásadně lišit od vynaložených
peněz na tuzemské soustředění.“
ƔƔ V zimní přípravě se rýsují zajímaví soupeři, jak jste sestavovali
plán zápasů?

Chceme hrát o první místo, ale v tuto chvíli
nemůžeme tvrdit, že máme prostředky na návrat
do druhé ligy. Po sportovní stránce bych si postup
velmi přál, ale je potřeba zvažovat širší souvislosti.
čů mám rád. Pokud
jsi útočník a nedáváš góly,
je to samozřejmě špatně. On
to ale moc dobře ví a trápí se tím
možná i víc než my. Věřím, že branky
začne dávat i tady. Asi bych mu vzkázal, že buďto v jarních odvetách góly
začne dávat nebo se s ním budeme
muset rozloučit.“ (smích)
ƔƔ Máte nějaké signály o tom, že by
někdo chtěl z týmu odejít?
„Od trenérů zatím ne, samozřejmě
budu mít rozhovory s jednotlivými
hráči, do hlavy nikomu nevidíme. Ale žádné signály
v tuto chvíli nemám.“
ƔƔ V historii vůbec poprvé jedete na zimní
přípravu do zahraničí,
není to na amatérský
klub trochu luxus?

„Využili jsme nabídku na účast v zimní
Tipsport lize, což je mimochodem velká novinka. V rámci skupiny se utkáme se zajímavými soupeři z Polska
(Lodž), Slovenska (Poprad) a Frýdkem-Místkem. Mezitím jedeme ještě
na olomouckou Sigmu, což je vysoce
kvalitní soupeř, který je vicemistrem
podzimní části první ligy. Na soustředění potkáme další místní druholigové
soupeře, takže příprava bude kvalitnější než loni ve FNL. To nám samozřejmě může hodně pomoci.“
ƔƔ Jaké si definujete cíle pro jarní
část?
„Chceme hrát o první místo, ale
v tuto chvíli nemůžeme tvrdit, že
máme prostředky na postup zpět do
druhé ligy. Budeme pro to dělat všechno, sportovní ambice takové máme,
ale na druhou stranu už dobře víme,
jaká ta soutěž je... Kromě finančních
prostředků je potřeba ještě dobudovat

zázemí, protože jsou věci, které nám
i přes obrovskou podporu města chyběly. Před všemi je jedině tvrdá práce.
Pro hráče na hřišti, aby první místo
vykopali, pro vedení, aby zajistilo podmínky. Nechceme a nemůžeme opakovat ročník, kdy jsme spadli s dvanácti body. Jednou se to stát může, ale je
třeba se z toho poučit.“
ƔƔ Považujete pro toto město třetí
ligu jako soutěžní strop?
„Je potřeba se vrátit trochu do minulosti. Na třetí ligu jsme při postupu
z divize hleděli málem jako na Ligu
mistrů. (pousměje se) Od té doby jde
její kvalita bohužel stále dolů a nůžky
mezi ní a profesionální druhou ligou
se neskutečně rozevírají. Jde o největší
skok ve všech soutěžích FAČR. Opakuji, že po sportovní stránce bych si
postup velmi přál, ale je potřeba zvažovat velmi citlivě širší souvislosti.“
ƔƔ Jak byste z pozice předsedy
zhodnotil práci mládežnických
týmů?
„Když se vrátíme do poloviny roku, tak
naši starší dorostenci hráli do posledního kola o baráž o postup do celostátní
soutěže. Kvalita napříč kategoriemi se
nyní stabilizovala, trenéři s hráči dobře
pracují. Potěšily mě postupy do finále
soutěže Ondrášovka Cup téměř všech
přípravek, v žácích máme dva silné ročníky. Ohledně práce s mládeží máme
být na co hrdi. Nejen na zázemí, které
mají k dispozici, ale i na kvalitní výkony.“
ƔƔ Na jaře jste převzal funkci předsedy po Petru Langrovi. Změnily se
nějak vaše priority?
„Stěžejním úkolem nadále zůstává
výchova slušných lidí. Lidí, kteří si
budou ctít své povinnosti, kteří se budou dobře učit. To je základ. Fotbal je
něco navíc, jakási žádoucí nadstavba.
Pojďme se ale dívat na studijní výsledky, pojďme se dívat na to, jak se
chováme. To je pro mě osobně velmi důležité. Na výchovu mládeže se
dívám v tomto kontextu, nejen z hlediska výsledků a postavení v tabulce.
Druhou sportovní premisou je pak
pohled, kde bude daný hráč ve svých
osmnácti letech. Někdy je lepší méně
tlačit ne pilu. Kdo má základní pohybové předpoklady a dostatečnou vůli
se prosadit, tomu se to většinou podaří. Počty reprezentantů a odchovanců
v ´A´-týmu jsou důkazy toho, že svou
práci s mládeží v tomto klubu děláme
dobře.“

vizitka
FRANTIŠEK JURA

Foto: Josef Popelka

✓ narodil se 25. ledna 1969 v Ostravě
✓ vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzitě
Palackého v Olomouci
✓ po aktivní kariéře začal trénovat, nejprve mládež
v okolí, poté přímo v LeRKu Prostějov
✓ po jeho bankrotu stál u obrody prostějovského fotbalu, když byl v roce
2010 spoluzakladatelem 1.FK Prostějov
✓ o dva roky později se stal generálním sportovním manažerem již přejmenovaného 1.SK Prostějov, jehož je od jara předsedou
✓ sedm let působil jako hlavní trenér „A“-týmu mužů, který přivedl z divize
až do druhé nejvyšší soutěže FNL
✓ je ženatý, má tři děti
zajímavost: na mimořádné valné hromadě FAČR 12. prosince kandiduje
na místopředsedu výkonného výboru za Moravu
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„Odložené kolo mi zhoršilo
statistiky,“ lituje naoko

KAPITÁN Karel KROUPA
Kdo zná Karla Kroupu, ví, že není žádný
„smíšek“, ale vyznává specifický úsporný
humor. Ten se také konečně projevil v jeho
hodnocení skončené podzimní sezóny soutěžního ročníku MSFL. Sebehodnocení je
vždy oříškem a kapitán eskáčka jej příhodně odlehčil. Jinak ale odpovídal jako vždy
s profesionální seriózností. „V klubu panuje stoprocentní spokojenost. Výsledky nám
velí zabojovat v jarní části o postup,“ uvědomuje si sedmatřicetiletý útočník s ligovými
zkušenostmi z Brna, Teplic, Kladna či Zlína,
který je nejlepším střelcem třetiligového
půlmistra, v původním rozhovoru pro Večerník s doplněním ze serveru e-fotbal.cz
ƔƔ Když se ohlédnete za podzimní sezónou,
jaký obraz vidíte?
„Sezónu musíme hodnotit jako úspěšnou.
V jednu chvíli, a není to tak úplně dávno, jsme
ztráceli už osm bodů. V tom okamžiku jsme
stáli před klíčovým utkáním s lídrem tabulky
Velkým Meziříčím a bylo jasné, že tam hrajeme
o všechno. Zápas jsme zvládli a od toho okamžiku se nám v závěru sezóny podařilo ztrátu
dohonit a přezimovat na prvním místě.“
ƔƔ V čem tkví zásadní stavební kameny, že
jste se nakonec vyhoupli až do čela?
„Důvodem je správné načasování sportovní
formy, závěr podzimní části jsme zvládli opravdu kvalitně. Je jen škoda, že se nakonec nepředehrávalo i první jarní kolo, což bylo původně

v plánu. Až na zápas s Kroměříží, který se zbytečně vyhrotil, jsme porazili všechny soky z popředí tabulky. A to bylo také klíčové.“
ƔƔ Umístění je asi lepší, než jste sami čekali...
„Konkrétní cíl jsme sice úplně neměli, ale chtěli
jsme se pohybovat na špici, ideálně do třetího
místa. První příčka nám velí, pokusit se v jarní
části o postup! Jednoduché to samozřejmě nebude. Domnívám se, že Velké Meziříčí a Kroměříž jsou minimálně na stejné úrovni jako náš tým.
A nesmím opomenout ani Líšeň s Vyškovem.“
ƔƔ Změnil se nějak herní projev týmu po
příchodu kouče Oldřicha Machaly?
„Trenér do nás nacpal více agresivity a presinku, což je jeden z důvodů, proč jsme výborně
zvládali venkovní zápasy.“
ƔƔ Jak jste se vy sám cítil zpět ve třetí nejvyšší soutěži?
„Nedávno jsem se díval na statistiky z poslední
sezóny v MSFL, tedy dva roky zpátky. Tehdy
jsem dal jedenáct branek a byla velká šance,
že toto číslo v předehrávaném šestnáctém kole
proti Rýmařovu dorovnám. (úsměv) Tohle
samozřejmě říkám s určitou nadsázkou, ale
mohu říci, že v zásadě jsem spokojen i s osobním výkonem.“
ƔƔ Chystáte se na nějakou dovolenou v průběhu prosincové přestávky?
„V žádném případě, budu mít trochu jiný program. Čeká mě totiž menší zákrok v oblasti kolene, takže v prosincovém volnu to nebude žádná
dovolená, ale naopak tvrdá práce, abych přišel

do zimní přípravy, která bude náročnější než kdy
předtím, řádně
připravený.“
ƔƔ Co by
podle vašeho
názoru měla
zimní příprava
přinést
týmu do jarních bojů?
„Především
bych si přál,
aby se nám vyhýbala zranění,
aby ji celou absolvovali všichni
v dobré kondici a byli tak řádně připraveni na
první jarní kola. Příprava v zimě je hodně dlouhá, tentokrát ji ale máme zpestřenou týdenním
pobytem v Chorvatsku na travnatém hřišti, při
nějakých patnácti stupních, což je samozřejmě
příjemná změna oproti zdejším mrazům.“

fotbal/tenis
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PROSTĚJOV Jak už Večerník
předeslal v minulém vydání,
zimní příprava 1.SK Prostějov
startuje v pondělí 8. ledna. Od
tohoto okamžiku začne kolotoč
zápasů, jejichž kvalita nemá
v dosavadní klubové historii obdoby. K tomu ještě připočtěme
týdenní soustředění na chorvatské Istrii.
V lednu 2018 čeká na svěřence
trenéra Oldřicha Machaly především premiérová účast v zimní
Tipsport lize. Úvodní utkání odehraje eskáčko hned ve středu 10.
ledna proti polskému Podbeskidzie Bielsko-Biala, o tři dny později
nastoupí v přátelském utkání proti
podzimnímu ligovému vicemis-

trovi Sigmě Olomouc. V následujícím týdnu zakončí základní
skupinu Tipsport ligy utkáními se
slovenským Popradem a domácím
Frýdkem-Místkem.
Únor zahájí eskáčko zápasem ve
Vyškově, mezi 10. a 16. únorem
bude následovat již zmíněné soustředění v Rovinji, během něhož
jsou předběžně plánovány tři zápasy. Po návratu bude následovat tradiční soupeř ze sesterské ČFL Ústí
nad Orlicí. S Frýdkem-Místkem se
Hanáci potkají ještě jednou, protože soupeř si je vybral pro svou
generálku na záchranářské boje
v druhé lize.
Naopak svou generálku sehraje
favorit MSFL v sobotu 10. března doma proti divizním Novým
Sadům. O týden později pak následuje první „mistrák“ na půdě
Hlučína.
(tok)

pøíprava 1.sk prostìjov v kostce
TS Podbeskidzie Lodž (Polsko) - 1.SK Prostějov
Frýdek-Místek
Sigma Olomouc - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - FK Poprad (Slovensko)
Frýdek-Místek
sobota 20. 1. 11:00
MFK Frýdek-Místek - 1.SK Prostějov
středa 24. 1. a čtvrtek 25. 1. případné play-off Tipsport ligy
pátek 2. 2.
17:30
MFK Vyškov - 1.SK Prostějov
10. až 16. 2.
soustředění Rovinj, Chorvatsko
středa 21. 2. 18:00
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – 1.SK Prostějov
sobota 24. 2. 10:30
MFK Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
sobota 10. 3. neurčeno 1.SK Prostějov – Nové Sady
středa 10. 1.

11:00

sobota 13. 1. 11:00
středa 17. 1. 13:00
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PROSTĚJOV, PRAHA Zajímavou zápletku dostává nadcházející
ročník extraligy smíšených tenisových družstev, který se bude hrát
od 15. do 20 září. Prostějovský
TK Agrofert totiž pustil na hostování do pražské Sparty dvojici
Petra Kvitová a Tomáš Berdych.
Za obhájce titulu naopak nastoupí sestry Karolína a Kristýna Plíškovy. Boj o celkové vítězství tak
dostává zcela nový náboj...
„Bude to promíchané a zajímavé.
Po dlouhých letech nebudeme největším favoritem na titul. To ovšem
neznamená, že se o něj nepopereme.
V týmových soutěžích je možné
cokoli,“ říká kapitán prostějovského
výběru Jaroslav Navrátil. Ten bude
mít k dispozici například Jiřího Veselého, Karolínu Plíškovou, Lucii
Šafářovou nebo Kristýnu Plíškovou.

„Rozhodně nemáme sestavu, která
je bez ambicí. Chceme postoupit do
finále, pak se uvidí,“ plánuje dlouholetý šéf lavičky. Prostějov by letos
mohl vyhrát extraligu podesáté za
sebou, což by byl vskutku mimořádný počin a zápis do historie.
Největším aspirantem na vítězství
ale bude pražská Sparta. Kromě
Kvitové a Berdycha bude mít totiž
na soupisce také Barboru Strýcovou
nebo druhého deblistu světa Poláka
Lukasze Kubota. „Při pohledu na
soupisku je šance po dlouhé době
získat titul, budeme hodně silní,“
neskrývá ambice Petr Luxa, kapitán
a sportovní ředitel Sparty. Pražané
na titul čekají sedmnáct let.
V závěru roku se ukáže, zda dojde
na slova Tomáše Berdycha. „Týmové soutěže mám rád odmala, co
jsem hrál žáky. A vždycky, když jsem

byl v nějakém týmu, tak se vyhrálo.
Doufám, že tomu ani teď nebude jinak,“ uvedla ke svému hostování ve
Spartě česká mužská jednička.
Ke změně došlo po dlouhých letech
i z pohledu pořadatelů finálového
zápasu. Rozhodující utkání budou
tentokrát hostit Říčany, přičemž
semifinálové skupiny se odehrají
v Prostějově a v hale pražské Sparty.
Startuje se příští pátek 15. prosince,
finále je na programu ve středu 20.
prosince.
(lv)
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16. 12. TK PRECHEZA Přerov – TK Agrofert Prostějov
17. 12. TK PRECHEZA Přerov – vítěz z utkání RPM Říčany/LTC Pardubice
18. 12. TK Agrofert Prostějov – vítěz z utkání RPM Říčany/LTC Pardubice

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ
A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
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„JE TO PORUŠENÍ SMLOUVY Kopance uraženého ješity
Jiří MOŽNÝ

Hokej
bez
ku
è
Ve erní

RADA MĚSTA ROZHODNE O ŘEŠENÍ!“

PROSTĚJOV Bezmála deset milionů korun šlo v letošním roce z městské pokladny na podporu„A“ týmu
LHK Jestřábi Prostějov. Prvoligový tým je tak s přehledem nejvíce honorovaným sportovním oddílem
z veřejných peněz. Tak obrovská suma peněz ale neodešla z radnice na účet klubu vedeným Jaroslavem
Luňákem jen tak. Boss mužského hokeje se musel smluvně zaručit, že udělá vše pro propagaci města
Prostějova. A dokonce podepsat smlouvu, v níž je marketingové plnění. I kdybychom pominuli jeho
předešlé kauzy (a že se jich urodilo...), tak poslední výstřelek se zákazem vstupu na utkání pro nejčtenější
periodikum v regionu a následně i veškeré komunikace s Večerníkem, je zcela mimo výše uvedené. Na
celou záležitost jsme se zeptali přímo na radnici.
samozřejmě i fotografie a videozázna- Mám s ním během víkendu osobní
Michal KADLEC
my, s nimi pak prezentace obchodních schůzku a budu se snažit mu vysvětPoslední týdny Jaroslav Luňák marke- partnerů. A to se týká i statutárního lit, že jeho chování, kdy zamezuje
tingové body reklamní smlouvy vidi- města Prostějov, jehož loga se objevu- Večerníku vykonávat zpravodajskou
telně porušil. Již dvakrát totiž zakázal jí nejen na dresech hokejistů, ale i na práci, je naprosto nevhodné. To,
vstoupit redaktorovi Večerníku do všech možných místech interiéru Ví- zda tím porušuje reklamní smlouvu
haly, kde se hrálo mistrovské utkání ceúčelové haly. Vždyť si za to zaplatilo s městem, samozřejmě prověříme,“
WSM ligy. Potřetí jsme to ani nezkou- již zmíněných deset milionů korun. sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, náměsšeli. Nemělo by to význam, šéf Jestřá- Jak je ale evidentně patrné, Luňák tek prostějovské primátorky. Jak slíbů totiž neudělal nic, co by mělo tento shrábnul peníze a do plnění smlou- bil, tak vykonal. Ještě v sobotu večer
nepochopitelný stav změnit. Čtená- vy s městem se mu příliš nechce...
se ozval šéfredaktorovi s tím, že by se
řům tak Večerník nemohl poskytnout „Je to skutečně na pováženou, cho- mohla v nadcházejícím týdnu uskuinformace o průběhu utkání, chybí vání pana Luňáka naprosto nechápu. tečnit schůzka tří stran.

Ke kauze se uplynulý pátek rovněž
vyjádřila i první dáma magistrátu.
A byla mnohem ostřejší! „Mně osobně se už delší dobu nezamlouvá jednání vícero funkcionářů prostějovského hokeje. A vzhledem k tomu, že
po městu chtějí ještě další peníze, tak
by se měli podle toho chovat. Skutečnost, že redaktor Večerníku nebyl už
dvakrát vpuštěn na hokejová utkání,
se mi jednoznačně nelíbí a osobně to beru jako porušení reklamní
smlouvy mezi magistrátem a LHK
Jestřábi Prostějov. Když to řeknu
zjednodušeně, za tak velké peníze
jsme chtěli, aby město bylo propagováno ve všech médiích, tedy včetně
Večerníku. Chování pana Luňáka
prověříme a rada města k tomu vydá
své stanovisko,“ sdělila nám jasné
stanovisko Alena Rašková, primá-

Jaroslav Luňák je funkcionář zcela jiného ražení, než všichni ostatni. On sám má
asi pocit, že coby šéf je absolutně nedotknutelný a že si nikdo nemůže dovolit jiný
názor než ten, s nímž se sám ztotožňuje, avšak reálně proti sobě poštvává stále více
lidí a podřezává si tak větev, na níž sám sedí. Jaroslav Luňák si zjevně zvykl, že mu nemůže nikdo odporovat, před lety se o tom přesvědčil třeba David Roupec, jenž do
novin neřekl nic špatného, a přesto mu klub strhl desetitisíce korun. Také skalní fans
a motor zdejšího fandění si zažili své. Ano, samozřejmě má boss právo určit, koho
bude nebo nebude pouštět na zápasy zadarmo, musí však rovněž počítat s následky. Profesionální sport se bez mediální prezentace neobejde a je v jeho zájmu být
vidět a slyšet, ideálně pozitivně. Zejména když si nedokáže obstarat všechny peníze
na činnost sám i požaduje dotace. Nekomunikace, nadávky i nátlak se sice nabízejí,
avšak na nich se profesionální a oboustranně smysluplný vztah těžko buduje. I tak to
dopadá, když nepovolaný získá pocit absolutní moci a vlastní výjimečnosti...
torka statutárního města Prostějov. zájem být ke druhému vstřícný, neA Večerníku následně předvedla může čekat, že si z něj druhý sedne
sympatické gesto. „Tady máte V.I.P. na zadek. Ostatně, jak praví známé
permanentku a můžete chodit na přísloví - jak se do lesa volá, tak se
hokej vykonávat svoji práci!“ Tuto z lesa ozývá...
šlechetnou nabídku jsme museli K celé kauze se vrátíme i v příštím čísodmítnout a paní primátorce po- le. Již zítra, tj. v úterý 5. prosince totiž
děkovat. Tady přece nejde o finance zasedá Rada statutárního města Proa lístek na hokej, ale o korektní spo- stějova. A je tedy docela možné, že
lupráci, profesionalismus a respekt radní dospějí k nějakému zásadnímu
obou stran! A když někdo nemá postoji...

/HJHQGDÅ%$ÿ$´ HANÁCKÉ DERBY PATŘILO PŘEROVU
➢ ze strany 21

PRAHA, PROSTĚJOV Kdo je Jiří
Vykoukal? Bývalý reprezentační
obránce, momentálně sportovní
manažer a faktický trenér prostějovských Jestřábů má za sebou bohatou
hráčskou kariéru. Pojďme si ji trochu připomenout.
Někdejší ofenzivně laděný obránce
proslulý tvrdou a přesnou střelbou se
poprvé přesunul do hlavního města tehdy ještě Československa v létě
1989, aby se po neúspěšném pokusu
o probití do kádru Washingtonu Capitals, angažmá ve švédském MoDo
a posléze i finských štacích v Blues
Espoo a TPS Turku celkem třikrát

vrátil. Za toto období odehrál jen
v nejvyšší domácí soutěži s velkým „S“
na prsou téměř 570 střetnutí, v letech
1990 a 1993 dobyl československý
trůn, na jaře 2006 a 2007 k nim přidal
i triumfy v české extralize.
Nováček sezóny 1989/1990 a nejlepší
obránce o čtyři roky později je tak spjat
se zatím posledními sparťanskými zlatými oslavami, navíc jako jediný z celé klubové historie rozdělil tyto úspěchy do
úctyhodného sedmnáctiletého rozpětí.
Mimo to se skladatel jestřábího týmu
z posledních čtyř ročníků může pyšnit
i dvěma tituly mistra světa, triumfem na
mistrovství Evropy hráčů do osmnácti
let či stříbrem z finské SM-liigy.
Každý už ví, kdo je bek, jemuž nikdo
neřekne jinak než „Bača“.
(jim)

PROSTĚJOV Druhá nejvyšší hokejová soutěž mužů v České
republice má za sebou další hrací týden aktuálního ročníku
2017/2018. Byl úvodní z druhé poloviny základní části a s jedinou výjimkou výsledkově patřil trojici největších favoritů.
Večerník, jemuž je šéfem Jestřábů Jaroslavem Luňákem neprofesionálně zamezováno ve vstupu do haly za reportážemi
„A“-týmu Prostějova, zmonitoroval dění ve WSM lize za uplynulý
týden alespoň fakticky.

Marek SONNEVEND
Zmíněnou výjimku tvořila sobotní porážka Karlových Varů 2:3 ve
Vsetíně, což Západočechy srazilo
z průběžného vedení na druhé místo. Naopak Valaši se poslední dobou
rozjeli na plné obrátky a dosáhli třetího vítězství za sebou. Díky tomu se
pomalu přibližují postupové osmičce

do play-off, momentálně na ni z jedenácté příčky ztrácejí už jen čtyři body.
Zaváhání Energie využili k posunu do
čela WSM ligy hokejisté Českých Budějovic, kteří zdolali ve středu Litoměřice 3:1 i tři dny nato Slavii Praha 4:2.
Karlovarští jsou o jediný bodík zpět,
se stejně mizivou ztrátou na ně pak
číhá v závětří bronzové pozice Kladno.
Třetí z největších adeptů na postup do

baráže o extraligu přemohl Kadaň 3:1
a urval výhru 2:1 ve Frýdku-Místku.
Čtvrté Slavii mocně dýchá na záda
pátý Přerov rovněž zásluhou dvou
triumfů. Obzvláště vysokou cenu
měl ten z derby s Prostějovem hladkým poměrem 4:1. „Rozhodla první
třetina, v níž jsme získali po hrubých
chybách soupeře dvoubrankový
náskok. Utkání jsme poté ovládali
a pod nějaký trvalejší tlak se nedostali
ani po snížení hostů na 3:1. Prostějov
nás nepřehrával,“ konstatoval trenér
Zubrů Kamil Přecechtěl.
Poražení Jestřábi si spravili chuť sobotním povalením Litoměřic 3:1,
čímž uhájili aspoň šestý post, na který klesli po dalším z řady neúspěchů
v krajské řežbě se svým arcirivalem.
Na sedmý flek přitom poskočila rozje-

tá Třebíč, jež od hrůzného debaklu 0:9
právě na jestřábím ledě táhne skvělou
šňůru pěti vítězství v řadě.
Komu se teď naopak vůbec nedaří, to je
trio celků uzavírajících nynější pořadí.
Beznadějně poslední Kadaň zůstává
na pouhých čtrnácti získaných bodech, přičemž padla čtyřikrát za sebou.
Třinácté Benátky nad Jizerou sice mají
o deset bodů víc, jenže prohrály už dokonce sedmkrát bez přerušení. A dvanácté Ústí nad Labem? Z uplynulých
osmi zápasů dokázalo zvítězit jedinkrát.
Během tohoto týdne pokračuje
WSM liga dalšími dvěma koly,
načež přijde druhá reprezentační přestávka. Statistiky ze zápasů
LHK Jestřábi i výsledkový servis
s nejbližším programem najdete
tradičně na straně 22.

Oceněný Jiří VYKOUKAL:
„NECÍTÍM SE BÝT LEGENDOU“
PROSTĚJOV Hokejová Sparta rozšířila včera večer svou oddílovou síň slávy
a jedním z trojice dekorovaných se stal i Jiří Vykoukal.„Mám z toho upřímně
obrovskou radost. Ještě když jsem si přečetl, že na výběru se podílejí samotní členové. Tohoto ocenění si velice vážím a mám radost, že do toho klubu
budu přivítaný,“ cítil se současný hlavní kouč Jestřábů velice poctěn zařazením do Klubu legend a den před slavnostním aktem poskytl Večerníku
rozhovor, v němž krátce zavzpomínal na roky strávené v jednom z nejúspěšnějších tuzemských oddílů.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
ƔƔCítíte se být sparťanskou legendou?
„Já se legendou necítím, připadám si mladý
a chtěl bych si ještě zahrát. (smích) Ale čas
letí, člověk ho nezastaví. Ani nevím, co člověk
může nazývat legendou, tento pojem je hodně
vážený a nevím, jestli si vůbec můžu dovolit takové spojení se svou osobou. Pod legendou si
představuji někoho úspěšnějšího.“
ƔƔ Jak se na tento slavnostní okamžik těšíte?
„Ještě jsem se na to ani pořádně nepřipravoval. Máme před sebou zápas s Litoměřicemi,
k němu směřují moje myšlenky, abychom
vyhráli. Tým máme hodně okleštěný a úzký,
vypadla nám spousta hráčů ze základu a na
herním projevu je to strašně znát. Mám zamotanou hlavu, co s tím dál, a dnes přemýšlím jen
nad tím, jak uspět v Prostějově. V Praze to ale
budou příjemné chvilky.“
ƔƔPřivedlo vás toto ocenění v myšlenkách
krátce zpátky do hráčské kariéry?
„Ve Sportovní hale jsem už dlouho nebyl,
když jsme tam ale točili medailonek a vstoupil jsem tam, tak se mi to vybavilo. Zažil jsem

tam krásné roky, tituly, úspěchy i nezdary,
dobré i špatné zápasy, spoustu výborných
spoluhráčů. Na to si člověk samozřejmě
vzpomene.“
ƔƔStrávil jste ve Spartě s přestávkami více
než deset let, jaká to byla období?
„Přišel jsem z Olomouce a pak jsem se tam
hned třikrát vrátil. (úsměv) Moje angažmá ve
Spartě bylo takové roztahané, mezitím jsem
hrál v zahraničí. Jsem rád, že jsem se vždy mohl
vrátit právě do Sparty, a jediné, co mi nevyšlo,
abych tam i kariéru zakončil. S tím ale člověk
nic nenadělá, to je osud. Chtěl jsem si hraní ještě trochu prodloužit, tak jsem šel do Českých
Budějovic a pak do Plzně.“
ƔƔ Platí, že Sparta byla vaším tuzemským
klubem číslo jedna, přestože jste vyrůstal
v Olomouci?
„Samozřejmě. Když jsem odcházel z Olomouce,
měl jsem nabídky z celé Moravy, nakonec jsem
zvolil Spartu. Tenkrát tam hráli Jarda Látal, Jirka
Látal, všechno to byli hráči z Olomouce, takže
jsem se s rodiči rozhodl pro Spartu. A pak když
jsem se vždycky vracel, tak moje kroky směřovaly znovu do Sparty. Při posledním návratu jsem
zvažoval, zda dohrát kariéru v zahraničí, měl
jsem tehdy ještě velice zajímavou nabídku z Karpatu Oulu, ale zvolil jsem návrat.“
ƔƔMezi vaším prvním a posledním titulem
uteklo sedmnáct let. O čem to kromě vaší
dlouhověkosti svědčí?

„Měl jsem štěstí na dobu. Hokejová kariéra se
prodlužuje, a co si budeme povídat, hráčů také
není moc, takže je to pro starší borce plus, že si
kariéru mohou prodloužit. Dřív tu byla větší
konkurence a víc hráčů, můžeme to pozorovat
v Severní Americe, kde je celá plejáda mladých
hráčů a starší to mají těžší. U nás hráčská základna není tak dobrá, hráčů není tolik, to je hlavní
důvod, proč starší hráči jsou tolik ceněni.“
ƔƔCo vůbec tehdy stálo za vaším posledním odchodem ze Sparty?
„Měli jsme silný tým, ale výsledkově se nám nevedlo, tak se vedení v lednu rozhodlo, že bude
dávat příležitost mladším hráčům. Já jsem byl
jedním z těch, u nichž se vědělo, že jejich kariéra bude končit, tak jsme se domluvili, že odejdu. Měl jsem se vrátit zpátky do Finska, kde
o mě byl zájem, měl jsem rozjednané angažmá
v Jokeritu Helsinky a Lukko Rauma. Také jsem
si říkal, že když odejít ze Sparty, tak jedině ze
zahraničí, ale byl jsem pod smlouvou a ve finále
se rozhodlo, že půjdu do Českých Budějovic.
Tenkrát tam trénoval František Výborný, tak
jsem s tím neměl problém a šel jsem tam odehrát sezónu. A tu další jsem věděl, že chci ještě
hrát, ale ne celou, takže jsem její polovinu strávil v Plzni.“
ƔƔ Krátce jste se pokoušel prosadit i do
NHL, co tehdy chybělo, aby to třeba ve Washingtonu vyšlo?
„Jsem realista a tehdy jsem na to neměl, nebyl
jsem na tu soutěž připravený. Nevím, jestli bych
se svou hrou na to někdy měl, taky potřebujete
mít nakloněné věci na svou stranu, aby se vám
vše sešlo. Ale hodnotím i toto období pozitivně, protože mě naučilo hodně o tréninku
i samostatnosti, a přestože jsem ho strávil na
farmě, tak jsem z toho později těžil.“
ƔƔ V následujících letech už nebyla šance
pokusit se prosadit i za Atlantikem, když

jste se v Evropě vypracoval mezi špičku?
„Je spousta hráčů, kteří mají skvělou kariéru
v Evropě a v zámoří je tomu naopak, stejně tak
jsou hráči, kteří v Evropě neuspějí, ale jsou
schopní hrát v NHL. Takhle to prostě
ve sportovním světě je. Karty se
mnou hrály tak, že moje kariéra
byla předurčena v Evropě.“
ƔƔ Zažil jste zatím poslední sparťanský triumf. Proč
po více než deset let nepřišel další?
„Sparta se vždy snaží složit
výborný tým, ambice jsou
tam nejvyšší. I kdybyste měl
deset dorostenců, tak na vás bude sportovní
tlak. To je Sparta. Ať vyjede kamkoliv, každý by
si rád na ní smlsnul. Já ale říkám, že tlak je pouze
v pneumatikách, a pokud s ním neumíte pracovat, tak je zbytečné ho na sebe vytvářet. Měli
jsme v tom období dobrý tým, dobrou partu
i kus štěstí. Do play-off jsme postoupili až posledním zápasem doma se Slavií, pak jsme otáčeli sérii doma se Zlínem, při níž jsme prohrávali
nula dva na zápasy. Ve finále jsme dva tři zápasy
se Slavií prohrávali, abychom to vždy otočili. Potřebujete mít nějakou kvalitu, aby se mančaftu
dařilo, i kus štěstí, aby se vám to sešlo.“
ƔƔ A celkově jste spokojen, co se vám podařilo?
„Vždy říkám klukům, že hráčská kariéra je hodně
krátká, ať si váží toho, že mohou dělat, co je baví.
Hrajete padesát šedesát zápasů ročně, v každém
z nich maximálně dvacet minut, dává to vlastně
jen několik hodin za celý rok. Oproti normálním civilním zaměstnáním je hokej opravdu
pohoda a ne každý potom zvládne přechod ze
sportovního do obyčejného života.“
ƔƔA váš přechod byl dostatečně úspěšný
a plynulý?

„Já bych to tak neřekl... Osobně jsem byl zaměřen jen do hokeje, řešil jsem pouze hokej,
hokej, hokej a teď cítím, že to byla chyba. Již
na konci kariéry jsem měl přemýšlet, co dál.
Já jsem to moc neřešil, chtěl jsem dělat hokej
na sto procent a mít pocit, že na každý zápas
a každý trénink jsem dobře připravený. Moc
jsem nepřemýšlel, co bude po kariéře. Na jejím konci mě začala zajímat mentální stránka
sportovce, takže jsem si první dva tři roky objel prakticky všechny semináře sportovních
psychologů, udělal jsem si zkoušku a nikdy
by mě nenapadlo, že budu trénovat. Do toho
jsem měl své aktivity, které nevyšly, udělal
jsem nějaká špatná rozhodnutí, proto přišel
i návrat k hokeji.“
ƔƔ Takže je váš návrat k hokeji pouze dočasný?
„Nevím, jestli se hokeji budu věnovat pořád,
trénování není činnost, která by mě až tak
zajímala do budoucna, ale je to výborná zkušenost, která nevím, jestli bude trvat dva, tři
nebo pět let. Vnitřně ale cítím, že jsem nastaven na něco jiného a toto je jen část cesty, po
níž jdu a která mi dá novou zkušenost. Takhle
se na to dívám.“ (úsměv)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Jakub Otruba ovládl kategorii U23 Formánek se stal

PLZEŇ, PROSTĚJOV Seriál
Českého poháru v silniční cyklistice se s letošní sezónou rozloučil v Červeném Hrádku, dnes již
jednou z městských částí Plzně.
Na obtížném okruhu se příští rok
pojede i MČR, a tak se jednalo
o podobný test, jak se bude na
okruhu závodit. Na západě Čech
reprezentovalo SKC TUFO Prostějov také několik nadějných
jezdců, nejlépe se vedlo Jakubu
Otrubovi v kategorii U23. Tím se
pro letošní rok uzavřela silniční
cyklistika, na závodníky už proto
čeká pouze dráha.
Na předměstí Plzně se prostějovským závodníkům dařilo ve všech
kategoriích. Ocenění za nejvyšší
post si odvezly Patricie Müllerová a Gabriela Bártová v kategorii
mladších, respektive starších žákyň.
Bronz si v kategorii starších žáků
vyjel Matyáš Koblížek. Stejného
ocenění se dočkali i junioři. Nejlépe si z prostějovských nadějí vedla
Ema Cetkovská a Tomáš Bárta. Velice pěkné sedmé místo se podařilo
zajet rovněž mezi kadety Lukáši
Kolaříkovi.
„Gabča si upevnila celkové vítězství
v Českém poháru, velké předpoklady má i Patricie. Obě mají našlápnuto velice pěkně. Matyáš v obrovské
konkurenci dokázal velice pěkně
zasprintovat. Skvělým závěrečným
finišem si bronz vyjela také Ema,“

komentoval výkony trenér mládeže Martin Cetkovský a dodal. „Teď
máme čtrnáct dní volno a od jedenadvacátého října nás čeká týdenní
výcvik v Albrechticích. Listopad
a prosinec už bude opět plný závodů na dráze v pražském Motole.
Sezónu svých svěřenců hodnotí
kladně. „Získali jsme celkem pětašedesát medailí z MČR, většina
z nich byla mistrovských. Byla to
tedy vydařená sezóna, mnoho jezdců jelo ve své kategorii poprvé, což
nám dává velké předpoklady a příslib do budoucna. Přichází i další
noví jezdci, je proto nutné dívat se
dopředu,“ uzavřel hodnocení Martin Cetkovský.
V nejprestižnější kategorii mužů
ELITE a U23 čekalo na závodníky
deset náročných okruhů. Přibližně
po polovině závodu se peloton začal významně dělit. Na čele se vytvořila silná dvanáctičlenná skupinka jezdců. V předposledním kole se
tempo stupňovalo, z toho důvodu
na čele zůstalo pouze pět závodníků, a to Michael Kukrle a Jiří Polnický z Elkov Author, dále Karel Hník
a Dominik Neuman z Topforex-Lapierre, ale také zástupce žluto-modrých barev Prostějova Jakub
Otruba. Do skupiny si ještě sám
dojel Josef Černý z Elkov Author.
Závodníci Elkovu v čele s Kukrlem
začali atakovat, tempo s nimi držel
Hník, ale ani ten na převahu králo-

mistrem republiky
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vehradeckých nestačil. Tým Elkov
Author zcela opanoval stupně vítězů v pořadí Michael Kukrle, Jiří Polnický a Josef Černý. Prostějovský
Jakub Otruba dojel v silné konkurenci na pátém místě, ale protože za
svými zády udržel právě Dominika
Neumana, zvítězil v kategorii U23,
a sice před závodníkem týmu Topforex-Lapierre.
„Jednalo se o velmi náročný profil
tratě, který byl v podstatě postaven pro Romana Kreuzigera. Zde
se také pojede příští rok MČR,
jehož organizátorkou bude právě
Romanova žena. Kuba při své premiéře v této kategorii ukázal své
kvality a prokázal, že je příslibem
do budoucna. Vzhledem k tomu,
že stáj Elkov Author postavila

to nejlepší, co má, a mezi jezdci
naprosto kraluje, je to obrovský
úspěch,“ okomentoval výraznou
stopu svého svěřence trenér Michal Mráček. Velmi solidní výkon
předvedl ještě devátý Petr Hampl, jenž obsadil deváté místo. Za
zmínku ještě stojí šestnáctá příčka Matěje Zahálky, Marek Šipoš
skončil čtyřicátý.
„Letošní sezóna úplně nenaplnila
naše očekávání. Rok měl v podstatě dvě misky vah. Úspěchy střídaly
neúspěchy. Máme alespoň o čem
přemýšlet, hledat příčiny a najít
vhodná řešení,“ shrnul stručně silniční účinkování Michal Mráček.
(oš, jp)
Výsledky Českého poháru v silniční
cyklistice najdete na straně 22

PROSTĚJOV Poté, co se Prostějovan David Žilík stal v říjnu mistrem České republiky mládeže ve volných modelech, konal se tuzemský šampionát taktéž v seniorské kategorii. Ta poměřila síly
koncem předminulého měsíce v Panenském Týnci. Pořadatelem
MČR 2017 byl Svaz modelářů ČR-LMK Terezín. A opět se jednalo
o velký regionální triumf, když v kategorii házedel zvítězil Bohumil
Formánek z Mostkovic a druhý se umístil již zmíněný Žilík. Oba
jsou v současnosti členy FFMC Olomouc.
„Domácí šampionát se v Panenském Týnci konal za silného větru, který ve špičce dosahoval až dvanáct metrů za sekundu, přičemž průměr byl oficiálně sedm
metrů,“ prozradil Libor Škobrtal.
Na MČR se postupuje na základě dosažených celoročních výsledků. V kategorii
házedel se zúčastnilo celkem 20 starujících, z toho soutěž ukončila pouze dvanáctka soutěžících. „Zkrácena tak byla na pouze šest kol právě z důvodu silného
věru, pro modely se chodilo i několik kilometrů,“ přidal k těžkým podmínkám.
Prostějované z nich ale těžili. „Jsou to určitě super výsledky,“ chválil za místní oddíl LMK předseda František Strouhal.
(pk)

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
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PROSTĚJOV Hned po ukončení
velmi úspěšné silniční sezóny se
Gabriela Bártová vrhla na cyklokros, kde také potvrzuje svou
skvělou výkonnost a talent.
V prvních závodech členku SKC
TUFO ještě trošku brzdila technika,
když začala sedmým místem ve Slaném, aby o den později byla šestá na
Toi Toi cupu ve Veselí nad Lužnicí.
Prvním náznakem, že ani cyklokros jí
nedělá problém bylo vítězství na Slovenském poháru v Rakové a následné
třetí místo v Jičíně. Vynikající formu
potvrdila na nejtěžším Českém poháru sezony, v Holých Vrších (přezdívaný také český „Koppenberg“), kde po
vyspělém technickém a taktickém výkonu zvítězila před německou závodnicí Cleou Seidel (RadTeam Seidel
Luckenwalde), třetí dojela vedoucí
závodnice seriálu Kristýna Zemanová (Topforex Lapierre Pro Cycling

Foto: Jan Brychta

Team). Celkem se na start postavilo
40 závodnic.
Do cyklokrosového kolotoče naskočil v kategorii žáků Matyáš Koblížek,
kterému se dařilo také velice dobře.
Na svém prvním závodě v Jabkenicích se umístil na třináctém místě
z 76 závodníků. V Hlinsku obsadil
opět třináctou příčku, a nejvíce se mu
dařilo v Jičíně, kde se poprvé prosadil

do Top10, když obsadil 10. místo.
Cyklokros také zkoušel junior Matouš Měšťan (nová posila z CK Příbram), na kterém se bohužel podepsala únava ze silniční sezony. Po sérii
několika smolných závodů a technických problémů své cyklokrosové
působení předčasně ukončil. Jeho
nejlepším výsledkem byla devatenáctá pozice z Hlinska. (oš, pk)

PROSTĚJOV V polovině září
Večerník informoval o rozhodnutí
prostějovských radních vybudovat
v biokoridoru Hloučela nový areál
pro DiscGolf, tedy moderní obdobu klasického golfu. Nic takového
se ale nestane. Magistrát totiž na
investice za čtvrt milionu korun
nedostal dotaci, a proto hledá pro
DiscGolf nové umístění.
Prostějovští konšelé nejdříve záměr
postavit areál odsouhlasili. Mělo
jít o zábavný, nenáročný
a dostupný sport
pro lidi všech
věkových kategorií. „Původně
jsme uvažovali
o tom, že nový
areál pro tento sport
zřídíme v Kolářových sadech. Nakonec se nám ale jako nejvhodnější
pro umístění Discgolf parku jeví
právě lokalita nově budované plochy
zeleně v biokoridoru Hloučela,“ prozradil Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky Statutárního města
Prostějova. „K dispozici máme projednaný návrh na osazení devítijamkového hřiště,“ přidal s tím, že
o práce na vzniku parku se postará
formou výzvy jednomu zájemci
společnost HEPA z Prahy. „Udělali
jsme si průzkum trhu a máme na
tuto firmu pozitivní reference, které
mimo jiné dala také spolupráce
s DDM Sportcentrum v Prostějově,“
uvedl k výběru provádějící firmy
náměstek.
Celý záměr ale ztroskotal. Agentura ochrany přírody a krajiny dala
totiž k žádosti města Prostějova
o dotaci zamítavé stanovisko.
„Z pohledu dotačních podmínek
32. výzvy Operačního programu
Životního prostředí, z něhož je
zeleň financována, jsme neprošli.
Podle vyjádření agentury pod-

e
tali jsm
„Nedos námil
oz
dotaci,“ Fišer
ek
námìst
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mínky dotačního titulu umístění
v dané lokalitě neumožňují,“
oznámil první náměstek prostějovské primátorky. Jak dodal, radou již schválená výstavba tedy
bude muset počkat a byla stažena

i z dalších jednání programu.
„Hledáme v současnosti jinou
vhodnou lokalitu, kde by DiscGolf
mohl být umístěn. Do té doby je
výstavba hřiště odložena,“ potvrdil
Zdeněk Fišer.
(mik)

CO JE TO DISCGOLF?
Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím diskem,
odvozeným z klasického golfu. Vznikl v sedmdesátých letech v USA
a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako
v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů – tedy hodů. Disk
má kulatý tvar, pro dogfrisbee je kulatý i oválný. Disk se hází z určeného
výhoziště na cíl. Jamku tvoří většinou ocelový koš, postačí však i strom,
pařez nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Průměrná vzdálenost jamky
bývá kolem 100 až 120 metrů a dá se časem dosáhnout třemi (případně
i dvěma) hody. Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů.
Zdroj: www.wikipedia.org
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HRÁČ
VEČERNÍKU
JON CHRISTOPHER
HER FULLER
Proti svitavským Turům sicee americký křídelník
nepodal žádný oslnivý výkon,
n, v Brně si ale vše
vynahradil. V útoku řádil jako „černá ruka“ a poprvé
v české lize překonal hranici třiceti
ceti bodů. Získal čtyři
fauly a osm doskoků, i tím pomohl
mohl spoluhráčům
k páté výhře v sezóně. Navíc se většinou rychle
vracel do útoku a snažil se s dobrou
obrou úspěšností
zastavit útoky brněnských křídelníků.
elníků.

letos slavíme jubileum...

LIGOVÝ NOVÁČEK ZATÍM NEZKLAMAL

ANI NEOSLNIL

PROSTĚJOV S bilancí pěti výher a šesti porážek zakončili
první polovinu základní části Kooperativa NBL basketbalisté BK Olomoucko. Více porážek má pouze Jindřichův
Hradec a Brno, stejný počet zápasů prohrál Kolín. To se
ovšem může rychle změnit po odehrání zatím odložených
zápasů. Na nováčka soutěže není bilance úplně špatná,
přestože některé zápasy prohrál tým zbytečně.
ve skupině A1. Po odehrání všech
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
JAN
TOMANEC

„Mrzí mě hlavně porážky v úvodních
dvou kolech v Praze a s Kolínem.
Myslel jsem, že alespoň jeden z těchto zápasů vyhrajeme,“ ohlédl se za dosavadním průběhem soutěže trenér
Predrag Benáček.
Tým stále prochází obdobím hledání.
Problémy jsou stále patrné v obraně,
což není nic neobvyklého. S defenzivními úkoly se hráči obecně obtížněji

7

Nová posila BK Olomoucko nastoupila do svého druhého mistrovského zápasu v novém dresu
a v Brn se zaadila mezi hráe,
kteí výrazn pispli k výhe. ohadarevi zaujal patnácti body i úspšnou trojkou v asové
tísni, hlavn ale ádil na doskoku. Celkov získal
devt odražených mí, šest dokonce v útoku.
Brnnský Tomanec se naopak trápil. Promnil
pouze dv z deseti stel a také tyi doskoky je
mén, než se od zkušeného hráe ekalo.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Pohárové utkání
bude o týden pozdìji
Prostějov (lv) - O postup do čtvrtfinále Českého poháru budou basketbalisté reprezentující Olomoucký kraj
bojovat proti Opavě. První utkání se
však odehraje v Prostějově až 20. prosince, přičemž začátek byl stanovený
na 17:30 hodin. Původně se mělo hrát
o týden dříve. „Oba kluby se dohodly
na posunutí termínu,“ potvrdil změnu
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek s tím, že odveta se
bude hrát v Opavě 10. ledna příštího
roku od 18:00 hodin. V rámci 5. kola
Českého poháru už bylo odehráno jedno utkání. USK Praha vyhrál
v Děčíně 83:77 a míří za postupem.
K zajímavé situaci došlo v rámci měření sil Ostravy a Nymburka. Postupujícího určí pouze utkání na půdě Nové
huti. Zástupci obou klubů se na tom
v předstihu dohodli.

Na vysokoškoláky
pøijde i Mikuláš
Prostějov (lv) - V boji o ligové body
v duelu 12. kola Kooperativa NBL
proti USK Praha budou mít hráči BK
Olomoucko na své straně Mikuláše,
který přijde podpořit hanácký výběr
a především udělat radost mladým
fanouškům ligového celku. Pražského protivníka možná vystraší i čert,
i to by mohlo pomoci k vytouženému úspěchu. „Na hřišti si musíme
pomoci sami. Ale chceme potěšit
naše menší příznivce. Mikuláš si pro
ně určitě připraví nějaké překvapení
a dárky. I takové rozptýlení může
našim fandům zkrátit čekání na Vánoce. Věřím, že se jim bude setkání
s Mikulášem a čertem líbit,“ doufá
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek. Pokračovat budou
i obvyklé soutěže. V trestných hodech o dárkové balíčky od vedení
klubu a také ve střelbě z poloviny
hřiště o špičkové horské kolo.

PEDPLATNÉ

LEVN JI
STRANA
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Pondělí 4. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

srovnávají. Naopak se lepší souhra
v útoku. Tým v průměru zapisuje
téměř devatenáct asistencí na zápas
a pomalu klesá i počet ztrát. „Když se
nám chce, umíme si vyhovět. Zatím
to ale neplatí obecně. I v útoku máme
na čem pracovat. Nejvíce nás ale stále
trápí hra pod vlastním košem. Dostáváme hodně zbytečných košů. Víc
bodů dostal jenom Jindřichův Hradec.
V tom se prostě musíme zlepšit,“ uvědomuje si Benáček.
Přes dosavadní bilanci je po polovině základní části reprezentant
Olomouckého kraje ve hře o účast

zápasů bude v nejhorším na šestou
příčku ztrácet maximálně bod. „Je
to hodně vyrovnané. Máme možnost
předchozí ztráty napravit. V každém
kole vidíme výsledky, které se dopředu
neočekávaly. Šanci máme,“ míní kouč.
Poslední finalista z Děčína už má na
svém kontě čtyři porážky, ambiciózní
Svitavy dokonce pět. Třikrát klopýtly
Pardubice a také Opava. Další kandidáti na ligové medaile. „Soutěž je
prostě vyrovnaná. Nikdo nemá nic
jistého. To je pro fanoušky dobré,
horší pro trenéry,“ říká s úsměvem
Benáček.

Foto: Josef Popelka

DARKO
ČOHADAREVIČ

3
Sedm minut bez bodu a porážka byla na světě
BK OL
TU SV

76:88

PROSTĚJOV Po porážce s Pardubicemi se museli basketbalisté BK
Olomoucko smířit s další nepříjemnou ztrátou. Na vlastní palubovce
nestačili v utkání 10. kola Kooperativy NBL na Svitavy, kterým
podlehli 76:88. O vítězi se rozhodlo
v průběhu druhé čtvrtiny, v níž si
Tuři zajistili rozhodující náskok a vysokou kvalitu hry udrželi i po pauze.

Ladislav Valný
Na začátku se domácí dostali do
vedení a to si drželi až do 5. minuty,

v níž Slezák otočil skóre. Největší
problém dělala Hanákům svitavská
střelba z dálky, na kterou dokázali
odpovědět jen občas. V deváté minutě Teplý pátou trojkou upravil na
18:24, do konce čtvrtiny přesto Olomoucko snížilo na 21:26.
Druhá perioda byla dlouho jako
ze špatného snu. Basketbalisté domácího výběru se nedokázali trefit
ani z ideálních pozic a střelecké sucho trvalo sedm minut. Až za stavu
21:40 se prosadila nová posila Darko
Čohadarevič. Po jeho koši a následném trestném hodu se svěřenci kouče Benáčka přece jen v útoku zlepšili
a do konce poločasu snížili hrozivou
ztrátu devatenácti bodů na 32:45.

Naděje na zvrat vzala za své hned
na začátku druhé půle. První dva
útoky Tuři snadno zakončili přes
slabou obranu a trojka Kováře ve
24. minutě znamenala dokonce vedení Svitav o dvacet bodů - 59:39.
Kolem této hranice se skóre pohybovalo až do konce čtvrtiny. V jejím
samotném závěru Mitchell upravil
na 55:75.
V závěrečné periodě už o nic nešlo.
Tempo mírně opadlo a hráči Olomoucka toho využili alespoň ke korekci skóre. Díky zlepšené defenzivě
skončilo utkání o přijatelných dvanáct bodů.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCE
Predrag BENÁEK – BK Olomoucko:

„Až na posledních pět minut byly Svitavy lepší úplně ve všem. My jsme
byli přes třicet minut naprosto zmatení. Všechno, co jsme si řekli, bylo na
palubovce jinak. Z patnácti trojek bylo minimálně deset otevřených, tak
se přece nedá bránit. Hromady chyb se tým dopustil i v útoku. Najednou
jsme prohrávali o dvacet a to se pak hraje těžce. Konečný výsledek je nakonec lepší, než se dalo v průběhu zápasu čekat.“

Lukáš PIVODA - Dekstone Tui Svitavy:
„Po prohře v Ostravě jsme v reprezentační pauze tvrdě trénovali a to se vyplatilo.
Všichni jsme si uvědomovali, že utkání se bude rozhodovat na obranné polovině.
V průběhu druhé čtvrtiny se týmu podařilo zastavit útok soupeře a díky tomu
se nám podařilo získat rozhodující náskok. Pomohli jsme si patnácti trojkami,
ke kterým se střelci dostali díky dobrému putování míče mezi hráči.“

Dobrá práce pod vlastním košem přinesla úspěch
MM BRN
BK OL 63:94
BRNO Krátkou sérii domácích porážek zastavili basketbalisté BK Olomoucko v Brně. Soupeře deklasovali
v poměru 94:63, když jihomoravský
celek přehráli pod košem i týmovou
hrou. Hlavně ale ukázali, že umí obstát také při zastavování útoků, s čímž
měli v poslední době problémy.
Na obou týmech byla v duelu jedenáctého dějství nejvyšší tuzemské soutěže
zpočátku patrná nervozita. U domácích
se projevila nepřesnými střeleckými pokusy, hosté zase ztráceli míče při přecho-

du do útoku. Přesto se uklidnili jako první a v 6. minutě po bodech Fullera vedli
12:6. Pak sice Brno dokázalo snížit na
rozdíl jediného bodu, po ukázkové asistenci Křemena a koši Šepy vedli přesto
Hanáci po deseti minutách 20:15.
Zlepšenou defenzivu předvedli žlutomodří také ve druhé periodě. Pod
vlastním košem ukázali, že můžou vyhrávat dobrou obranou. Soupeři povolili pouze dvanáct bodů a sami získávali
stále větší sebevědomí v útoku. Rychle
navyšovali své vedení a Fullerova trojka současně s klaksonem stanovila
skóre 51:27 po dvaceti minutách.
I po pauze nastoupil na brněnskou
palubovku soustředěný tým, který šel

tvrdě za svým cílem. Platilo to do 25.
minuty. Za stavu 64:30 si i hostující
sestava vybrala slabší chvilku a domácí
toho využili. Po sérii trojek stáhli svoji
ztrátu především zásluhou Nehyby na
49:70 po třiceti minutách.
Jakékoli myšlenky na senzační obrat
zastavila hned na začátku poslední
čtvrtiny trojka Fullera, která vrátila
střetnutí do zajetých kolejí. S chutí hrající sestava Olomoucka si hlídala vysoký náskok a jednoznačně dominovala
na obou polovinách brněnského kurtu
až do závěrečné sirény.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL
najdete na straně 22

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...
Dejan JAKARA – mmcité Brno:

„Těžko se mi zápas hodnotí... Nevím proč, ale od začátku jsme byli pozadu.
Přitom jsme na tom byli podobně jako soupeř, hráči necítili žádný tlak. Chtěli
jsme pochopitelně uhájit domácí palubovku, ale tým neměl nárok. Nešla nám
střelba, soupeř zastavil náš útok. Od druhé čtvrtiny jsme byli hodně dole a to
se podepsalo pod špatnou střeleckou úspěšnost v rozhodujících okamžicích.
Byli jsme horším týmem, výsledek tomu odpovídá.“

Predrag BENÁEK – BK Olomoucko:
„Poslední naše výkony nebyly dobré, proto byl začátek trochu nervózní.
Ale konečně jsme si pomohli v obraně a postupně se na to nabalila i dobrá
hra na brněnské polovině. Pod vlastním košem si hráči vypomohli, tak nějak ale potřebujeme hrát pokaždé. Pak si můžeme užít i ofenzivu. Opačně
to nejde. Tentokrát jsme měli jenom jednu slabší chvilku ve třetí čtvrtině.
Ovšem jinak jsme byli lepší a výhra byla zasloužená.“

„Nebylo poznat, že jsme pracovali
na obraně,“ uznal Goga
jsme se přitom snažili s defenzivou něco
dělat. Všichni víme, že dostáváme strašně
moc bodů. Ale v průběhu zápasu se ukázalo, že k žádnému posunu nedošlo.“
ƔƔ Na začátku jste vedli, pak Svitavy
otočily skóre. Přeřadili Tuři na vyšší
rychlostní stupeň?
„To bych neřekl, soupeř hrál vlastně celou dobu stejně. Problém byl na naší straƔƔ Od Svitav jste dostali téměř de- ně. Dovolili jsme, aby trestal naše chyby.“
vadesát bodů. Byl to rozhodující ƔƔ Od druhé čtvrtiny to nebylo
problém?
dobré ani v útoku. Nepřecházeli jste
„Rozhodně. Během ligové přestávky příliš střelecké pozice?

PROSTĚJOV Přestože se proti svitavským Turům bodově neprosadil, patřil Adam Goga mezi jedince, kteří herně nezklamali. Mladý
rozehrávač odehrál nadprůměrných osmnáct minut a především
v obraně mohl sloužit jako příklad pro mnohem zkušenější hráče.
Osobně obstál, přesto byl po porážce hodně zklamaný. „V reprezentační pauze jsme se snažili zapracovat na obraně. V utkání to ale
vidět nebylo...,“ posteskl si po středečníkm duelu Goga.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

„To je těžké. Každý ví, že se jinak útočí, když je stav nerozhodný a když
prohráváte o dvacet bodů. Není to
nic snadného. Prostě se to všechno
sečetlo. To, co nám chybělo v obraně,
se promítlo i na druhé straně hřiště.“
ƔƔ Dlouhé minuty jste se naháněl
s Romanem Markem, se kterým se
znáte ze společného působení. Jak
jste si užil váš minizápas?
„Nastoupit na někoho, s kým jste trénoval, není lehké. Znáte sice jeho slabší
stránky, ale to platí i obráceně. Tak ho
zkoušíte nějak překvapit. Někdy to
vyjde, jindy ne. Ale nebylo to nějak
nepříjemné.“

Foto: Josef Popelka
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Oslabení házenkái Prost*jova Martin Švec:

sahali v dohrávce po bodech marn* „S podzimem jsem spokojený.
SO JU
SO PV

32:30

BRNO, PROSTĚJOV Absolutní tečku za podzimní částí 2. ligy
mužů 2017/2018 napsala ve skupině Jižní Morava dohrávka 1.
kola mezi Sokolem Juliánov a TJ
Sokol II Prostějov. V nedělním
večeru se dlouho vyvíjela ve prospěch bojovných hostů, kteří se
statečně prali s velkým personálním oslabením. Po změně stran
jim však došla energie a nakonec
těsně podlehli rozdílem dvou
branek 32:30. Místo skoku na lichotivé sedmé místo tak se šesti
získanými body spadli v polovině
soutěže na předposlední jedenáctou příčku, kde přezimují.
Do jihomoravské metropole Brna,
jehož je Juliánov součástí coby jedna
z mnoha čtvrtí, cestovalo jen torzo
hanáckého kolektivu. „Zasáhla nás
početná marodka. Kuba Raška už

šel na operaci s ramenem a spousta
dalších kluků onemocněla, takže nás
zbylo jen osm včetně jednoho brankáře,“ popsal téměř kalamitní stav
hráčského kádru vedoucí prostějovského družstva a šéf celého oddílu
v jedné osobě Svatopluk Ordelt.
Přesto Sokol II vstoupil do střetnutí
výborně, během první půle odvážným výkonem diktoval tempo. „Hodně se nám dařilo v útoku, kde zářil
Tom Jurík. Dařilo se k němu dostávat mnoho přihrávek na pivota a on
šance dost proměňoval, za celý zápas
dal dvanáct gólů. Což je skvělý účet.
Střelecky se k němu přidávali i Marťa
Bečička a Jirka Kosina, dohromady
jsme soupeři utekli pár minut před
přestávkou až na 16:11,“ popisoval
Ordelt nadmíru slibný vývoj duelu.
Na vítězství však ani takový náskok
nestačil. „Zlom přišel na rozhraní
obou poločasů. V závěru toho úvodního protivník dotáhl na rozdíl dvou
gólů a hned zkraje druhého skóre
rychle otočil. Následně nám utekl na
čtyři až pět gólů, což jsme několikrát

dotáhli až na ty dva. Bojovali jsme do
úplného konce, ale bohužel chyběly
síly, abychom s výsledkem dokázali
ještě něco víc udělat. V tak nízkém
počtu lidí prostě došla šťáva,“ posteskl si Ordelt.
Porážky v důležité bitvě mohl on
i jeho parťáci jedině litovat. „Juliánov
byl rozhodně k poražení a věřím, že
ve větším počtu bychom ho i porazili.
Takhle jsme však ve druhé půlce přestali proměňovat šance, kterých bylo
pořád hodně, zahodili jsme řadu sedmiček. A taky obrana už přestala fungovat natolik dobře jako předtím,“ vyložil klubový předseda. Podzim tudíž
dopadl v celkovém součtu nevalně.
„Není to úplná hrůza, ovšem ani nic
k jásání. Kdybychom poslední zápas
vyhráli, znamenalo by to posun do
klidnějšího středu tabulky a hned by
všechno vypadalo jinak. Místo toho
dál jsme na sestupové pozici, čeká nás
velice těžké jaro,“ nadhodil Svatopluk
Ordelt.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy mužů najdete na straně 22

Prostějovská plavkyně
zdolala Ledovou míli
➢ZE STRANY 29

Kvarteto plavců, dva z Brna, jeden
z Hradce Králové a právě Dana
Zbořilová, se sešla v neděli 26. listopadu ve Slavkově u Brna. Jaké jsou
konkrétní podmínky této disciplíny?
„Plave se ve vodě o teplotě pod pět
stupňů Celsia, v našem případě měla
konkrétně 4,7 °C. Ve Slavkově jsme

měli k dispozici venkovní bazén,
délka tratě je 1650 metrů. Plavci mohou mít na sobě pouze jednu
plaveckou čepici, plavecké brýle
a obyčejné plavky,“ vysvětlila pravidla Dana Zbořilová.
Všichni čtyři adepti byli úspěšní,
čas Zbořilové činil velmi zajímavých 33 minut 33 vteřin. Plavci
a jejich pokusy jsou zaregistrovaní
v mezinárodní asociaci. Pořadatel

závodu musí vše pečlivě zadokumentovat, včetně fotografií, dokumentace s teploměrem a videodokumentace.
„Asociace na základě těchto
podkladů vydá certifikát, že plavec
tuto míli absolvoval. V České republice jsem zapsaná jako patnáctá
v pořadí, která tuto disciplínu absolvovala,“ uzavřela úspěšná plavkyně
a prostějovská reprezentantka.

A hlavní je, že se zapracovávají

mladí kluci“
KOSTELEC NA HANÉ Své bohaté zkušenosti v závěrečném
duelu podzimní části druhé ligy proti Juliánovu příkladně
prodal předminulou neděli kostelecký házenkář Martin
Švec. Góly ze spojky střílel vždy za situace, kdy to bylo hodně
potřeba, a rovněž jeho vydatným přispěním tak Hanáci zdolali brněnského soka 31:26. Neboť však výsledek mohl i měl
být podstatně vyšší, neoplývala stabilní opora Sokola
žádnou velkou spokojeností.
ƔƔCo na poslední střetnutí podzimƔƔCo
ní
části říkáte?
níčásti
„Začátek byl vydařený, protože jsme
dobře bránili a dávali branky z trháků, což
je nejjednodušší i účinné zároveň. Potom
nevím, co se stalo, ale vzadu jsme se dost
zhoršili a soupeř toho využíval. Dolů
šel tím pádem

i útok, potom se to všechno
veze. Naštěstí jsme měli nahrané z toho
úvodu, náskok se nám hodil. A nakonec
to dopadlo aspoň vítězstvím o pět gólů.
Té zhoršené obrany je však každopádně
škoda, mohli jsme vyhrát mnohem víc.“
ƔƔ Čím to je, že papírově slabší protivníky nedokážete doma rozstřílet
výraznějším rozdílem?
„Musím přiznat i sám ze své zkušenosti, že se na tyhle soupeře ze spodku
tabulky nedokážu pořádně vyhecovat.
Takové celky jako třeba Juliánov jsou viditelně slabší, hrají hrozně pomalu a my
pak podvědomě taky zpomalujeme,
přizpůsobíme se jeho pojetí. Na silné

Martin Švec, jeden z nejvtších souasných tahoun Sokola Kostelec
na Hané.
Foto: Marek Sonnevend

mančafty to funguje
přesně opačně, proti nim
se člověk vyhecuje a nabudí
snadno.“
ƔƔ Jak hodnotíte celý podƔƔJak
zim?
„Můžeme být rádi za to, co jsme uhráli.
Průběžně nám chyběli zranění nebo
nemocní hráči, třeba teď ke konci
Honza Smékal jako velká opora. Hned
ze začátku jsme nezískali z těžkých
utkání s favority ani bod, ale pak šly výsledky nahoru. A já osobně jsem s první půlkou sezóny nakonec spokojený.“
ƔƔI podle průběžné tabulky je zřejmé,
že na jaře můžete usilovat maximálně
o třetí místo. Dosáhnete na něj?

„To bych takhle dopředu nerad odhadoval. Po pravdě je mi docela jedno,
jestli skončíme třetí odshora nebo
odspodu. Hlavní je si dobře zahrát
a co nejvíc zapracovat do týmu mladé
hráče. To se zatím daří a já jsem za kluky rád, protože jsou šikovní i pracovití. A mně se s nimi hraje fakt dobře.
Když oni vydrží, aby se dál zlepšovali,
vidím to s kosteleckou házenou do
budoucna pozitivně.“

Korfbalisté SK RG Prostějov vzali silnému Brnu bod!
9:16
17:17

151204111262

PROSTĚJOV Největšího favorita
aktuálního ročníku extraligy dospělých ČR přivítali předminulou
neděli na svém hřišti korfbalisté SK
RG Prostějov. Ve třetím dvoukole
soutěže hostili suverénního lídra
tabulky z Brna, jenž si sebevědomě
přijel pro všechny čtyři body. Odvezl však pouze tři, o jeden ho Hanáci
připravili velmi cennou remízou!
První vzájemný duel v hale RG a ZŠ
ve Studentské ulici však proběhl podle

papírových předpokladů v režii jihomoravského celku. Ten šel od začátku
do vedení, které postupně zvyšoval,
o přestávce měl navrch už rozdílem
pěti košů. Domácím se nedařilo v útoku, a protože se nakonec nedostali ani
na deset nastřílených košů, logicky
nemohli uspět. Výsledek 9:16 hovořil
sám za sebe.
Odveta vypadala zprvu podobně,
i když ne až tolik jednoznačně. Přesto
hosté zase získali náskok, leč ten se
díky zlepšené ofenzivě prostějovského družstva po změně stran rozplýval.
Celé Ergéčko bojovalo na maximum
a v úplném závěru se dočkalo sladké
odměny v podobě vyrovnání na finál-

Souboj pod košem z úvodního zápasu mezi korfbalisty Prostjova a Brna.
Foto: www.korfbal.cz

ních 17:17 pouhé dvě sekundy před
koncem! O remízovou trefu znamenající zisk hodnotného bodíku se postaral nejlepší kanonýr minulé extraligové
sezóny Vyroubal.
„Šlo o třetí střelu útoku a spadlo to tam.
Že jsme Brno obrali o bod, považujeme
za velký úspěch. Za dospělé hraju asi třetí nebo čtvrtý rok a za tu dobu se nám to
povedlo snad teprve podruhé. Tenhle
ročník je a bude hodně vyrovnaný,
během úvodní čtvrtiny soutěže jsme
ukázali, že se můžeme měřit s každým,“
radoval se hráč SK Petr Šnajdr.
V průběžné tabulce je sice kolektiv
RG až na poslední čtvrté příčce, ale
se třemi nasbíranými body ztrácí

jediný na třetí Znojmo a pouze tři
na druhé České Budějovice. „Už
před začátkem sezóny jsem věřil, že
tentokrát může být extraliga dost vyrovnaná. To se zatím potvrzuje, snad
vydržíme ostatním konkurovat i dál.
Zatím jsme však hráli výhradně doma,
a proto teď budeme potřebovat něco
dovézt i z venku,“ uvažoval trenér korfbalového mančaftu Prostějova David
Konečný. Šanci mají jeho svěřenci
hned o nejbližším víkendu, tuto
sobotu 9. prosince totiž nastoupí
v Českých Budějovicích.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis korfbalové extraligy najdete
na straně 22
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ZÁPASNÍCI
ČECHOVIC
BODUJÍ
DOMA
I
V
CIZINĚ
Tři podzimní měsíce přinesly oddílu více než padesát pódiových umístění
PROSTĚJOV Prakticky víkend co víkend se od konce prázdnin až do současnosti vydávají zástupci TJ Sokol Čechovice na
minimálně jeden zápasnický turnaj. Početná ekipa šikovných
mladíků i děvčat objíždí klání na Moravě, ve Slezsku, v Čechách
i na Slovensku a pod vedením Vojtěcha Szilvy, Jiřího Vrby i dalších tamějších trenérů pravidelně získává ty nejvyšší pozice.
Navazuje tak na obdobně úspěšná období z předešlých měsíců i let a potvrzuje, že se na Hané rodí kvalitní a úspěšní zápasníci. Jen desítka turnajů od začátku září do první poloviny
listopadu přinesla celkem dvaapadesát medailí - sedmadvacet
zlatých, jedenáct stříbrných a čtrnáct bronzových. Večerník
podrobil uplynulého dění svému drobnohledu...
první a jedno čtvrté místo. O zlato se
postarali v přípravce „B“ Lukáš Vávra
v hmotnostní kategorii do 24 kilogramů a Jakub Vrba do 30 kilogramů.
Mezi mladšími žáky do 63 kilogramů
Jiří
nenašel přemožitele Matěj Vrba a ve
stejné kategorii, ale o deset kilogramů
MOŽNÝ
výše skončil těsně pod stupni vítězů
Se dvěma nepříjemnostmi se mu- Robin Buriánek.
sel v nedávné době vypořádat oddíl
Vrba exceloval
wrestlerů. Starší zápasníci odešli na vyna Vysoèinì
soké či střední školy a současně se po
více než čtyři měsíce opravovala jejich Téměř čtvrt tisíce zápasníků ze čtyřitělocvična. Oba zádrhely se ale poda- advaceti oddílů a hned osmi evropřilo zvládnout a dosažené výsledky ských států se sjelo v polovině září do
jsou toho pádným dokladem. „Odešli Havlíčkova Brodu. Tamější sportovní
nám starší kluci. Pro oddíl i zápas jako hala hostila v sobotu 16. září již pětatakový je ale velmi pěkné, že se skoro dvacátý ročník mezinárodního turnaje
všichni dostali na vysokou. Kluci tak v zápase řecko-římském, a sice Memoméně trénují a mají i menší úspěchy,“ riál Františka Červína, a v těžké konupozornil Szilva a pokračoval. „Tělo- kurenci sportovců z Česka, Slovenska,
cvična je v provozu až od konce září, Ruska, Srbska, Chorvatska, Ukrajiny,
do té doby jsme se připravovali v Do- Moldavska a Rumunska se představila
mamyslicích u mého kamaráda Va- i pětice borců TJ Sokol Čechovice.
lentina Panfiliho, který vede tamější Turnaj zahájil olympijský medailista Marek Švec a pak už se na žícombat sambo.“
něnkách činili jeho následovníci.
Tøi zlata
O jedinou čechovickou medaili
ze Slovenska
se postaral Matěj Vrba. V kategorii
První dva zářijové víkendy měli zá- mladších žáků do 70 kilogramů byl ve
pasníci čechovického Sokola na pro- všech svých utkáních lepší a ukončil je
gramu výjezd na Slovensko. Nejprve předčasně na lopatky, čímž si zasloužil
se do Trhové Hradské, kde v konku- zlatou medaili. Jeho kolegové už skonrenci Slováků, Maďarů, Rakušanů, čili pod stupni vítězů. V přípravce „A“
Ukrajinců a také Čechů získal stříbro do 39 kilogramů se Šimon Polena proMatěj Vrba v mladších žácích do 68 bojoval ze skupiny až do boje o třetí
kilogramů, bronz přidali Jakub Vrba místo, v němž ovšem podlehl soupeři
v přípravce „B“ do 35 kilogramů a Ro- z Kladna. V přípravce „B“ do 31 kibin Buriánek v mladších žácích do 85 logramů startoval Ondřej Sekanina,
kilogramů.
avšak stejně jako Jakub Vrba v „béčku“
Týden nato vyjeli pro změnu do Ko- do 35 kilogramů se do finálových bojů
márna. Blízko hranic s Maďarskem se neprobojoval a skončil na sedmém
konal již patnáctý ročník Memoriálu místě z patnácti startujících. PosledGejzu Kůra v zápase řecko-římském ním zástupcem Čechovického zápasu
a jediný oddílový zástupce České byl Robin Buriánek zápasící v mladrepubliky si v konkurenci patnác- ších žácích do 80 kilogramů. Ani on
ti oddílů ze Slovenska, Maďarska, se do závěrečných bitev nekvalifikoval
Rumunska, Chorvatska a Ukrajiny a byl klasifikován na výsledném pátém
vedl velice dobře, když vybojoval tři místě.

Původní
zpravodajství
pro Večerník
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Nadvláda
ve Slezsku
Předposlední zářijovou sobotu se pak
čechovická výprava vydala pro změnu na sever, konkrétně do Slezska. Na
pořadu byl druhý ročník turnaje ve
volném stylu pořádaný zápasnickým
oddílem TJ Sokol Tichá. Na něm se
představilo pětasedmdesát zápasníků
z Moravy a Slezska. I když se čechovický wrestling specializuje na řecko-římský zápas, ani mezi volnostylaři se jeho
borci neztratili a všichni se probojovali
na stupně vítězů. „Celkem jsme vybojovali sedm zlatých, dvě stříbrné a dvě
bronzové medaile. O zlaté se postarali
Lukáš Slezáček, Lukáš Vávra, Šimon
Floriánek, Ela Polenová, Robin Buriánek a Jakub i Matěj Vrbovi. Ze stříbra
se radovali Ondřej Sekanina a Šimon
Polena, bronzové medaile vyválčili
Vašek Sedlák a Jiří Zatloukal,“ liboval si
Vojtěch Szilva.
Ověnčeni medailemi se čechovičtí
wrestleři vraceli i z Ostravy. První
říjnovou sobotu se představili na ta-

Medailová bilance zástupcù TJ Sokol Èechovice na podzimních turnajích:
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A - Trhová Hradská
B - Komárno
C - Havlíčkův Brod
D - Tichá
E - Ostrava
F - Prostějov
G - Nový Jičín
H - Šamorín
I - Nivnice
J - Krnov
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mějším Memoriálu Františka Fojtíka
a v konkurenci celkově pětadevadesáti
zápasníků z České republiky i Slovenska
o sobě dali pořádně vědět. Sedmičlenná
skupina čechovických mladíků vybojovala hned šest cenných kovů. Sbírka
hanáckého oddílu čítala v součtu dvě
zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. Pro triumf si dokráčel Lukáš Vávra
s Elou Polenovou, těsně pod vrcholem
skončil Robin Buriánek a na stupně
vítězů vystoupali ještě Lukáš Slezáček,
Adam Lajčík a Šimon Polena.

Na Frištenském
tøetí místo
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Ela Polenová dokázala v nejpočetnější
kategorii turnaje, jíž byla přípravka ‚B‘
do 35 kilogramů, ve všech utkáních
bodovat, ale stačilo to pouze na sedmé
místo.

Deset medailí
v závìru øíjna
S desátým měsícem tohoto roku se
svěřenci Vojtěcha Szilvy rozloučili
hned na dvou turnajích. Osmičlenná
skupina odjela na turnaj přípravek do
Nového Jičína, kde získala sedm medailí, další trio se vydalo na Memoriál
L. Fedora v Šamoríně. A také na jihu
Slovenska to pověstně zacinkalo, celá
čechovická trojice vystoupala na stupně vítězů.
Z Nového Jičína si prostějovský zástupce odvezl tři zlaté, tři stříbrné
a jednu bronzovou medaili. O tituly
se postarali Lukáš Vávra v přípravce
‚C‘ do 25 kilogramů, Ondřej Sekanina
v „béčku“ do 31 kilogramů a Adam
Lajčík v „áčku“ do 35 kilogramů. Stříbra přidali Lukáš Slezáček v „céčku“ do
20 kilogramů, Ela Polenová v „béčku“
do 35 kilogramů a Šimon Polena v přípravce ‚A‘ do 39 kilogramů. Bronz ukořistil v přípravce ‚B‘ do 28 kilogramů
Václav Sedlák. Pouze Jiří Zatloukal se
nevměstnal do elitní trojice, v přípravce ‚A‘ do 39 kilogramů obsadil čtvrté
místo.
O zhruba dvě stě kilometrů jižněji se
konalo klání s velkou mezinárodní
účastí. Představilo se na něm na sto třicet zápasníků ze Slovenska, Maďarska,
Chorvatska i České Republiky. Na šamorínských žíněnkách si vybojovali tři
čechovičtí borci stejný počet medailí
– jednu stříbrnou a dvě bronzové. Do
vyřazovacích bojů v přípravce ‚B‘ do 34
kilogramů nastoupil Jakub Vrba a probil se až na bronzový stupínek. O příčku lépe se v kategorii mladších žáků
do 57 kilogramů umístil Filip Josefák
a k druhému bronzu se probojoval Robin Buriánek v kategorii mladších žáků
do 85 kilogramů.

V polovině října poctila čechovická
ekipa svou účastí Memoriál Gustava
Frištenského pořádaného Sokolem
I Prostějov. Turnaje určeného přípravkám a mladším žákům se zúčastnila
téměř celá stovka zápasníků z dvanácti
oddílů. Marodkou sužovaný oddíl Čechovic reprezentovalo jedenáct dětí,
jimž se podařilo kvantitu soupeřů nahradit vlastní kvalitou.
V celkovém hodnocení družstev tak
právě TJ Sokol Čechovice obsadil
díky zisku šestadevadesáti bodů třetí místo. Jen o fous lépe dopadl pořádající oddíl, jehož třináct zástupců nasbíralo o sedm bodů více, s obrovským
náskokem pak triumfoval Havlíčkův
Brod. Jeho dvaadvacet členů nasbíralo
plných 187 bodů.
„Naši borci celkem vyválčili osm medailí - šest zlatých a dvě stříbrné. Ty
zlaté vybojovali Lukáš Vávra v přípravce ‚C‘ do 25 kilogramů, Šimon Florián v přípravce ‚C‘ do 28 kilogramů,
Ondřej Sekanina v přípravce ‚B‘ do 31
kilogramů, Adam Lajčík v přípravce
‚A‘ do 35 kilogramů, Šimon Polena
v přípravce ‚A‘ do 39 kilogramů a Matěj Vrba v mladších žácích do 70 kilogramů. Stříbro vyválčili Jakub Vrba
v přípravce ‚B‘ do 39 kilogramů a Ivo
Mynařík v přípravce ‚A‘ do 31 kilogramů,“ vyjmenoval Vojtěch Szilva dlouhý seznam medailistů.
Těsně pod stupni vítězů pak skončil
Dva bronzy
Lukáš Slezáček v přípravce ‚C‘ do 20
z republiky
kilogramů a čtvrté místo bral rovněž
Jiří Zatloukal v přípravce ‚A‘ do 39 Listopad zahájila čechovická parta
kilogramů. Jediná dívka mezi chlapci poutí do Nivnice. Ve zhruba třiapůl-

tisícové obci na Uherskohradišťsku
pořádala tamější TJ Memoriál Václava Hromčíka v zápase řeckořímském.
Mezinárodního turnaje se zúčastnilo
pětaosmdesát sportovců z České republiky i Slovenska. Za čechovický
oddíl nastoupilo devět mladých zápasníků, kteří vybojovali osm medailí
– pět zlatých, jednu stříbrnou a dvě
bronzové.
O zlaté úspěchy se postarali Šimon
Florián, Ela Polenová, Jakub Vrba,
Adam Lajčík a Šimon Polena, těsně
pod vrchol dokráčel Lukáš Vávra
a bronzový stupínek obsadili Lukáš
Slezáček s Robinem Buriánkem.
Těsně pod stupni vítězů, a to na
čtvrtém místě, skončil Jiří Zatloukal.
O týden později, tedy v sobotu 11.
listopadu, se duo TJ Sokol Čechovice
vydalo zabojovat o cenné kovy z mistrovství republiky. Domácí šampionát
mladších žáků v zápase řecko-římském hostil Krnov a Matěj Vrba s Robinem Buriánkem si i v tomto slezském městě známém výrobou klavírů
vedli úspěšně.
O mistrovské tituly se do česko-polského pomezí přijelo porvat
více než sedmdesát zápasníků
z dvaceti oddílů. V takto nabité
konkurenci vybojovali vyslanci
prostějovského okresu bronzové
medaile. „Bohužel Matějovi zastavilo ve váze do70 kilogramů cestu za
vysněným titulem zraněné rameno.
Robinovi ve váze do 90 kilogramů
po výborných začátcích rozhodujících utkání docházely síly v koncovkách. Bronzové medaile si ovšem
oba naši borci zasloužili a budou jim
motivací, aby je za rok vyměnili za
zlaté,“ ohlížel se za jedním z vrcholů
celého roku jednatel čechovického
oddílu a současně jeden z trenérů
Vojtěch Szilva.
Současně platí, že čechovický oddíl přijímá nové členy, zájemce
o tento krásný sport rádi přivítají
každé úterý a čtvrtek mezi 16. a 18.
hodinou v čechovické sokolovně. Bližší informace o oddílu jsou
k dispozici na internetových stránkách www.cechovice.estranky.cz.

