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Michal KADLEC
Čtyřicetiletý Prostějovan je hráč. A to ve všech ohledech, hazard v posledních letech změnil od podlahy jeho život. „Před třemi týdny jsem za velké peníze vsadil
na několik fotbalových a hokejových zápasů. Všechno mi vyšlo, vyhrál jsem 976
tisíc korun. Byl jsem štěstím bez sebe,“ usmál se na krátkou chvíli chlapík.

Více čtěte na straně 23
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PROSTĚJOV Má zaměstnání a stále žije běžným rodinným životem. A nadále
bude... Muž z Prostějova
před několika týdny prožil
okamžik, kdy se mu za jediný den nebývalé štěstí převrátilo v čiré zoufalství. Své
jméno odmítl prezentovat,
nicméně krátce popsal chvíle, po kterých vážně uvažoval o sebevraždě!
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Øíjen teplotnì
v prùmìru
Prostějov (mik) – Průměrná
teplota v Prostějově během října
činila 11,8 stupně Celsia. Nikterak se tedy nevymyká průměrné
teplotě říjnů z minulých let. Vyplývá to z aktuální zprávy astronomického oddělení prostějovské
hvězdárny. „Nejvyšší teplota byla
naměřena desátého a jedenáctého října, a to shodně 23,3 stupně
Celsia. Naopak nejnižší hned první říjnový den, kdy bylo pouze 2,4
stupně Celsia,“ prozradil Martin
Tylša. Letní, mrazový ani arktický den tedy během října nebyl
zaznamenán žádný. „Za zmínku
stojí noc z devětadvacátého na třicátého října, kdy se v 17:40 hodin
otočil směr větru ze severního na
jižní a zapříčinil tak skokový nárůst teploty ze 14 na 19,3 stupně
Celsia. Teplota pak po celou noc
neklesla pod 18,5 stupně. Jedná
se tedy o téměř tropickou noc na
konci října,“ přidal jednu zajímavost pracovník astronomického
oddělení prostějovské hvězdárny.
Srážky v říjnu činily v Prostějově
22,6 milimetru.
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VEÈERNÍKU ve Vrahovické?

Ne, jen

HALLOWEEN!

               
 ! " #$$!%
   



Agentura 
Kdepak na Vsetínsku, tam už
čtyřnohý chlupáč dávno nepožírá
ovce či slepice, ani se tam nebezpečný medvěd už nevyskytuje!
Hejtman Zlínského kraje Jura
Čuneček ho vyhnal do kraje Olomouckého, prý mu naložil i pár
holí na záda! A podle informací
Agentury Hóser se medvěd už objevil i v Prostějově!
„Já myslel, že mě šálí zrak nebo
že mi někdo do svačiny nasypal
drogu! Hlídkoval jsem s kolegou
u parku a v dálce jsem viděl cosi

     

rr1POEˉMÎrr
Rozvodové veselí. „Hlavní příčinou rozvodů je manželství,“ všiml si trefně
Albert Einstein. O tom, že svatba proběhne rychle, zatímco rozvod se vždy
nesnesitelně táhne, se mohl přesvědčit už nejeden z nás. Jen málokdo však ví,
že i rozvod může být zdrojem legrace. Přitom stačila maličkost: sehnat lístky na
představení Můj báječný rozvod s Eliškou Balzerovou v hlavní roli.
rr¼UFSÝrr
Přerovský Koňak. „Žiju tak dlouho, protože piju arménský koňak,“ hledal
příčiny své dlouhověkosti Winston Churchill, který zemřel ve věku 90 let. Koňak
z Přerova by však někdejšímu britskému premiérovi určitě nechutnal. Eugen
Koňak ze sousedního města je totiž notorický zloděj, který za krádežemi vyrazil
i do Prostějova. Následně skončil před soudem.
rr4U˺FEBrr
Reklama na tmu. „Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho hôr.
Výberové ticho so zárukou získa ho, kto príde skôr,“ zpívá ve svém nejznámějším
hitu „Reklama na ticho“ skupina Team. Aktuálně už není ohroženým druhem
pouze ticho, ale také tma. Právě o tom byla přednáška Pavla Suchana o světelném
smogu, která se konala v rámci Týdne vědy v prostějovské hvězdárně.
rrɥUWSUFLrr
Rozhledna, kam se podíváš. Po letech odkladů byla slavnostně otevřena nová
rozhledna Kopaninka v Repechách. Rozhledny jsou mezi lidmi oblíbené, vždyť
na Kopaninku se podobně jako na vyhlídku stojící na Velkém Kosíři pořádaly
veřejné sbírky. I proto by dle zpráv Agentury Hóser měly podobné stavby začít
v regionu růst jako houby po dešti. Ta další by údajně měla vzniknout přímo na
prostějovském sídlišti Hloučela...
rr1ÃUFLrr
Labutí kluziště. Tak to prostě v životě chodí: člověk se nikdy nenaučí bruslit, aniž
by si párkrát nenabil pozadí... Ve stejný den, kdy se žáci prostějovských škol vypravili
do divadla na balet Labutí jezero, bylo vedle prostějovského muzea slavnostně
otevřeno oblíbené kluziště. Na tom se může naučit bruslit skutečně každý.
rr4PCPUBrr
Zahradníkův listopad. „V listopadu se má obracet a kypřit půda; nabírat ji
plným rýčem, to je tak labužnický pocit, jako byste nabírali plnou sběračkou,
plnou lžicí jídlo,“ napsal Karel Čapek v knize Zahradníkův rok. Pásmo pohádek
inspirované tímto krásným dílem bylo k vidění v prostějovské Duze.
rr/FEˉMFrr
Co víc si přát? V životě vás mohou potkat pouze dvě skutečné tragédie: když se
vám nesplní to, co jste si z celého srdce přáli, nebo když se vám to splní… O tom,
že každý z nás má nějaké to přání, jehož splnění dokáže být pěkně ošidné, byla
černá hudební komedie „Co víc si přát?“. S tou v Brodku u Konice vystoupilo
Divadlo NaŽivo z Velkých Opatovic.

 

velkého a chlupatého. Moje žena
to nebyla, tu bych poznal... Když
jsme přišli blíž, rozběhlo se proti
nám čtyřnohé monstrum. Zahodili jsme čepice i pistole a zdrhali
pryč,“ svěřil se Agentuře Hóser
Milivoj Pokuta, jeden ze strážníků
naší slovutné městské policie.
Další zpráva o výskytu medvěda
v našem městě přišla o den později. Spatřil ho občan z ulice Cyrdy
Boudy. „Utíkal směrem na Hloučelu a na krku mu visela cedulka
s nápisem „Politici všech radnic,
polibte mi prdel! Asi se mu poté,
co ho vyhnal hejtman Čuneček od
Vsetína, znelíbili politici,“ uvedl
muž, který si nepřál zveřejnit své
jméno, protože se jmenuje Medvěd.

 
Ale měl stoprocentní pravdu. Zvíře
se přímo ve městě objevilo minulou
středu znovu, a tentokrát už tekla
krev! Ta politická... „Já byl zrovna
na veřejných záchodcích ve Školní
ulici, a když jsem vycházel, nestačil jsem si ani zapnout punt u gatí.
Od parku na mě vyběhl medvěd
a kousl mě do lýtka. Skoro půl
nohy mám pryč, na radnici jsem
sotva došel,“ posteskl si Agentuře
Hóser nový primátor Prostějova
Francimór Juráš. Napadení medvědem pak ve zbytku týdne hlásili
i další prostějovští komunální politici. „Já mu sice utekla, ale kolegyni Miládku Sokolovskou ‚gřafl’
do hýžďového svalu, pak ji odtáhl
do parku a bůhví, co s ní tam pak
dělal. Miládku jsem od té doby

neviděla,“ svěřila se radní Alena
Rašáková.
Pokud policisté, strážníci, myslivci a hasiči nevyráběli zrovna
pyrotechniku, okamžitě se vydali
po těchto neblahých zprávách na
lov. Zatím ale medvěda nikdo
neulovil, ba naopak jsou hlášena
střelná poranění, protože strážci
zákona se zranili sami mezi sebou. A medvěd? Ten čeká u dveří
obřadní síně radnice na další zasedání zastupitelstva města...
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce Večerníku
se od něj distancuje.

KRIMI

PÁTRÁNÍ

K vypátrání zlodějů často dopomůže šťastná náhoda, což
přiznávají i sami policisté.
Právě oni během uplynulého
týdne zveřejnili podrobnosti
k zadržení dvou pachatelů,
kteří mají na svědomí krádež
400 metrů elektrických kabelů
v hodnotě čtyřiceti tisíc korun
z areálu firmy v prostějovské
průmyslové zóně.

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.

 po dvojici hledaných

PETR KOČÍ

40 000
Druhý den po krádeži šel totiž
policista v civilu a mimo svoji
službu náhodně okolo provozovny sběrných surovin. A co
neviděl? Dva muže, kteří se
snažili prodat množství opálených kabelů odpovídajících
krádeží z předchozího dne. Jeden z chlapíků se sice vymlouval, že dráty našel, ovšem kdo
mu to věří?

se narodil 6. března 1975 a trvalé bydMJØUˉNÃIMÃØFOPWଙPLSFTF1SPTUˉKPW/B
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 1. listopadu 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 43 do
45 let, měří mezi 170 až 180 centimetry,
má střední postavu, hnědé vlasy a nosí
hnědý plnovous.



Město už žije zimou. Uplynulý
pátek byla definitivně zahájena
Prostějovská zima, a to konkrétně
slavnostním otevřením provozu
mobilního kluziště na náměstí T.
G. Masaryka. Přestože kalendářní
dá na sebe zřejmě ještě nějaký ten
týden čekat, tak kulturní je zde. Zatím si užijme bruslení, brzy se dočkáme vánočního jarmarku.
 



Mostkovičtí stále v nejistotě. Už je
to měsíc a půl co v Mostkovicích vyletěl do luftu rodinný dům a výbuch
ukončil život jeho majitele. Přestože si o příčinách neštěstí šuškají už
vrabci na střeše, policie o nich stále
mlčí. V okolí výbuchu už začala
demolice dalších zničených domů,
lidé ale stále nevědí, kdo jim zaplatí
škody.


„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV „Hrubé! Vyšel jsem od Dittrichů a docela se lekl!“ Takto trefně komentoval jeden
z Prostějovanů výjev v okně domu ve Vrahovické ulici. Přestože nějakou halloweenskou výzdobu
tvořil snad téměř každý z nás, našli se tací, kteří v tom očividně našli skutečné zalíbení. „Snažili jsme
se, bylo by toho i víc, ale můj partner to nechce přehnat. Kdyby to bylo na mně, tak mám oběšence
na vratech,“ vyjádřila se autorka děsivé scény inspirované krvavou vraždou.

 

Prostějov (mik) – Strážníci v Prostějově opět žádají doplnění svých
řad. „Během prosince ukončí na
vlastní žádost služební poměr jeden z dosavadních strážníků, takže
za něj urgentně hledáme náhradu
a doplnění stavu,“ vysvětlil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. Podle jeho slov
se ale možná nebude jednat o jedinou snahu získat v Prostějově nové
strážníky. „V současnosti probíhá
jednání na radnici ohledně navýšení
celkového počtu strážníků v Prostějově. Pokud tomu budou rada města
i zastupitelstvo nakloněny, budeme
již od ledna hledat další dva nové
strážníky,“ doplnil Nagy.



rubriky
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Přesně tolik schodů k nebi vede
přes novou rozhlednu Kopaninka, která se vypíná u Repech do
výše 22 metrů. Pátý objekt tohoto
druhu na Prostějovsku a první v
jeho západní části by měl přilákat
turisty i cykloturisty ze širokého
okolí, pro něž bude otevřena 2.
prosince. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly ke třem milionům korun.
 

ELIŠKA
BALZEROVÁ

Foto: internet

Všech patnáct postav v laskavé komedii Můj báječný rozvod zvládla s bravurou v prostějovském divadle skvělá
česká herečka Eliška Balzerová. Pondělní závěrečný díl festivalu Aplaus
2018 vyšel na jedničku, a to před naprosto vyprodaným hledištěm.
 



„JSEM PROSTĚ
EXHIBICIONISTA“
Frontman legendární skupiny
Olympic Petr JANDA učinil
v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník vážné přiznání...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

11/6 °C



14/8 °C

Støeda

14/7 °C

Ètvrtek

13/6 °C

Pátek

13/8 °C

Sobota

14/7 °C

Nedìle

15/8 °C

Benedikt
Tibor
Sáva

MILOSLAV VŠETEČKA
se narodil 30. dubna 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
/B IMFEBOÊIP WZIMÃTJMB QSPTUˉKPWTLÃ
policie celostátní pátrání dne 18. září
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 22 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu
a modré oči.

Leopold
Otmar
Mahulena
Romana
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTJOVSKÝ FARÁ ZEMEL. Louil se s ním plný kostel...
Vojtěch Cikryt vedl farnost dlouhých 27 let

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV V tomhle kostele
prožil pořádný kus života a znal
ho jako málokdo jiný. Přitom
tady působil v době, kdy to věřící neměli vůbec snadné. V roce
1963 se Vojtěch Cikryt stal prostějovským farářem. Tehdy mu
bylo čtyřicet let. Farnost vedl
dlouhých sedmadvacet roků,
a to i během nelehké doby normalizace. V úterý 30. října ve
věku 95 let zemřel. Uplynulou
sobotu se s ním rozloučil zcela
zaplněný prostějovský chrám
Povýšení svatého Kříže.

Vojtěcha Cikryta sice již mladá
generace věřících coby faráře nezažila, účast na jeho pohřbu však
byla více než hojná. Bylo to i díky
tomu, že poté, co jej v roce 1990
ve funkci faráře vystřídal otec
Jan Gacík, zůstal Prostějovu věrný. Smutečního obřadu se mimo
jiné zúčastnily také desítky církevních činitelů.
„Vojtěch Cikryt se naposledy
vrátil sem do tohoto kostela, kde řadu let kázal, pokřtil
mnoho dětí, žehnal spoustě
novomanželů na jejich společnou cestu životem a odpouštěl
lidem ve zpovědnici. Nyní nám

předává své poslední poselství.
To zní, že i my jednou staneme
před Božím soudem. A jako
Bůh hodnotí matku dle jejích
dětí, tak i vizitkou faráře jsou
jeho farníci. Proto je odpovědností nás všech, abychom
se chovali tak, jak by si to otec
Vojtěch přál a jak to některé
z nás učil,“ prohlásil při této příležitosti olomoucký arcibiskup
Jan Grabuner, který vedl zádušní mši svatou.
Po jejím skončení bylo tělo
Vojtěcha Cikryta uloženo do
hrobky na prostějovském městském hřbitově.

BYLI JSME
U TOHO

Zádušní mši za dlouholetého prostjovského fará'e Vojtcha Cikryta sloužil v prostjovském kostele Povýšení svatého
K'íže olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Foto: Martin Zaoral

Do
Plumlovské
HROZÍ OSM LET BASY!
KAUZA TOMIGA POKRAUJE:

se zakously bagry

Policie pidala
na exšéfa Jestáb
další obvinní
Michal Tomiga se na ja'e letošního roku již zodpovídal prostjovským zastupitelm, jak je to s dotacemi, p'i nichž zaml el
své exekuce. U soudu to ale bude mít z'ejm tžší.
Foto: archiv Veerníku

PROSTĚJOV Na bývalého předsedu LHK Jestřábi Prostějov spolek Michala Tomigu se valí jedna pohroma za druhou. Vedle toho, že je policií vyšetřován kvůli dotačním podvodům, tak
minulý týden vyplulo na povrch obvinění z krácení daní.„Nezajímá mě to, řeší to moji právníci,“
odsekl Večerníku Tomiga. S informací přišel jako první server www.idnes.cz.

Připomeňme, že bývalý šéf
mládežnického hokeje v Prostějově
čelí obvinění z dotačních podvodů.
Například od magistrátu obdržel miliony korun na základě lživého tvrzení,

že ani on sám, ani klub nejsou pod
exekučním řízením. Statutární město
Prostějov se tak stalo účastníkem řízení
a po Michalu Tomigovi požaduje
vrátit 500 000 korun. Tuto částku
totiž dnes již bývalá rada považovala za
způsobenou škodu. „Zbývající dotace

LHK Jestřábi Prostějov spolek byly
užity v souladu s dotační smlouvou,“
stojí si stále za svým bývalá náměstkyně
primátorky Ivana Hemerková, která
měla ještě nedávno právě dotace sportovním klubům na starost.
dokončení na straně 13 >>>

NECHTNÉHO

ani na co si stěžovat. Doprava je zde
plynulá a většina řidičů využívá objízdnou trasu přes severní obslužnou
komunikaci,“ uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora pro dopravu.
„Uvidíme, co bude první prosincový
týden, až se celý úsek uzavře kompletně,“ dodala.
(mik)

LAMPIONOVÁ CESTA
MC CIPÍSEK

psa uvázal u lázní
PROSTĚJOV Ten člověk musel
mít hodně silný žaludek! Městská
policie řešila předminulou neděli
případ týrání zvířete, když neznámá
osoba ponechala jen tak svému osudu čtyřnohého miláčka. Stalo se tak
u Městských lázní v Prostějově.
„Vpodvečer čtvrtého listopadu se na
služebnu dostavil třiatřicetiletý muž
se psem, který byl delší dobu přivázán
v parčíku u Městských lázní na Floriánském náměstí. U fenky se dokonce
nacházel i očkovací průkaz. Stránka
s údaji o majiteli však byla vytržena,
zřejmě nechtěl být vypátrán...,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Strážníci od muže zhruba tříletou
kříženku černohnědé barvy převzali
a umístili do odchytového kotce na své
služebně. „Kdo ji na místě ponechal, se
zjistit nepodařilo. Majitel či majitelka
psa je svým jednáním podezřelý z přestupku proti zákonu na ochranu zvířat
proti týrání. Jelikož se jednalo o neznámého pachatele, byla celá záležitost
předána Policii ČR a pes byl odvezen
do útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci,“ dodala Greplová.
(mik)

První etapa rekonstrukce je v plném
proudu, a co je velmi potěšující,
stavbaři makají i během víkendu.
Bagry zatím připravují základy pro
nové chodníky, cyklostezku a také
probíhají dílčí úpravy inženýrských
sítí. „Dosud neregistrujeme jedinou stížnost, ale myslím si, že není

D ti darovaly krmení
na zimu pro zvíátka
3x foto: MC Cipísek

reportáž čtěte na straně 23

➢

18110911276

MICHAL KADLEC

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Od pondělí 5. listopadu je částečně uzavřena Plumlovská ulice v úseku od rondelu
u čerpací stanice OMV po křižovatku poblíž obchodního centra
Haná. Jak Večerník zjistil, doprava
v této lokalitě je poklidná a uzavírkou nijak neutrpěla.
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STÍNY MINULOSTI

Koupališt v Laškov VYHOŘELÉ SÍDLO FINKŮ

se oteve na jae

ROKY LEŽÍ LADEM
Kolotočářská rodina má problémy
nejen s požáry, ale i se zákonem...

Koupališt v Laškov se nachází v pkném areálu nedaleko místní sokolovny.
K dispozici jsou i moderní h'išt i stánek s ob erstvením. Foto: Pavel Spáil

LAŠKOV Podobně jako v Otaslavicích chtěli i v Laškově letos v létě
otevřít nové biotopové koupaliště. Sice to nakonec nestihli, místní se
o to více mohou těšit na jaro příštího roku.
V Laškově již získali povolení pro roční zkušební provoz tamního nového
biotopového koupaliště. To vyrostlo v pěkném areálu u místní sokolovny
na místě někdejšího zchátralého bazénu. Opuštěná betonová nádrž dlouhá
třicet metrů už začínala být nebezpečná, a proto se ji obec rozhodla odstranit a následně na takto uprázdněném místě vybudovat moderní přírodní
koupaliště.
„Letošní termín otevření koupaliště se od počátku pohyboval spíše v rovině
našich přání. Nakonec jsme se rozhodli to přesunout na jaro příštího roku.
Hlavním důvodem byl fakt, že zasetá tráva by i kvůli suchu nestihla včas
vzrůst. Pouštět lidi na hlínu se nám ovšem nechtělo,“ prohlásil místostarosta
Laškova Pavel Spáčil.
Na zimu se nové koupaliště vypustí, voda by se v něm měla opět objevit
nejpozději v polovině dubna příštího roku. Otevřít by se mohlo zhruba o měsíc
později. „Vše je připraveno, ještě musíme včas sehnat plavčíka,“ ujistil Spáčil.
Demolice starého koupaliště a stavba biotopu přišla celkově na zhruba
9 milionů korun. Část peněz získala obec z dotací.
(mls)

Napsáno
pred

10. 11. 2008

SMRŽICE Tenhle STÍN MINULOSTI je stále hodně na očích
a vzbuzuje řadu otázek. Přímo
uprostřed Smržic poblíž rušné
křižovatky se nachází přízemní
ruina velkoryse pojatého rodinného domu. Jde o někdejší sídlo
kolotočářské rodiny Finkových,
které před šesti lety kompletně
vyhořelo. Škoda se tehdy odhadovala na pět milionů korun. Stav
nemovitosti stejně jako excesy
některých členů této rodiny nasvědčují, že její finanční situace
není vůbec růžová.
Ruina honosně pojatého sídla rodiny Finkových je skutečnou ostudou
samého centra Smržic. Vedení obce
s ní však příliš mnoho nenadělá,
neboť pozemek se stále nachází
v soukromých rukou. „Vypadá to
tam opravdu hrozně, přitom to stojí
přímo ve středu vesnice. Občas na
přilehlém pozemku skladují něja-

kou svoji techniku. Zajímalo by mě,
co s tím chtějí dělat?“ setkali jsme se
v redakci s dotazy týkajícími se této
nepřehlédnutelné nemovitosti.
Bezprostředně po zmiňovaném požáru, k němuž došlo v říjnu 2012,
se vyrojily informace o exekucích
a dalších finančních problémech rodiny Finkových. Ostatně k vlastnímu požáru došlo v době, kdy jeden
z jejích členů, a sice Robert Fink,
stanul před soudem. Důvodem byly
krádeže aut, kterých se dopouštěl
společně se svým bratrancem Jiřím
Žouželkou. To však nebylo vše. Už
následující rok se u soudu objevil
tehdy sedmatřicetiletý otec pěti dětí
Jiří Fink. Tentokrát to bylo kvůli neplacení alimentů. Dlužných třicet
tisíc korun obžalovaný těsně před
hlavním líčením u prostějovského
soudu nakonec zaplatil.
Policejní vyšetřování příčin požáru odhalilo hned čtyři jeho ohnis-

Ruina domu rodiny Finkových vypadá prakticky úpln stejn jako po požáru p'ed
šesti lety.
Foto: Martin Zaoral

ka. Tím byla vyloučena technická
závada, naopak bylo potvrzeno
žhářství. Kdo přesně však dům
zapálil, to se kriminalistům nakonec prokázat nepodařilo. Majitelka vyhořelého domu Aloisie
Finková se před lety nechala slyšet,
že případné miliony korun po vyplacení pojistky investuje do opravy
domu. To však stále neučinila. Naopak z katastru nemovitosti vyplývá,

že na něm vázne zástavní právo. To
znamená, že její vlastník má dluhy,
jejichž splacení podmínil zástavou
této nemovitosti. Aloisii Finkovou
se Večerníku přes veškerou snahu nepodařilo kontaktovat, ani
ve Smržicích jsme ji nezastihli.
„Co s tím chce dělat, netuším. Já
se s ní nebavím,“ řekl nám po telefonu jeden ze členů rozvětvené
rodiny Finkových a zavěsil. (mls)

Škola v Rejskové se definitivn ruší
Zastupitelstvo města v úterý živě
diskutovalo o petici, kterou odpůrci zrušení školy v Rejskově ulici zaslali všem komunálním politikům.
Petici podepsaly přes čtyři tisícovky lidí, kteří věřili, že radnice změní
názor a výuku na více než sto let staré škole zachová.
Podařilo se to jen dílčím způsobem.
Zastupitelé viditelně změnili názor,
ovšem na konečné rozhodnutí to nakonec nemělo vliv. A výsledek hlasování?
Od prostějovských zastupitelů velice
alibistický. Sedm z nich hlasovalo pro
revokaci rozhodnutí o zrušení školy,
pět bylo proti a neuvěřitelný počet se-

dmnácti zastupitelů se zdržel hlasování!
V konečném důsledku to ale znamenalo to stejné, jako kdyby hlasovali pro
zrušení uvedené základní školy. „Také já
jsem se hlasování zdržel a nevím, co je
na tom alibistického. Výsledek je přece
stejný! Je jedno, jestli hlasovat pro zrušení, nebo se zdržíte hlasování. Hlasujete stejně pro to, že zůstává v platnosti
původní rozhodnutí o zrušení školy.
Možná je to ale určitý signál o tom, že
ne všichni zastupitelé jsme s lehkým
srdcem o zrušení předmětné školy rozhodovali. Je pravda, že i já osobně jsem
o konkrétní škole určené ke zrušení měl
jinou představu, ale i kdybychom se

nepřiklonili k této, museli bychom zrušit školu jinou,“ uvedl Miroslav Pišťák,
místostarosta města.
Hlasování se zdržel i další z místostarostů Vlastimil Uchytil. „To, že jsme
se zdrželi hlasování, neznamená, že
jsme změnili názor. Každé rozhodnutí
o zrušení jakékoliv školy je pro město
špatné. Kdyby se zrušila škola v Kollárově ulici, také bychom teď projednávali jinou petici nespokojených
občanů. Jednu školu v Prostějově jsme
z ekonomických důvodů zrušit museli, bohužel. Vím, že toto opatření je
nepopulární, ale udělat jsme ho prostě
museli,“ řekl Vlastimil Uchytil.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
I když se to nezdá, je to tak. Už to bude deset let, co do budovy
v Rejskově ulici začali chodit mnohem starší žáci, do objektu po
základní škole se totiž nastěhovala Střední odborná škola podnikání a obchodu. Při procesu rušení „základky“ se ovšem v Prostějově
strhla doslova mela, čtyři tisíce rodičů a přátel školy možná tehdejší
rozhodnutí nemohou zastupitelům zapomenout dodnes. Škola byla
unikátní, protože byla nejstarší, a navíc velice oblíbená. Pamatujeme
se, že tenkrát se dokonce uvažovalo spíše o zrušení školy na Skálově
náměstí, silné lobby ale podle všeho „odsoudilo“ k zániku o pár desítek metrů dál fungující školu v Rejskově ulici. Šetřit se holt tenkrát
muselo a dětí bylo na tak velký počet škol v Prostějově málo. A podle
všeho může být v příštích letech ještě hůř, historie se může opakovat.
Která škola to bude na odpis tentokrát?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Anenská ulice

18111011224

Příště: Havlíčkova ulice

18110811265

Býval tam hbitov. Pvodní ozna ení se používalo v letech 1881-1926 pro ozna ení dnešní Drozdovické ulice. Dnešní Anenská ulice byla pojmenovaná teprve 25. ervna 1998 podle polohy u kaple sv. Anny. Kaple se nachází na míst starého morového h'bitova, postavena byla v roce 1747. Na
prostranství p'ed kaplí asto stávaly v minulosti koloto e s prodejními stánky.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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168 ZLODĚJE KABELŮ CHYTILI U SBĚRNY 

Krádež však prokázána nebyla, pachatel se nepřiznal

  



Feťák riskoval život

   

Minulý čtvrtek 8. listopadu bylo
hodinu před půlnocí přijato na lince 156 oznámení o chodci, který se
pohybuje přímo uprostřed komunikace v Brněnské ulici a nereaguje
na troubení řidičů. Muž byl strážníky zastižen při pohybu na stezce
pro chodce a cyklisty. Z osobní
znalosti bylo strážníkům známo, že
jde o sedmatřicetiletého chlapíka,
který je pravidelným konzumentem drog. Hlídce se přiznal nejen
k chůzi po prostředku vozovky, ale
i k tomu, že vylomil označník jedné
z nedalekých firem. Strážníci muže
poučili o jeho protiprávním jednání. Dotyčný je podezřelý z přestupku proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích, jelikož se
pohyboval po komunikaci v místě, kde je stezka pro chodce a tím
ohrožoval bezpečnost a plynulost
silničního provozu. Dále je podezřelý z přestupku proti majetku,
jelikož poškodil označník firmy.
Protiprávní jednání sedmatřicetiletého muže projedná příslušný
správní orgán.

Soused stavěl načerno
Vpodvečer během soboty 3. listopadu oznámila žena problémy se sousedem. Ten měl ve svém bytě vykonávat
stavební práce a při tom došlo k poškození jejího bytu. Na chodbě domu
bylo patrné, že v rekonstruovaném
bytě byl proveden zásah do nosných
prvků domu. Strážníky byl zkontaktován dvaatřicetiletý muž, načež při
zjišťování skutečného stavu věci vyšlo
najevo, že rozsáhlou rekonstrukci provádí bez stavebního povolení nebo
ohlášení. Svým jednáním je podezřelý
z přestupku proti zákonu o územním
plánování a stavebním řádu. Celá záležitost byla předána stavebnímu úřadu
k posouzení.

V prodejně si lepil botu
Předminulou neděli 4. listopadu
dopoledne bylo přijato oznámení
o drobné krádeži v obchodním
domě v Olomoucké ulici. V zadrženém pachateli byl strážníky zjištěn šestačtyřicetiletý cizinec. Ten si
na prodejní ploše vzal lepidlo, které
použil k zalepení bot, aby poté prošel pokladní zónou bez zaplacení.
Tam byl ostrahou zadržen. Strážníci s mužem jeho přestupkové jednání vyřešili příkazem na místě ve
výši 1 000 korun. Poškozené zboží
si dotyčný následně odkoupil.

Pomáhali nemohoucím
V pondělí 5. listopadu před půlnocí se na linku 156 obrátila žena
a vyžádala si příjezd hlídky na pomoc jejímu manželovi, který upadl
z postele a jak uvedla, sama jej není
schopna zvednout. Nemohoucí čtyřiasedmdesátiletý muž byl
strážníky zvednut a uložen zpět na
lůžko. Pád se obešel bez zranění.
Druhý den, tentokrát v dopoledních hodinách, strážníci vyjížděli
k podobné situaci. Podle oznámení
se mělo jednat o nemohoucí ženu
v bytě, která nereaguje na zvonění.
Na místě se nacházel třiašedesátiletý muž, syn majitelky bytu. Ten
strážníkům uvedl, že se nemůže
dozvonit na svoji matku. Dále sdělil, že událost již nahlásil na Policii
ČR. Na místo přivolaní hasiči provedli otevření dveří. Uvnitř byla na
zemi zjištěna ležící šestaosmdesátiletá žena, která nebyla schopna
pohybu. Sanitka ji převezla do nemocnice na ošetření.

PROSTĚJOV Už na konci letních prázdnin Večerník informoval o krádeži v areálu firmy v průmyslové zóně. Tehdy neznámý
pachatel si z místa odnesl neobvykle velké množství elektrických kabelů v hodnotě 40 000 korun. Teprve až minulý týden
Policie ČR informovala o tom, že hned druhý den po krádeži se
jeden z policistů v době svého volna dostal na horkou stopu
po zloději. U sběrných surovin totiž spatřil podezřelou dvojici.
Přestože vyšetřování případu jasně ukazovalo na tyto chlapíky,
prokázat jim uvedenou krádež se jim dodnes nepodařilo...

MICHAL KADLEC
Jen připomeňme, že ke krádeži došlo
16. července tohoto roku v době
od půlnoci do brzkých ranních hodin. „V areálu firmy v prostějovské
průmyslové zóně došlo tehdy ke
krádeži asi čtyři stovky metrů elektrických kabelů v hodnotě přesahující
čtyřicet tisíc korun. Věc šetřili poli-

cisté obvodního oddělení Prostějov
2, kterým k objasnění tohoto případu
pomohla náhoda. Tou byla cesta policisty tohoto oddělení v době mimo
službu kolem jedné ze sběren pouhý
den po oznámení krádeže, při které si
všiml dvou mužů. Ti zrovna odpovídající množství opálených měděných
drátů předávali do výkupu,“ vrátil
se v čase František Kořínek, tiskový

Mercedes
vrací Němcům
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mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
„Jelikož v rámci své osobní znalosti
o mužích věděl, že jim není cizí pohyb za hranicí zákona, přivolal na
místo ihned své kolegy. S ohledem na
druh a množství vykupovaných drátů
bylo více než pravděpodobné, že tyto

souvisí s uvedenou trestnou činností.
Jeden z mužů zadržených ve sběrně
však dosud pouze přiznal, že kabely
našel u Kralic na Hané... Proto nyní
čelí trestnímu stíhání pro podezření
z přečinu zatajení věci. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok,“ konstatoval Kořínek.

.5.$9é«0$7.$

Neplatí na tři děti!      

KONICKO Tak tohle je skutečně
povedená máma! S mužem z Konicka má dvě dcery a syna, ale o jejich
výchovu se vůbec nestará. A co víc,
svému bývalému partnerovi už více
než dva roky neplatí žádné alimenty,
přestože jí to soud nařídil. Na ženu si
teď posvítila policie.
„Z přečinu zanedbání povinné výživy
podezírají prostějovští policisté dvaačtyřicetiletou ženu z Konicka. Tohoto
skutku se měla podezřelá dopouštět
v období od července 2016 až do října
tohoto roku tím, že si neplnila zákonnou povinnost přispívat na výživu
svých dětí. Tato povinnost jí vyplývá

obecně z ustanovení občanského zákoníku a Okresním soudem v Prostějově
jí byla stanovena na souhrnnou částku
1 700 korun měsíčně. K rukám otce
svých dvou dcer a jednoho syna ve věku
od 11 až do 17 let tak dluží celkem 46
700 korun,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Krkavčí matka se teď může ocitnout
i ve vězení. „Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě odsouzení
ženě za uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ potvrdil
Kořínek.
(mik)

NĚMČICKO Nešika to byl, žádný
zkušený zloděj! Benzínka na
Němčicku minulý týden odolala
náporu zatím neznámého pachatele, který se chtěl v noci dostat
dovnitř. Rozbil, co mohl, ale do
interiéru čerpací stanice se nedostal. Přesto mu hrozí až dva roky
kriminálu.
„Přes noc z úterý šestého na středu
sedmého listopadu se dosud
nezjištěný pachatel pokusil násilím
vniknout do provozovny čerpací
stanice pohonných hmot v obci na
Němčicku. Přestože se pokusil rozbít
vstupní dveře, poté i okno, dovnitř
se mu vniknout nepodařilo. Škoda

způsobená poškozením však byla
předběžně vyčíslena na dvacet tisíc
korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Podle všeho šlo o nešiku, který ve
zlodějském řemesle asi není moc
zručný. „Přestože se tedy o nic
neobohatil, za přečin poškození
cizí věci a přečin krádeže ve
stádiu pokusu mu po dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta. Kromě
toho navíc také povinnost uhradit způsobenou škodu,“ upozornil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

   "#"$"%
PROSTĚJOV Strážníky městské policie hned třikrát během jediného dne
pořádně zaměstnal pětatřicetiletý
bezdomovec. Nejdříve v jednom
z prostějovských supermarketů
spořádal mezi regály jídlo za tři stovky,
poté ve zbytku dne obědval v restauraci, nakonec popíjel v baru vodku
s pivem. To vše pochopitelně bez placení! „Nemám prachy,“ oznámil vždy
překvapené obsluze.

„Během čtvrtka osmého listopadu
vyjížděly naše hlídky k muži, který byl
třikrát přistižen při protiprávním činu.
Jako první byla nahlášena krádež zboží
v supermarketu v Okružní ulici, kde
strážníci zjistili pětatřicetiletého bezdomovce. Člen ochranky uvedl, že si na
prodejní ploše mezi regály všiml muže
sedícího na zemi a konzumujícího
uzeninu, alkohol i sladkosti. Celková
hodnota se vyšplhala na tři sta korun. Při





dotazu, zda škodu uhradí, dotyčný uvedl,
že nikoli, jelikož nemá peníze,“ uvedla
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Nebylo to však naposled, co se
strážníci s dotyčným mužem bez
domova ten den potkali. „Ve druhém
případě se ten samý muž hodlal, opět
bez peněz, najíst v restauraci. Objednal si
jídlo a pití, které zkonzumoval. Při výzvě
personálu k zaplacení částky 312 korun

opět uvedl, že u sebe nemá žádnou hotovost. Třetí případ byl ohlášen krátce před
půlnocí z baru v Plumlovské ulici, kde si
muž objednal čtyři panáky vodky a jedno
pivo. Alkohol vypil a na zaplacení částky
145 korun samozřejmě neměl. Ve všech
případech se pětatřicetiletý bezdomovec
dopustil přestupku proti majetku. Celá
záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu k dořešení,“ konstatovala Greplová.
(mik)



Eugen Koňak si odskočil do Hradební pivnice:
koňak asi nebyl, bral tak aspoň „Tulamorku“...

PROSTĚJOV„Host do města, hůl do ruky!“ Toto heslo by mělo
platit pro Eugena Koňaka z Přerova a jemu podobné. Romský
recidivista z Přerova se vydal i se svým kamarádem na výlet do
Prostějova. V plánu měli vykrást nějakou hospodu a přespat
u babičky žijící na „Pujmance“. Vytipovali si Hradební pivnici,
kde je k jejich smůle zachytily bezpečnostní kamery. I proto
osmadvacetiletý Eugen Koňak putoval před prostějovský
soud. Úterní líčení Večerník sledoval živě.

Martin
ZAORAL
Z vězení byl Eugen Koňak naposledy propuštěn začátkem loňského
února. Už o měsíc později vyrazil
do Prostějova, aby vykradl hospodu.
Společně s kamarádem Nicolasem
Balogem si vybrali Hradební pivnici. A uspěli! Z restaurace si odnesli
flašky alkoholu a cigarety. Perfektně
je však přitom zachytily kamery, kterých nechal provozovatel po objektu

umístit hned šest. Po loupeži oba
muži navštívili Koňakovu babičku
žijící v ulici M. Pujmanové a přespali
u ní. Ráno se vrátili do Přerova.
Díky perfektním záběrům kamer
měli policisté ulehčenou práci. Přímo u soudu tak Koňakovi nezbývalo, než aby se k činu doznal. Snažil se
však tvrdit, že škoda, kterou způsobil, byla nižší, než stálo v obžalobě.
Podle něj bral jen to, co se mu vešlo
do rukou. Ani to mu však neprošlo,
neboť ze záznamu jasně vyplynulo,
že kradené věci putovaly do tašky.
Eugen Koňak se přitom ve svých loupežích rozhodně neomazoval pouze
na Přerov či Prostějov. S oblibou
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vyrážel i do Olomouce či třeba do
Znojma. Nelze se divit, že v trestním
rejstříku už má dvaadvacet záznamů.
Toto číslo přitom nepochybně není
konečné. „Když jsem vyšel z vězení,
neměl jsem zázemí ani rodinu. Byl
jsem jen já, drogy a ulice. Sourozenci na tom byli stejně, i oni trávili čas
po kriminálech. Nyní je to jiné, letos
v únoru se mi narodila dcera,“ zpovídal se před senátem Koňak, který byl
naposledy odsouzen ke 30 měsícům
nepodmíněně. K výkonu trestu však
nenastoupil a policisté jej hledali



Vybrakoval dílnu
Značnou škodu způsobil pachatel, který se vloupal do prostějovské dílny, který v noci na pátek 9.
listopadu vnikl do soukromého
areálu. U dílny rozbil okno a vnikl dovnitř. Tam odcizil různé
nářadí, například svářečku, brusku, motorovou pilu a podobně.
Způsobená škoda na odcizeném
nářadí byla vyčíslena na 26 000
korun a poškozeném okně dalších 2 000 korun.

Tušila, že nadýchá...
Minulé úterý 6. listopadu v dopoledních hodinách zastavila
policejní hlídka v Průmyslové
ulici vozidlo Mercedes Benz,
které řídila sedmapadesátiletá
žena. Provedená dechová zkouška pro ni nedopadla dobře,
protože nadýchala při obou měřeních 0,34 promile alkoholu
v dechu. S tím asi trochu počítala, protože se policistům doznala, že alkohol požila. Pokračovat
v jízdě jí hlídka zakázala a také jí
zadržela řidičský průkaz. Případ
bude k dořešení postoupen příslušnému správnímu orgánu.

Usvědčil ji znalec

„CIKÁNI Z PŘEROVA“ VYRAZILI DO PROSTĚJOVA NA LUP

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

V minulém vydání Večerník informoval o dopravní nehodě
z úterý 30. října, kdy na dálnici
D46 naboural řidič luxusního
Mercedesu do Škody Fabie. Jak
pozdější vyšetřování prokázalo,
vůz zahraniční značky byl v databázi německé policie veden jako
ukradený a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Prostějovští policisté
zraněnou dvoučlennou osádku
vyslechli a minulý týden provedli
další opatření. Dle něj bylo zjištěno, že po vozidle Mercedes-Benz
pátrají policisté ze Spolkové republiky Německo už od srpna
letošního roku. Na základě tohoto zjištění prostějovští strážci
zákona na místě luxusní vozidlo
v hodnotě odhadnuté na 1,7 milionu korun zajistili a v rámci
mezinárodní justiční spolupráce
bude vráceno majiteli.

všude možně. Dopadnout se jim ho
podařilo až začátkem letošního října
a recidivista putoval hned za mříže.
Tam nějaký čas zůstane. Kromě pravomocných odsouzení je totiž stíhaný pro řadu dalších krádeží, souhrnný trest se mu tedy bude postupně
navyšovat.
Ve věci jeho prostějovské loupeže rozsudek dosud nepadl, prostějovský soud totiž musí vyčkat,
až se předchozí rozsudek stane
pravomocným. Proto bylo hlavní
líčení odročeno na 18. prosince.

V sobotu 1. září po poledni kontrolovali policisté v Konečné ulici osobní automobil a jeho třiatřicetiletou řidičku. Provedenou
orientační zkouškou policisté
zjistili přítomnost pervitinu
a marihuany. Žena tehdy s výsledkem testu nesouhlasila a na
výzvu se podrobila odbornému
lékařskému vyšetření ke zjištění
přítomnosti omamných a psychotropních látek. Výsledek
orientační zkoušky byl potvrzen. Dle znaleckého posudku,
který policisté obdrželi minulý
týden, bylo v krevním vzorku
ženy zjištěno takové množství
zakázaných látek, že to vylučovalo způsobilost k řízení vozidla.
Na základě výsledků odborného
zkoumání bylo ve věci zahájeno
trestní stíhání ženy pro podezření z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Za ten
podezřelé v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest a zákaz
činnosti. O řidičský průkaz žena
přišla již při silniční kontrole.

Anežka MIKMEKOVÁ
7. 11. 2018 49 cm 2,90 kg
Slatinice

Bella DVOŘÁKOVÁ
5. 11. 2018 47 cm 2,80 kg
Prostějov

Štěpán KRÁL
4. 11. 2018 51 cm 3,85 kg
Prostějov

Julie HUŠKOVÁ
5. 11. 2018 46 cm 2,95 kg
Prostějov

Viktor KRÁL
4. 11. 2018 54 cm 4,00 kg
Prostějov

Emma MILČICKÁ
5. 11. 2018 50 cm 3,00 kg
Olšany u Prostějova

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková
mluvčí společnosti Agel) Životně důležité přístroje pro sledování dechu čerstvě
narozených miminek získalo v uplynulém
týdnu dětské a novorozenecké oddělení
Nemocnice Prostějov, která je členem
skupiny AGEL. Celkem dvanáct nových
monitorů dechu Babysense v celkové
hodnotě 24 tisíc korun převzal od Nadace
Křižovatka na nově zrekonstruovaném
dětském oddělení primář MUDr. Josef
Tenora.
„Monitory dechu využíváme denně nejen
pro čerstvě narozená miminka, ale také pro
kojence, kteří jsou u nás z nějakého důvodu
hospitalizováni. Velký zájem o zapůjčení monitorů dechu mají navíc i rodiče, kterým tuto
službu na oddělení umožňujeme. Upřímně si
cením pomoci Nadace Křižovatka i sponzorů, kteří na zakoupení monitorů dechu přispěli. Každý dětský život, který takto pomohou zachránit, je k nezaplacení,“ říká primář
MUDr. Josef Tenora.

Monitory dechu slouží zejména jako prevence syndromu náhlého úmrtí kojenců
(SIDS), v jehož důsledku v České republice
umírá každým rokem okolo deseti dětí. Jedna
z uváděných příčin tohoto syndromu může
být drobná změna v mozku dítěte, která vede
k problémům s dýcháním či krevním oběhem. Pokud se k takovéto anomálii přidá některý z rizikových faktorů, může dojít k úmrtí
dítěte. Právě monitory dechu přitom těmto
nešťastným událostem dovedou předcházet
okamžitým spuštěním alarmu, díky kterému
mohou rodiče zasáhnout a poskytnout dítěti
včas potřebnou péči.
Monitory dechu pro Nemocnici Prostějov zajistila Nadace Křižovatka z prostředků poskytnutých společnostmi České dráhy, KENDRION,
POZEMSTAV a Manus Prostějov. „Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich
finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích
téměř v celé České republice,“ sdělila Štěpánka
Pokorníková, ředitelka nadace.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

  

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Z NEMOCNICE ...

Viktorie SLEZÁKOVÁ
6. 11. 2018 49 cm 2,80 kg
Vícov

Klára DĚDOCHOVÁ
4. 11. 2018 49 cm 3,50 kg
Prostějov

Pondělí 12. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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Barbora NOVOSADOVÁ
6. 11. 2018 50 cm 3,10 kg
Pěnčín

Jonáš STIBŮREK
6. 11. 2018 51 cm 4,05 kg
Želeč

milujeme vecerník


Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci, zdraví

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!

6

www.vecernikpv.cz
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ulice. „O těchto záležitostech jsme nakonec nedebatovali, protože v sídle kraje se
malovalo. Schůzka na tato témata tak byla
odložena,“ sdělila Večerníku Alena Rašková (ČSSD).

Při krátkém setkání se ale náměstkyně přece jen dozvěděla pořádnou „pecku“ z oblasti dopravy.
„Byla mi sdělena velice příjemná informace, která je pro celý Prostějov
zásadní. Olomoucký kraj už vyhlásil
výběrové řízení na zhotovitele stavby
severního obchvatu města Prostějova! Stavební firmy se budou moci
přihlásit do šestého prosince, kdy
bude konkurz ukončen a vybrán vítěz. Dle sdělení pana hejtmana by
nejzazším termínem pro zahájení
stavby měl být červen, maximálně
červenec příštího roku,“ prozradila
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějova.
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Prostory po Kavárně Gallery Dvořák
budou pronajaty formou neveřejného
vícekriteriálního řízení, a to obálkovou metodou. Budeme i nadále trvat
na tom, aby nový nájemce provozoval
kavárnu s vyloučením provozování
výherních hracích přístrojů, prodeje
erotického zboží a podobně,“ zopakoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.

dráhy nedávno vyměnily vedení svého představenstva a teď se čeká, jak se
k celé záležitosti postaví noví lidé ve vedení,“ krčí rameny první náměstek primátora statutárního města Prostějova
Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Pomalu z toho
začínám být nervózní. Tlačí nás totiž
čas. Čtyři miliony korun na zaplacení
pozemků byly schváleny do rozpočtu
města na rok 2018...“
Koncem uplynulého týdne se Večerník snažil u Českých drah zjistit, proč
smlouva o prodeji pozemků za místním
nádražím stále není podepsána. „Jsme
teď všichni mimo kancelář, podrobnosti k vašemu dotazu zajistíme na začátku

Kdo by předpokládal, že kavárna
v zámku na Pernštýnském náměstí
bude v provozu ještě po celou
dobu výpovědní lhůty dosavadního nájemce, ten se spletl. Minulý
týden se na vstupních dveřích kavárny
objevila cedule s nápisem ´zavřeno´,
čímž byl znemožněn i přístup do
městské galerie! „Dozvěděla jsem
se o tom ze stížnosti, která mi byla
zaslána e-mailem ve čtvrtek osmého

příštího týdne,“ přišla v pátek odpoledne
odpověď od tiskového mluvčího Radka
Joklíka.
Vedení prostějovského magistrátu se
už dříve vyjádřilo v tom smyslu, že jak-

listopadu. Se situací jsem se ihned
obeznámila a na úterní Radě města
Prostějova budeme tuto nepříjemnost
řešit,“ sdělila na dotaz Večerníku
náměstkyně primátora pro kulturu
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov). „Věřím,
že od prvního prosince bude kavárna
a s ní spojená galerie opět otevřená
veřejnosti,“ dodala optimisticky.
(mik)

mile se stane právoplatným majitelem
pozemků, hodlá okamžitě zbourat
zdevastované nemovitosti za místním
nádražím a místo nich postavit velké
parkoviště či sportovní halu.
(mik)
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zjistili jsme

    ,'!

potvrdit, že jsme od prostějovského
magistrátu obdrželi podepsanou kupní smlouvu. Naše vedení dokument
konzultuje a brzy na něm bude dodán
i podpis našich představitelů,“ uvedla
opakovaně během července a poté i na
začátku září mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.
Jenže jak Večerník zjistil aktuálně na
konci uplynulého týdne, podepsaná
smlouva na pozemky ještě na magistrát nedorazila! „Bohužel nic podepsáno není, tedy ze strany Českých
drah. Celou transakci jsem urgoval
znovu minulý týden a v pondělí budu
zase. Zatím mi bylo sděleno, že České

Jak Večerník informoval, manželé a společenském živote i rozvoji města,“
Dvořákoviserozhodliukončitsvojičinnost uvedl tehdy exkluzivně pro Večerník Leo
v kavárně a magistrátu poslali výpověď Dvořák.
z nájmu. „Rozhodli jsme se opustit pros- „Výpověď ke konci srpna jsme vzali
tory poté, co jsme zvážili své životní prior- na vědomí s tím, že dosavadnímu
ity. Chceme v klidu založit rodinu a to se nájemci běží šestiměsíční výpovědní
současným časově náročným
provozem lhůtu. Rada města Prostějova již
NEMOCNICE
neslučuje. Nevylučujeme, že se v budouc- vyhlásila záměr pronájmu prostoru
nu pokusíme o otevření vlastního pod- sloužícího podnikání o celkové roniku. Novému nájemci přejeme úspěch zloze 195,82 metru čtverečných na
a úspěšnější spolupodílnictví na kulturním Pernštýnském náměstí v Prostějově.

Z

PRAHA, PROSTĚJOV Tady něco nehraje... Večerník už rok sleduje údajně
úspěšný odkup pozemků za místním
nádražím. Vloni v listopadu prostějovské zastupitelstvo „odkleplo“ zhruba
čtyři miliony korun, aby se magistrát
mohl přihlásit do záměru prodeje pozemků, které do té doby patřily Českým drahám. V lednu letošního roku
město informovalo o tom, že drážní
společnost po uzavření konkurzu pozemky skutečně „přiklepla“ statutárnímu městu Prostějov. Kupní smlouva
ale dodnes není podepsána!
K podpisu z obou stran mělo dojít snad
už čtyřikrát, nikdy to ale nevyšlo. „Mohu

„Tlačí nás už čas,“ připouští
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
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roslava Faltýnka. Ten na ustavujícím zastupitelstvu na svoji funkci
v nejvyšším orgánu města rezignoval.
Hned nato se konšelé začnou zabývat třetí verzí návrhu rozpočtu města
na rok 2019, schvalovat se bude
množství rozpočtových opatření na
investiční akce dokončované ještě
v letošním roce. Značný čas pak budou konšelé věnovat majetkoprávním
záležitostem, především co se týká
pronájmů městských pozemků.
A třeba dojde i na nějaké překvapení...
(mik)

  !

    

Původně měla Alena Rašková jednat
s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem a náměstkem hejtmana pro dopravu Janem Zahradníčkem
o naplánovaných rekonstrukcích Wolkerovy a Vrahovické ulici, výstavbě dvou
rondelů na Poděbradově náměstí a také
o druhé etapě rekonstrukce Plumlovské

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Současná náměstkyně
prostějovského primátora pro dopravu Alena Rašková (ČSSD) odjela
uplynulý pátek na Krajský úřad Olomouckého kraje jednat o dopravních
investicích v Prostějově na rok 2019.
A vrátila se s velice optimistickou zprávou. Večerník byl první, s kým se o novinky exkluzivně podělila!

PROSTĚJOV Podle původního rozpisu měla Rada statutárního města
Prostějova zasedat až v úterý 20. listopadu, jak se ale Večerní dozvěděl,
primátor František Jura svolal jednání nově zvolených konšelů už
o týden dříve! Radní tedy začnou
projednávat nadcházející úkoly již
zítra, tj. v úterý 13. listopadu.
Úvod bude slavnostnější než kdy
jindy, radní totiž předají osvědčení
o nastoupení do funkce člena zastupitelstva Vojtěchu Burdovi (ANO
2011), který nahradí poslance Ja-

Je to odborník na slovo vzatý. Historie
je totiž jeho životním posláním, jeho
parketou je především evropský středověk. Velká škoda, že jeho hluboké
znalosti využívá Masarykovo muzeum až v dalekém Hodoníně.
Přes značné pracovní vytížení si Marek Vařeka spolu se svou maminkou

TOMÁŠ KALÁB

ŽEŠOV Naprosto unikátní renovace fasády místního kostela probíhá
"
#$
%&
už druhým
rokem
v Žešově.
Ona
unikátnost nespočívá v bůhvíjaké
technologii, ale faktu, že celou akci
obstarávají pouze dva nadšenci bez
jakékoli finanční podpory veřejných institucí. „Do nákladů počítáme pouze materiál, tedy nátěrové
hmoty a další přípravky, ostatní
včetně naší práce je zdarma,“ přechází nelíčený údiv mávnutím ruky
Marek Vařeka.

Den prevence diabetu probíhá
každoročně v rámci oslav Světového dne diabetu. Cílem akce je
zvětšit povědomí o všech typech
diabetu a možnosti prevence. Každý rok je diagnostikováno onemocnění diabetem 2. typu u sedmi
miliónů lidí, a pokud se cukrovka
neléčí, končí i smrtí. Jen v České
republice se s diabetem léčí přes
800 000 lidí. Do rizikové skupiny
patří například lidé, kteří mají tuto
diagnózu v rodinné anamnéze,
mají nedostatek pohybu, nezdravě se stravují nebo trpí nadváhou.
Varovné signály, které by měly
člověka upozornit na to, že je čas
H I'    $    O  [  $%
vyhledat
lékaře, jsou například

)$* +
úbytek váhy, nedostatek energie,
nadměrná
žízeň
časté
močení.
vůbec
možná.
Točiby
si měli
uvědomit mátek, které leckdy udělají spíše medti, kteří velice horují za zápis dané ne- vědí službu. Příkladů ostatně máme
movitosti do seznamu kulturních pa- v Prostějově a okolí několik.
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našli čas na zvelebení žešovského kos- zdarma od Petra Frélicha, který rovtela. „Práce jde samozřejmě pomalu. něž provedl veškeré zednické práce
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čtyřiceti tisíc korun za kvalitní nátě- kostel má velké štěstí, že není památrové hmoty. Lešení máme zapůjčené kově chráněný, proto je taková akce

Příští rok při dokončení renovace by
se tedy od města slušelo aspoň hlasité
symbolické „Pán Bůh zaplať!“.
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PROSTĚJOVNazačátkuzáříloňského
roku se s obrovskou pompou otevřela
nová kavárna ve zrekonstruovaných
prostorách prostějovského zámku. Sláva to byla o to větší, že součástí prostor
se stala městská galerie, kde magistrát
konečně mohl vystavovat zakoupená
výtvarná díla. Minulý týden se ale kavárna zavřela své dveře a od té doby
před vchodem už několikrát marně
čekali lidé, kteří chtěli vidět obrazy...
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EXKLUZIVNĚ se začne stavět
v červnu 2019!
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oddělení pro ženy a výměna oken
v části AD1. Pořídila se další garáž,
která je využitá jako sklad. I nadále
neustále pracujeme na zkvalitňování
služeb a rozvoji celého Azylového
centra,“ ujistil jeho ředitel.
Azylové centrum je stále plně vytíženo a obsazeno, neboť v poslední době
se zvyšuje počet mužů, ale i žen bez
domova či bez přístřeší, které vyhledávají z různých příčin pomoc, ať už
se jedná o ztrátu bydlení z důvodu
dluhů, rozvodů a podobně. „Chtěli
bychom zde do budoucna vybudovat
kontejnerové bydlení a tím rozšířit
kapacity, které jsou hlavně v zimním
období už nedostačující. Snad se
nám to s pomocí města Prostějova
v příštím roce povede uskutečnit,“
přeje si Jan Kalla.
Ve svém středu má Azylové centrum v Prostějově i terénní pracovníky, kteří se o lidi bez trvalého
přístřeší nad hlavou starají i venku
na ulici. „V rámci informovanosti cílové skupiny umisťujeme informační
letáky v lokalitách, kde se lidé bez domova zdržují, aby se tyto informace
dostaly přímo k nim. Komunikuje
s nimi, aby věděli, kde mohou hledat
pomoc,“ dodal Kalla.
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PROSTĚJOV Datum 11. listopadu
se stalo v demokratických zemích
jakýmsi mementem či připomínkou padlých ve válkách. Den veteránů se dostal mezi svátky, které
nabývají na významu a už není připomínán jen ve vojenských kruzích
a mezi příznivci historie.
„Připomínáme si všechny, kteří bojovali a bojují za naši svobodu a zcela naplňují slova své přísahy. Vzdejme tedy
úctu všem hrdinům, kterým vděčíme
za vznik našeho státu, za jeho svobodu
a nezávislost i těm, kteří dnes bojují za
naše bezpečí mimo území naší republiky. A nezapomínejme na veterány,
kteří jsou mezi námi a my je můžeme
reálně podpořit a oplatit jim tak službu
vlasti. V tento den, by tak mělo být našim společným přáním zachování naší
vlastní svobody a především ochrana
našich blízkých a dětí, aby jejich životy
nebyly ohroženy,“ uvedl při vzpomínkovém aktu na prostějovském městském hřbitově František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města
Prostějova.
Po vzpomínkovém aktu na hřbitově
následoval slavnostní nástup 601. Skupiny speciálních sil v kasárnách, jehož
se účastnil i primátor.
(red)
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Prostějov (mik) - Na ustavujícím
jednání prostějovského zastupitelstva si komunální politici odsouhlasili odměny za svoji činnost pro
občany. „Pro volební období 2018
až 2022 neuvolněnému členovi Zastupitelstva statutárního města Prostějova, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující
jinou samostatnou výdělečnou činnost, náleží náhrada výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 250 korun za
hodinu a nejvyšší částku, kterou lze
jako náhradu poskytnout, je 5 000
korun v souhrnu za kalendářní měsíc. Náhrada je poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce
v konkrétním případě. Náhrada je
splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen
zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu
ušlého výdělku poukazuje město
Prostějov na svůj náklad a nebezpečí
na účet označený členem zastupitelstva města,“ citujeme ze schváleného
návrhu, který si zastupitelé v úterý
30. října sami odhlasovali.

 
za hodinu

Prostějov (mik) - V minulém čísle
Večerník informoval o tom, že obraz
bývalé primátorky Prostějova Aleny
Raškové od malířky Adély Janské
je již hotov. Původně měl být podle
tradice slavnostně pověšen v obřadní síni prostějovské radnice během
uplynulého týdne, akce se ale pozdržela. „Dohodli jsme se na odkladu.
K akci dojde v úterý třináctého listopadu po obědě,“ informovala Alena
Rašková (ČSSD). Současná náměstkyně primátora pro dopravu a sociální oblast bude vůbec první ženou,
jejíž obraz doplní portrétní galerii
starostů z celé historie Prostějova.

 

rychlý


zpravodajství

„Už teď jsme plně vytíženi a obsazeni,“
prozrazuje ředitel Jana Kalla
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Zdroj: Azylové centrum Prostějov
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nárazem odhozen směrem k automobilu Peugeot, který byl zaparkovaný na místě mimo komunikaci. Řidič Octavie byl k preventivnímu
vyšetření odvezen do prostějovské nemocnice,“
popsal poměrně kuriózní karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. Výše
způsobené škody na všech třech vozidlech byla
předběžně vyčíslena na 200 000 korun. „Alkohol u řidiče Octavie policisté na místě vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti a míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Měl by to být zkušený řidič,
ale co tam vyváděl? Jednačtyřicetiletý muž za
volantem škodovky v Lidické ulici naprosto
selhal a ze zatím neznámé příčiny vjel do protisměru. K jeho smůle stála u krajnice zaparkovaná další dvě auta. Následná srážka si pak
vyžádala výraznou hmotnou škodu.
„Ve středu sedmého listopadu před osmnáctou
hodinou došlo v Lidické ulici v Prostějově k dopravní nehodě osobního automobilu Škoda
Octavia. Jeho jednačtyřicetiletý řidič při jízdě
směrem k ulici Okružní z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel do protisměrného jízdního
pruhu, kde čelně narazil do u krajnice zaparkovaného automobilu Mercedes-Benz. Ten byl
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zaparkovaná auta!

Octavia odhodila
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Zdroj: Azylové centrum Prostějov
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PROSTĚJOV Prostě ani „ťuk“, zloději si vůbec
neškrtli! Letošní Dušičky snad vůbec poprvé
proběhly bez jediného byť jen pokusu o krádež,
nebo jiného protizákonného činu, a to nejen na
prostějovských hřbitovech, ale i v okolí. Když
Večerník vyzvídal, jak je to možné, dozvěděl se,
že Městská policie Prostějov udělala pro zdárný
průběh Památky zesnulých maximum možného. Včetně instalace fotopastí!
„Kontroly v okolí hřbitovů a na vlastních hřbitovech probíhaly intenzivně po dobu předcházejících
čtrnácti dnů a probíhají i nadále. Zaměřujeme se
na všechny hřbitovy, tedy nejen na hlavní v Brněnské ulici, ale také místa odpočinku ve Vrahovicích,
Žešově a Krasicích,“ prozradil Večerníku Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov.
Nyní už může prozradit, jak strážníci i preventivně zabránili zlodějům v jejich nekalé činnosti
během Dušiček. „V průběhu hlídkové činnosti
poskytovali návštěvníkům informace o parkování, případně otevírací době hřbitovů. Zejména
pak dohlíželi na to, aby ve vozidlech neponechávali žádné věci, které by mohly zloděje lákat
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a způsobit tak nemalou škodu. I odložená prázdná igelitová taška může být pro zloděje motivem
v domnění, že se uvnitř může nacházet cennější
věc. Proto jsme na vozidla umisťovali preventivní upozornění v tomto smyslu. V dohledu nad
pořádkem na hřbitovech nám pomáhají také
fotopasti, ale i mobilní kamery,“ přiznal opatření
proti zlodějům Jan Nagy.
V minulých letech byly hlavně z okolí Městského
hřbitova v Prostějově hlášeny během dušičkových
dní mnohé případy vykradených aut, zloději si
často troufli dokonce na okradení starších lidí,
jejichž pozornost se soustředila na úpravu hrobů,
nebyli tak příliš opatrní na své odložené věci. Nic
takového se ale letos nestalo! Jakoby všichni gauneři tušili, že na hřbitově jsou fotopasti... „V průběhu bezpečnostního opatření, do kterého byly
nasazeny za uvedené období desítky strážníků,
jsme nic nezjistili, nebyla hlášena žádná krádež na
hřbitově, ale ani vloupání do vozidla, či jiné protiprávní jednání. Stejné informace mám i od Policie
ČR, která se na opatření významně podílela,“ potvrdil Nagy. Dobrá práce, jen tak dále! (mik)

Poprvé v historii se Dušičky obešly bez zlodějů

Hřbitovy hlídaly i FOTOPASTI
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sbírky, o které informujeme na straně 13, je veřejná finanční podpora
ve výši 500 000 korun, která bývá
každoročně poskytnuta statutárním
městem Prostějov na dofinancování
provozu a je výhradně využita k tomuto účelu. „V letošním roce se na
Azylovém centru opět zvelebovalo
a budovalo v rámci možností. Pořídily se potřebné věci jako vařiče,
židle, rozkládací matrace a mnoho
dalších věcí neustále potřebných
k provozu. Větším projektem pak
bylo oplocení části Azylového centra, kde jsou ředitelství a zároveň

jRIÇUYMHOQD/LGLFNÇGRSURWLVPøUX

Opět se blíží zima, což je pro lidi bez
domova velkým problémem. Jan
Kalla Večerníku jasně sdělil, že během
nadcházejících měsíců je toto významné prostějovské sociální zařízení
připraveno pomoci v nouzi prakticky
každému. „Jsme nachystáni, jak zakoupením rozkládacích matrací, které
slouží po dobu trvání velkých mrazů
pro bezdomovce, jenž žijí na ulici, tak
i potravinovou pomocí pro všechny
klienty Azylového centra. Na každého
nově příchozího klienta zde čeká balíček potravinové pomoci a samozřejmě první noc na noclehárně zdarma,“
prozrazuje Jan Kalla, ředitel Azylového centra v Prostějově. „Předpokladem pro poskytnutí této pomoci je ale
každopádně střízlivý stav,“ upozorňuje
jedním dechem.
„Tyto nabídky jsou pro toho, kdo
to opravdu potřebuje, velkým přínosem, stejně jako možnost využití
sociálního zázemí, hygienické očisty,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

vyprání prádla i jeho okamžité usušení a v neposlední řadě konzultace
s pomocí v řešení této složité situace
ze strany sociálního pracovníka. Každý den jsou klientům nízkoprahového
denního centra poskytnuty káva nebo
čaj instantní polévka. Díky pokračující spolupráci s potravinovou bankou
a některými supermarkety poskytujeme výdej základních potravin i dvakrát týdně. Například jde o těstoviny,
mléčné výrobky, mouku, olej, konzervy, cukr, pečivo a podobně,“ popisuje
formu okamžité pomoci bezdomovcům Kalla.

PROSTĚJOV Zima je pomalu, ale jistě na krku. Největší
potíže s tímto ročním obdobím mívají tradičně lidé bez
domova. Část občanů, která se do tohoto stavu ne vždy
dostala vlastní vinou, teď bude usilovně hledat pomoc,
kde se dá. Pomocnou ruku jim vždy nabídne Azylové centrum v Prostějově. Podle jeho ředitele Jana Kally rok od
roku bezdomovců přibývá, což je samozřejmě také téma
pro odborníky magistrátu ze sociální oblasti. Večerník ale
v tuto chvíli hlavně zajímalo, jak je prostějovský „azylák“,
a zejména ten za Určickou ulicí, připraven na každoroční
Velikou pomocí pro Azylové cennápor přicházející s tímto obdobím.
trum, kromě tradiční potravinové

BEZDOMOVCŮ PŘIBÝVÁ, „AZYLÁK“ JE
PŘIPRAVEN

milujeme
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ně o dvanáct tisíc korun. V této souvislosti člověka napadnou hned dvě
věci: proč pachatel pohybující se volně po domě až do jeho prvního patra
neukradl také něco jiného, a hlavně:
co je to za dítě, které má v pokladničce přes dvanáct tisíc korun?
Pokud si zahrajeme na Sherlocky
a položíme si první otázku, pak se přímo nabízí varianta, že nešlo o náhodné vloupání, kdy by zloděj bral vše, co
mu přijde pod ruku. Ne, v tomto případě člověk, který kradl, dobře věděl,
kde jsou peníze schovány. Zkrátka šel
do prasátka najisto. Kdo přesně to
byl, to nechť zjistí sami kriminalisté.
Ještě zábavnější je ovšem pohrávat si
s odpovědí na druhou otázku. Vždyť,
kdo z nás měl ve své dětské pokladničce víc jak dvanáct litrů!? Zde
existují dvě varianty. Buď v tomto
konkrétním případě jde o extrémně
spořivé dítě, které si peníze z kapesného odkládá již od útlého věku, dosud
si za ně nekoupilo ani párek v rohlíku
a těší se, až si k maturitě nastřádá na

Ferrari na ovládání za 15 tisíc korun,
nebo si prostě díky rodičům může
koupit prakticky vše, co si zamane.
Pravděpodobnější je samozřejmě
druhá varianta. Máme takovému dítěti co závidět? Nemyslím si. Pokud
totiž člověk může mít bez problémů
vše, co chce, pak pro něj takové věci
přirozeně ztrácejí hodnotu. Člověk,
který nemá potřebu o něco usilovat, na co se těšit a radovat se z toho,
když to konečně dosáhne, je v životě
o hodně ochuzen. Dokonce možná
o to nejkrásnější.
Přitom o tuhle touhu vás žádný zloděj
okrást nemůže. O tu vás mohou připravit pouze vaši rodiče...

N

Z mínil jsem se dnes o charitě. Řeknete si možná, že charitativních
projektů je za celý rok přehršel, ale
já se domnívám, že lepší dobrý projekt pro veterány či pro nemocné
rakovinou než vrážet peníze do pochybných nadací, které vychovávají
jen jakési podivné aktivisty. To je
můj názor.

A 

 B
A 

 !"
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podvodník z první republiky...
Jiná mi donesla vzorník knírků
a olejíček na kroucení kníru ve
stylu Franz Joseph mocnář, další
mi pošeptala, že bych si ho mohl
nechat celoročně, a to z důvodu,
že ji to příjemně šimrá. No, v každém případě jsem i těmto ženám
vysvětloval problematiku mého
knírku. Pochopily velmi rychle, že
každá dobrá věc se má podpořit.
Takže, pánové, nechte růst knírky pro dobrou věc. Vím, že je to
v dnešní době kapku problém, jelikož tu máme období „dřevorubců“ s podivnými plnovousy, kteří
ovšem o sekyru a strom nezavadili
ani náhodou, ale třeba tato podivná
móda jednou pomine a charitativní
knírek bude hned lépe vidět. Tak
nechť nám roste!
en další projekt již bohužel
skončil 11. listopadu, ale i
zde vysvětlím, že podpořit ho jde
celoročně. Možná mě někdo potkal
s červeným makovým kvítkem v
klopě. Proč jsem ho měl? Inu podpořil jsem projekt organizace Post

Bellum, která se mimo jiné zajímá o
válečné veterány ze všech válečných
konfliktů. Letos od 1. do 11. listopadu uspořádala pro ně sbírku,
která je právě 11. listopadu zakončena oslavou Dne veteránů, jelikož v tento den byla ukončena tzv.
velká válka, tedy ta první světová.
Makový kvítek se stal symbolem
konce války a následně v současnosti
celého projektu. I náš stát se k němu
již také naštěstí připojil. Bližší informace můžete zjistit na stránkách denveteranu.pametnaroda.cz/ a www.
postbellum.cz.
ákup makových kvítků byl
možný na celkem třiatřiceti
místech v republice, bohužel v Prostějově tomu tak nebylo a mě to vcelku rmoutí, jelikož zrovna zde máme
dvě jednotky, které bojují za demokracii a de facto i za nás a jejich příslušníci budou též jednou mít status
válečný veterán. Snad se někdy v budoucnu dočkáme, že makový kvítek
budeme moci koupit i v Prostějově
a nebudeme muset zajíždět do krajského města nebo používat nákup
on-line. Važme si svých veteránů, tak
jako si vážíme těch, kteří ještě za života poskytli své paměti nadaci Post
Bellum z první a druhé světové války
a na jejichž příběhy se nedá zapomenout. Mnohdy z nich až běhá mráz
po zádech...

;#  
Všude čtu a slyším samé chvalozpěvy na to, že už brzy bude na náměstí veřejné
kluziště, bude vánoční jarmark a uspořádají se tam další koncerty. Pořád se mluví o tom, že náměstí T. G. Masaryka je potřeba oživit, že je na něm až příliš mrtvo. Ale kdo se zeptal nás, co v samém centru Prostějova bydlíme? Proč musíme
často do večera poslouchat hlasitou hudbu, křik opilých lidí nebo bruslařů, kteří
třeba na kluziště na bruslích nevjedou, pokud nemají v krvi dvě promile? Ptal
se nás někdo, jestli nám to vadí, nebo nevadí? Neptal. Takže zatímco hodně lidí
přichází na náměstí za zábavou, my trpíme. Přitom podle nás jde o zcela zbytečný kravál, který na náměstí nepatří.
Jana Sýkorová, Prostějov
Proè Kryštof v divadle?
Rád bych si nechal vysvětlit, proč někdo může zorganizovat koncert skupiny Kryštof v sále Městského divadla v Prostějově a ne třeba na zimním stadionu, nebo alespoň ve Společenském domě? Taková kapela by měla návštěvu několika tisíc lidí a místo toho koncertují v sále pro pár stovek diváků. Co to
jako mělo být? Sháněl jsem vstupenky s dostatečným předstihem, ale úplně marně. Navíc mám podezření, že se vstupenky rozdávaly lidově řečeno „pod
pultem“. Příště bych prosil Kryštofy v daleko větším sále!
Petr Nezhyba, Prostějov

Chtìlo by to kamery
Už jsem se na tomto místě dočetl od mnoha lidí stížnosti na stále se
zvětšující binec okolo koryta říčky Hloučely. Také já jsem minulý týden našel u vody další igelitové pytle s odpadky, pneumatiky a dokonce i dva nebo tři nákupní vozíky od supermarketu, které tam někdo
odhodil. Co jsme to proboha za lidi? Vždyť nedávno se celá Hloučela
odklízela od odpadků, ale zase je uvedený prostor zaneřáděný. Možná
by stálo za úvahu některá místa vybavit kamerovým systémem, aby ti
bordeláři byli odhaleni a mohli být popohnáni k zodpovědnosti.
František Konšel, Prostějov

Nedá se to srovnat
Protože jsem dříve měla rodinu v Držovicích, byla jsem se v této sousední obci podívat, jakým způsobem tam lidé oslavili sté výročí samostatnosti našeho
státu. A nestačila jsem se velice příjemně divit, jak oslavy tamní kulturní a společenské spolky, hasiči a také samo vedení obce pojaly. Přednášky, nádherná
výstava, sázení lípy a další doprovodné akce byly skutečně nádherné, navíc hodně lidí přišlo na nedělní slavnostní průvod. Zatímco v Prostějově toho
magistrát z organizačního hlediska k památnému 28. říjnu moc pro lidi nepřipravil, v Držovicích to žilo národní hrdostí i hrdostí k samé obci. Škoda že
u nás ve městě tomu tak nebylo. Se sousedy se to vůbec nedá srovnat.
Petra Nádvorníková, Prostějov

J

en první se týká především
mužů a je zaměřen na rakovinu
prostaty. Já jsem ho na tomto místě
již propagoval. Jedná se o tzv. MOVEMBER, tedy období listopadu,
anglicky NOVEMBER, kdy si muži
nechávají narůst knírek, anglicky
MOUSTACHE, a dávají tak najevo,
že jsou tomuto projektu nakloněni.
Samozřejmě není to jen o růstu
knírku, ale i o tom, že se dá finančně přispět nadaci Movember, aby
pomohla financovat projekty, které pomáhají boji s rakovinou prostaty a učí muže žít zdravě. Je dobré
si projít stránky cz.movember.com,
kde najdete vše podstatné o české
sekci této aktivity a nadace.
á se letos pokusil též o růst
knírku a řeknu vám, když se na
normálně oholené tváři objeví knírek, vzbudí to velké reakce, a tudíž
člověk dostane prostor k vysvětlování, ale i k navedení spoluobčanstva k této dobré aktivitě. Pikantní
je zvláště reakce ženské části, kdy
jsem se od jedné dámy dozvěděl, že vypadám jako sňatkový

T

Listopad není jen měsícem, kdy se otevírá svatomartinské
víno a pojídá se sváteční husička, s čímž samozřejmě jako
nositel tohoto jména nemám problém, ale je to také měsíc,
kdy i Prostějovskem mohly projít různorodé charitativní
projekty. Zda a jak k tomu došlo, si můžeme připomenout
právě na tomto místě.

O CHARITĚ TROCHU JINAK...

Tohle je opravdu kriminalistický oříšek! A pořádně tvrdý... Policisté aktuálně vyšetřují případ vykradeného
domu v Domamyslicích. Na tom by
nebylo nic tak pozoruhodného. Zajímavější už je fakt, že nikdo neví, jak
se neznámý pachatel do domu dostal.
I to se však někdy stává. Co je ovšem
skutečně zarážející, je fakt, že zloděj
v domě ukradl jedinou věc: v dětském pokoji v prvním patře vzal z pokladničky ve tvaru prasátka peníze.
A nebylo jich málo, jednalo se nejmé-

vykradeného prasátka

235%6,%7 aneb záhada
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? A

milujeme vecerník

publicistika

7

18103111223

8

Pondělí 12. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


zpravodajství

JISTOTA OSLAVILA ČTVRTSTOLETÍ V DIVADLE
Prostějovská speciální škola se nerodila lehce, před sebou má však solidní budoucnost

PROSTĚJOV „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Tento
citát Alberta Einsteina si už před 25 lety dala do erbu speciální škola
Jistota. Její žáci se představili uplynulý pátek v prostějovském divadle v programu, který byl rozdělený do čtyř částí dle ročních
období. Přímo na pódium je doplnili i hosté z řad studentů
Cyrilometodějského gymnázia či žáků základní školy E. Valenty.
Podívat se přišli rodiče, prarodiče, zástupci sponzorů a všichni přátelé
této školy. Šlo přitom o dobrou příležitost ohlédnout se trochu zpět
v čase, u čehož Večerník nemohl chybět.
ní čtyři třídy se sedmnácti dětmi
PŮVODNÍ
různého věku. Kvůli nedostačující
REPORTÁŽ
kapacitě jsme se na přelomu tisíciletí přestěhovali do objektu v ulici
pro Večerník
Tetín. V tomto období jsme rovněž
Martin
ve spolupráci s Obecním úřadem
Výšovice rozjeli projekt Handicap,
ZAORAL
který v prostorách zdejšího zámku
Myšlenka zřídit v Prostějově ško- má připravovat naše odrostlejší žáky
lu pro děti s více vadami sahá do pro samostatný a nezávislý život,“ zaosmdesátých let minulého stole- vzpomínala na rané začátky řediteltí. Řada rodičů takto postižených ka školy Marie Turková, která měla
dětí obcházela v té době instituce na založení školy hlavní podíl.
a požadovala zřízení speciální ško- Program k 25. výročí založení
ly. Dlouho tak činili bez naděje na školy si připravili zejména sami
úspěch. „Po mnoha neúspěších se pedagogové a žáci Jistoty. Roznám podařilo zahájit provoz v pro- dělen byl do čtyř částí podle jedvizorních podmínkách v mateřské notlivých ročních období. Stejně
škole ve Smetanově ulici ve Vra- jako školní rok začínal podzimem
hovicích, následně jsme se přesu- a končil létem. V jeho průběhu
nuli do budovy v ulici I. Olbrachta, zazněly známé dětské písničky
která byla v dezolátním stavu. Od stejně jako dojemné poděkování
září roku 1993 zahájily provoz prv- maminkám. V pásmu se předsta-

vila také studentka CMG Lucie
Vrbová, která velmi zručně zahrála na flétnu a zazpíval i dětský sbor
ZŠ E. Valenty. Nebylo to určitě náhodou. „S oběma školami spolupracujeme dlouhodobě. Žáci základní
školy E. Valenty k nám pravidelně
chodí na Mikuláše i s dárky a připraveným vystoupením. Na Den dětí si
pak pro nás připraví soutěžní stanoviště,“ vysvětlila Turková.
V roce 2011 získala Jistota titul
„Nejlepší česká škola“ v rámci
stejnojmenné soutěže pořádané
portálem Škola online. V současné době funguje jako střední,
základní i mateřská škola. „Díky
tvořivé práci i odbornosti pedagogických pracovníků a všech zaměstnanců dosahuje škola trvale výborných
výsledků. Věřím, že také v budoucnu
budeme hledat nové metody práce,
které pomohou usnadnit život žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedla ředitelka školy.
Už nyní se na škole těší na další dvě
letošní charitativní akce. Tou první bude již 20. ročník Dobročinné
aukce, která je každoročně pořádána
za účelem získání finančních prostředků pro handicapované žáky.
Letos se bude konat 29. listopadu od

Lektoi b hem eské herniologické konference
OPEROVALI V PROSTĚJOVSKÉ
NEMOCNICI KÝLY
V PŘÍMÉM PŘENOSU

18110911267

PROSTĚJOV Ukázkové operace
kýl dle nejnovějších poznatků a s použitím nejmodernějších technologií
a materiálů předvedli zkušení čeští
lektoři a operatéři během pátého
ročníku České herniologické konference na operačních sálech Nemocnice Prostějov, která je členem
skupiny AGEL.
Mladí lékaři a medici, kteří nemohli být
přímo na sále, sledovali průběh jednotlivých operací v přímém přenosu a mohli
klást operatérům konkrétní i všetečné
dotazy na jejich postup. „Účastníci vše
pomocí telemostu mezi konferenčním
sálem v Olomouci a operačními sály
v Prostějově viděli celkem pět operací
kýl jak laparoskopickou, tak konvenční
technikou. Jednalo se o kýly tříselné,
pupeční a kýly v jizvě. Všechny výkony
byly uskutečněny s implantací síťky, což
je postup, který se považuje všude v moderním chirurgickém světě za standardní,“ uvedl MUDr. David Marek, lékař
chirurgického oddělení Nemocnice
Prostějov, který se na operace kýl specializuje.

Dvoudenní konference se uskutečnila ve čtvrtek 1. a v pátek 2.
listopadu v hotelu NH Collection
Olomouc Congress a v Nemocnici Prostějov. Letos se jí zúčastnilo
72 lékařů z České republiky a Slovenska. První den přední čeští lékaři
hovořili o kýlách přední stěny břišní,
ventrální kýle, prevenci jejího vzniku
i o operačních technikách. Důraz byl
kladen na co nejšetrnější zákroky vůči
pacientovi s použitím laparoskopie,
respektive miniinvazivních technik.
Návštěvníci konference se zabývali
také otázkou, jak uzavřít břišní stěnu
při nedostatku vlastní tkáně pacienta
a probírali také kazuistiky jednotlivých
případů, například operaci monstrózní
kýly či kýly vzniklé v jizvě.
„Největším přínosem konference
bylo předání zkušeností mladým začínajícím chirurgům a také navázání
osobních kontaktů tak důležitých pro
budoucí konzultace a spolupráci. Jednotliví lektoři a operatéři totiž vždy
po konferenci vyjíždějí na chirurgická
pracoviště po celé České republice

a zacvičují adepty moderní herniologie v jejich vlastních nemocnicích,“
doplnil MUDr. Jiří Šťastný, primář
operačních sálů Nemocnice Prostějov.
V České republice lékaři ročně odoperují více jak 35 tisíc nemocných
s diagnózou kýly. Stejně jako v Evropě se jedná o nejčastější chirurgickou operaci. Kýla je abnormální
vysunutí či vyklenutí orgánu dutiny
břišní přes oslabené místo ve stěně
břišní. Může vzniknout také při defektu svalového dna pánevního či bránice
a objevit se u lidí, kteří náhle změní
svoji tělesnou hmotnost ať už ve smyslu přírůstku, nebo naopak úbytku. Ke
vzniku kýly mohou vést i stavy, kdy se
zvyšuje tlak v dutině břišní, například
usilovný kašel, zácpa, obtížné močení při zvětšené prostatě, těhotenství,
rostoucí objem tekutiny v břiše při poškození jater. Také závažnější poranění
stěny břišní, kterým je i operační rána,
může ve svém důsledku vést ke kýle.
Obecně jsou možnosti prevence vzniku kýly omezené. Na prvním místě
se doporučuje zdravá životospráva,
vyvarovat se kouření, léčit dlouhotrvající kašel, zachovat si odpovídající
tělesnou hmotnost bez větších výkyvů
a volit přiměřenou fyzickou aktivitu
s posilováním břišních svalů. Vhodná
jsou například rychlá chůze, rekreační
běh, jízda na kole.
Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Žáci i pedagogové Jistoty se p'edstavili
na pódiu Mstského divadla v Prostjov v programu, který byl rozdlen na
ty'i ásti dle ro ních období.
Foto: Martin Zaoral

16:00 hodin v Národním domě.
Druhou akcí bude tradiční adventní
koncert Smíšeného komorního sboru Ateneo působícího při Univerzitě
Palackého v Olomouci. Ten se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské
ulici v Prostějově bude konat v neděli
2. prosince od 16:00 hodin.

Z

kytici i od námstkyn prostjovského
Seditelka jistoty Marie Turková dostala velmi dob'e znají. Foto: Martin Zaoral
se
dámy
Ob
vá.
Raško
Aleny
ora
primát

NEMOCNICE

...

Jak žít s diabetem
a na co si dát pozor

se dozv4dí lidé na Dni prevence diabetu
PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Nechat si vyšetřit hladinu cukru
a krevní tlak, ale především zkonzultovat vhodný životní styl a stravu při diabetu mohou lidé z Prostějovska zdarma a bez objednávek
ve středu 14. listopadu. Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, zve zájemce na DEN
PREVENCE DIABETU.
„V případě onemocnění diabetem je
obvykle nejčastější otázkou strava,
její složení, ale i množství. S blížícími se Vánocemi je navíc toto téma
ještě ožehavější. Zveme všechny
na Den prevence všechny stávající
i nové diabetiky, kteří si chtějí nejen
tyto svátky užít chutně, ale i zdravě
s ohledem na své onemocnění,“ zve

Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice Prostějov.
Preventivní akce bude probíhat
od 7:00 do 12:00 hodin v prostorách Lékárny AGEL v přízemí
prostějovské nemocnice. V připraveném stánku bude kromě možnosti
vyšetřit hladinu cukru a změřit krevní tlak k vidění například i nabídka
produktů vhodných pro diabetiky,
informace k prevenci a možnost
probrat s odborníky vhodnou životosprávu i to, co všechno si mohou
lidé s diabetem dovolit a čeho je třeba
se vyvarovat.
Navíc bude na místě k dispozici i měření správného postavení nohou přístrojem Revelátor s nabídkou pomůcek
pro pohodlnou chůzi nebo měření
složení těla přístrojem In Body.

Den prevence diabetu probíhá každoročně v rámci oslav Světového
dne diabetu. Cílem akce je zvětšit
povědomí o všech typech diabetu
a možnosti prevence. Každý rok
je diagnostikováno onemocnění
diabetem 2. typu u sedmi miliónů
lidí, a pokud se cukrovka neléčí,
končí i smrtí. Jen v České republice
se s diabetem léčí přes 800 000 lidí.
Do rizikové skupiny patří například lidé, kteří mají tuto diagnózu
v rodinné anamnéze, mají nedostatek pohybu, nezdravě se stravují
nebo trpí nadváhou. Varovné signály, které by měly člověka upozornit na to, že je čas vyhledat lékaře,
jsou například úbytek váhy, nedostatek energie, nadměrná žízeň či
časté močení.

Pondělí 12. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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PŮVODNÍ
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pro Večerník

Martin ZAORAL

 Starosta







Skřípova vůbec nepřišel na ustavující zastupitelstvo
PROSTĚJOVSKO
Minimálně dvě obce v prostějovském regionu čekají
dočasné bezvládí a následně i nové volby. Hned
po prvním zasedání nově
zvolených zastupitelstev rezignovala trojice zvolených
zastupitelů ve Skřípově a ve
Hrušce. Večerník zjišťoval,
jaké byly jejich důvody a co
bude dál...
Ve Skřípově ve volbách získala nejvíce hlasů SNK „Petrova cechu“,
kterou vedl starosta Miroslav Kadlec. Celkově obdržela 575 hlasů.
Většinu v sedmičlenném zastupitelstvu však nezískala, do vedení obce
totiž pronikli ještě zastupitelé dvou
dalších kandidátek. Ty si na své
konto připsaly celkem 734 hlasů.
Jejich zvolení zástupci se rozhodli
Kadlece nepodpořit. Nastalou situaci starosta vyřešil poněkud svérázně a na ustavující jednání zastupitelstva vůbec nedorazil. Podobně
tak učinili i další dva zastupitelé
z jeho kandidátky. Počet zastupitelů
tím klesl pod pět a Skřípov čekají
nové volby.
„V čele obce jsem stál šestnáct let
a něco podobného se mi zatím nikdy nestalo. Na zastupitelstvo jsem
nedorazil, protože jsem neměl pod-
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klady pro jeho jednání, zastupitelé
dvou dalších kandidátek mi nebyli
schopni říct, koho budou navrhovat
na starostu, či kdo bude ve výborech.
Za takové situace jsem na zastupitelstvu neměl co dělat,“ vysvětloval
svoji absenci Miroslav Kadlec s tím,
že nyní podá návrh na nové volby. Ty
by mohly být už v lednu nebo březnu příštího roku.
Zbývající čtveřice zastupitelů celou
záležitost viděla poněkud jinak. „Po
zjištění výsledku voleb se šířily obcí
informace o plánu odstoupení celé
starostovy strany. On sám se chtěl
setkat pouze s lídry stran a na této
schůzce ho zajímalo pouze to, kdo

bude starostou. Obě zbývající strany
si proto sdělení svého rozhodnutí
nechaly až na ustavující zasedání.
Před ním se vždy konala schůzka
všech zvolených zastupitelů, která
tentokrát neproběhla, i když jsme
to starostovi navrhovali,“ vyjádřil se
společně s ostatními zastupiteli Igor
Crha, který jednání ustavujícího
zastupitelstva vedl místo Kadlece.
„Je nám moc líto, že musí být nové
volby. Nemůžeme pochopit, proč se
starosta a stejně tak další zastupitelé
nedostavili na ustavující zasedání.
Mohli alespoň svým voličům, nám
i ostatním občanům vysvětlit, proč
odstupují. Nejhorší je to, že v sou-
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časné době zastupitelstvo obce nemůže plnohodnotně rozhodovat
a obec se nemůže rozvíjet,“ komentoval vzniklou situaci Crha.
Na starostovy oponenty
<=  "# 

Obdobná je situace v Hrušce s tím,
že v této obci pro změnu rezignovali
starostovi oponenti sdružení do seskupení Hruška pro občany, které
získalo tři mandáty. „Naše spory se
táhnou již od minulého funkčního období, kdy rovněž musely být
předčasné volby. Nyní jsme přišli
na schůzku před ustavujícím zastupitelstvem a pan starosta vyjmeno-

val všechny funkce včetně starosty,
místostarosty a představitelů jednotlivých komisí. Přestože jsme
získali tři mandáty, jméno žádného
našeho zastupitele se neobjevilo ani
v jedné z nich. Přitom jsme uvažovali alespoň o místostarostovi, ačkoliv ani na něm jsme netrvali. Za
této situace ovšem nemělo cenu
dále pokračovat a rozhodli jsme se
rezignovat,“ vyjádřil se lídr Jan Vojtek.
Stávající starosta situaci příliš rozebírat nechtěl. „Dědina už je tak rozbitá a já bych svými názory nerad
přilíval olej do ohně---,“ vyjádřil se
David Barnet.

Horák v Kostelci zvolen Kralice hlásí návrat exstarosty
starostou. Hladce a rychle
KOSTELEC NA HANÉ Hotovo
měli mezi prvními a bez jakýchkoliv skrupulí. Už ve čtvrtek 25. října
proběhlo ustavující zastupitelstvo Kostelce na Hané. Starostou
byl opět zvolen František Horák
(KDU-ČSL).
Jako neuvolnění místostarostové
dostali důvěru zastupitelstva Ladislav Hynek (ČSSD) a Filip Štrunc
(ČSSD). Dalšími členy rady budou
Miroslav Rozehnal (KDU-ČSL)
a David Ševčík (Žijeme Kostelcem).
„Z minulého volebního období
máme rozjeté projekty, které bychom
rádi dokončili. Jedná se například
o opravy silnic, revitalizaci sídliště
Sport či novou hasičskou zbrojnici.
Plánujeme i drobnější akce. Pokud
vše během následujících čtyř let

KRALICE NA HANÉ Hodně zamotaná byla situace v Kralicích
zvládneme, bude to skvělé,“ nastínil na Hané. Do místního devítistarosta František Horák.
členného zastupitelstva pronikli
zástupci hned šesti kandidátek.
Vybrat starostu z jejich středu
tak nebylo vůbec nic snadného.
Nakonec se jím v úterý 30. října
stal Pavel Kolář, který v městysi
již v minulosti starostoval celých
jedenáct let.
Ten se vrací na místo starosty Kralic
na Hané, a to po čtyřech letech od
chvíle, kdy jej na tomto postu vystřídal Petr Neoral. Jako místostarostky
byly zvoleny Nicole Grossertová
a Veronika Petrželová Bašná. Ta přitom do zastupitelstva pronikla z páté
pozice kandidátky hnutí ANO 2011,
jejímž lídrem byl stávající starosta
] $>  B  *!  Neoral. Veronika Petrželová Bašná,
 % 
"-/  která získala relativně dost prefe-
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renčních hlasů, však nakonec místo
jedničky vlastní kandidátky dosti
překvapivě podpořila právě Pavla
Koláře. Za to pak získala post mís-

tostarostky, což jí mnozí ze zástupců
hnutí ANO 2011 měli celkem pochopitelně za zlé...
Jednoznačně nejvíce preferenčních
hlasů získal Radim Maleček, který
v okolí městyse vysadil sám či s podporou dalších přes tisíc stromů. Ten
nejprve o post starosty neusiloval
a prosazoval dvojku své kandidátky.
Nakonec do volby šel, ale většina zastupitelů již v tu chvíli byla rozhodnuta pro zvolení Pavla Koláře. Toho
pak Maleček veřejně podpořil.
„V našem městysi bych chtěl zlepšit
komunikaci s občany a do příštích
let chci dokončit rozpracované akce,
vybudovat sběrný dvůr, kanalizaci
v Kraličkách, kulturní a sportovní
zázemí a pokračovat ve výsadbě zeleně,“ nastínil sedmašedesátiletý Pavel Kolář své priority pro další čtyři
roky.
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Právník starostou
Brodek u Prostějova (mls) Ve čtvrtek 1. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva v Brodku u Prostějova.
Neuvolněným starostou na něm
byl opět zvolen Radek Rozmánek,
který bude kromě práce v čele obce
i nadále provozovat svoji advokátní
praxi. Zároveň zastupitelstvo schválilo odměnu za výkon funkce
neuvolněného starosty městyse
ve výši 28 000 korun měsíčně
a náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem této funkce
ve výši 1 500 korun za hodinu
v maximální paušální výši 20 tisíc
korun měsíčně. Uvolněnou místostarostkou pak byla zvolena Iva
Pluhařová.

Bousín má novou
první dámu
Bousín (mls) - Novou starostkou
obce Bousín a místní části Repechy byla na ustavujícím jednání
zastupitelstva, které se konalo ve
středu 31. října, jednohlasně zvolena Monika Langrová. Kandidátka
KSČM a nezávislých kandidátů
se stala starostkou, přestože na
vítězné kandidátce figurovala až
na pátém místě a obdržela druhý
nejvyšší počet preferenčních hlasů.
Předstihla ji pouze jednička této
kandidátky Lenka Šmehlíková,
která byla zvolena místostarostkou. Starostka Veronika Růžičková
kandidující za KDU-ČSL se do
zastupitelstva vůbec nedostala.

Støelák opìt
šéfuje Krumsínu
Krumsín (mls) - V úterý 30. října
proběhlo v Krumsíně jednání
ustavujícího zastupitelstva. Do
funkce starosty byl opět zvolen
Jaroslav Střelák, místostarostou se
stal Jaromír Vymazal, předsedkyní
finančního výboru Pavla Sekaninová, předsedou kontrolního
výboru Robert Pírek.

Fiedler obhájil
Malé Hradisko (mls) - Deset
občanů se přišlo v sobotu 3. listopadu podívat na zasedání ustavujícího Zastupitelstva obce Malé
Hradisko, které starostou zvolilo
dle očekávání Mariana Fiedlera.
Ten byl jediným kandidátem na
tuto funkci. O post místostarosty
se ucházeli dva kandidáti. Nakonec
jej získala Lucie Pospíšilová, která
získala pět hlasů, zatímco Vladimír
Svoboda hlasy čtyři. Nová místostarostka se chce dle svých slov
i nadále věnovat zejména přípravě
kulturních akcí.
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NĚMČICE NAD HANOU Novým starostou Němčic nad Hanou byl předminulý čtvrtek na
ustavujícím zastupitelstvu zvolen dlouholetý místostarosta
Jan Vrána (SNK Němčice nad
Hanou). Ve funkci nahradí Ivanu Dvořákovou (ČSSD), se kterou coby místostarosta řadu let
tvořil nerozlučný tandem.
Ivana Dvořáková byla starostkou zvolena poprvé v roce 2005.
Předtím čtyři roky na radnici
působila jako místostarostka.
Nedávno byla vyhlášena nejlepší
starostkou Olomouckého kraje
ve funkčním období 2014–2018,
o čemž Večerník informoval.
Uznání se jí dostalo i na ustavujícím zastupitelstvu v Němčicích

nad Hanou, kde se dočkala potlesku vestoje, a to nejen od zastupitelů, ale i od zhruba 130 občanů, kteří se na něj do sálu kina
Oko přišli podívat.
Přitom právě Ivanu Dvořákovou
se před rokem tehdejší opozice
pokusila odvolat. Návrh přednesl Radoslav Borovička (KDU-ČSL), přidali se k němu například Jiří Večeře či Jiří Zatloukal
(oba SNK Evropští demokraté).
Lidi z Němčic nad Hanou však
tímto nepříliš opodstatněným
krokem očividně nenadchli. Ze
všech tří jmenovaných se do zastupitelstva po volbách dostal
pouze Jiří Zatloukal, který navíc
obdržel nejméně hlasů ze všech
jeho patnácti členů.

Oulehlová se kandidatury
vzdala

Nejvíce hlasů ve volbách nakonec
získala opět Ivana Dvořáková. Ta
však dostála svému slovu vyřčenému i kvůli předchozímu handrkování v zastupitelstvu, o žádnou
uvolněnou funkci se již neucházela
a fakticky tak odešla do důchodu.
Na post starostky místo sebe navrhla Janu Oulehlovou (ČSSD),
která se ovšem kandidatury nakonec vzdala a post v čele města přenechala dlouholetému místostarostovi Janu Vránovi. Oulehlová
pak byla všemi patnácti zastupiteli
zvolena uvolněnou místostarostkou.
Někdejší starostka však bude
ovšem pro město pracovat dál

coby radní. V radě ji doplní ještě
Ondřej Plchot (SNK města Němčice nad Hanou) a Martin Ernst
(ANO Němčicím), který je známý
i ze svého působení v rámci Mysliveckého spolku Prostějov.
Nálada v zastupitelstvu
by se mìla zmìnit

Co vidí nový starosta Němčic
jako své priority pro nadcházející
volební období? „Mým přáním
je, aby se zklidnila nálada v nově
zvoleném zastupitelstvu a abychom opět všichni začali pracovat
konstruktivně a ve prospěch občanů Němčic nad Hanou, jak tomu
bývalo zvykem. Co se týče našich
priorit ve městě, tak ty vidím zejména v pokračování příprav par-

cel pro výstavbu rodinných domů
na pozemcích po bývalém cukrovaru a v celkové rekonstrukci
vnitřního vybavení zdejší základní
školy. Náklady na druhou jmenovanou investici byly vyčísleny na
sto milionů korun a je jasné, že bez
dotací ji nebudeme schopni zvládnout. Chceme se rovněž věnovat
životnímu prostředí a udělat takové kroky, aby voda pokud možno
zůstávala v krajině. Jistě dojde i na
využití bývalého OSP, kde by mělo
být vytvořeno zázemí pro zaměstnance zajišťující technické služby.
Zabývat se chceme také otázkou
případného vybudování sběrného
dvora a mnoha dalšími,“ vyjmenoval nejdůležitější priority Jan
Vrána.
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Ve středu 7. listopadu po osmé
hodině ráno kontrolovali policisté
dopravního inspektorátu v Hlavní
ulici v Čelechovicích na Hané osobní automobil značky Peugeot
a jeho dvaačtyřicetiletého řidiče.
Výzvu k podrobení se dechové
zkoušce i odbornému lékařskému
vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem řidič odmítl, ale přiznal
vypití tří odlivek slivovice během
předchozího večera. Své odmítnutí si nerozmyslel ani po poučení,
že tímto se dopustí přestupku, za
který hrozí pokuta od 25 do 50 000
korun a zákaz řízení na dobu od
jednoho roku do dvou let. Na místě
přišel o řidičský průkaz a o sankci
bude rozhodovat příslušný správní
orgán.

Slivovici přiznal,
dýchnout odmítl

Hříšník pod vlivem drog za volantem osobního vozidla byl zastaven
a kontrolován minulé úterý 6.
listopadu ve večerních hodinách
v Bedihošti. Po kontrole dokladů
byl čtyřiatřicetiletý řidič vyzván
k provedení orientačního testu na
přítomnost jiných návykových látek.
Ten byl pozitivní na amfataminy,
metamfetanimy a canabisové látky.
Řidič doznal, že z neděle na pondělí
vykouřil jednu cigaretu marihuany.
Lékařskému vyšetření se na výzvu
policistů odmítl podrobit. Byl mu
zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda.

Jezdil pod drogami

Předminulou sobotu 3. listopadu
od půlnoci do ranních hodin se
dosud nezjištěný pachatel vloupal
do areálu autoservisu v obci na
Němčicku. Z provozovny odcizil
vrtací kladivo a tříramenný sportovní volant na vozidlo BMW.
Majitel hodnotu odcizených věcí
vyčíslil na 4 600 korun. Na dalších 8
500 korun pak byla vyčíslena újma
způsobená poškozením zařízení.
Ohledáním místa činu policisté
dále zjistili, že se pachatel vloupal
ještě do další provozovny v areálu.
Z té se měl pokusit odcizit lahve
s vínem a starožitné hodiny. K odcizení těchto věcí však nedošlo.

Sebral i volant od BMW

V období od 30. října do 2. listopadu vnikl dosud nezjištěný pachatel na zahradu rodinného domu
v Hradčanech-Kobeřicích, kde se
vloupal do zaparkovaného osobního automobilu značky Peugeot.
Po rozbití okna z automobilu
odcizil autorádio značky Pioneer,
jehož hodnotu majitel vyčíslil na
500 korun. Výše škody způsobené
poškozením auta vyčíslena dosud
nebyla. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Z důvodu vniknutí na oplocený pozemek pak také
pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody.

Auto vykradeno
na zahradě
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přihlíželi slavnostnímu svěcení z rukou
faráře Zdeňka Kučíka z Protivanova.
Chyběl pouze zástupce stavební firmy.
„Omluvil se s tím, že se jeho manželce
přitížilo. Snad to není z nezaplacených
faktur, které jim dosud dlužíme,“ projevil
svůj smysl pro černý humor Břetislav
Usnul, který tím narážel na obtížný zrod
rozhledny.
Usnul však jedním dechem poděkoval
celé řadě dárců z řad občanů a institucí, kteří jsou zvěčněni na schodech
rozhledny. Podobným způsobem
to přitom fungovalo již u výstavby
vyhlídky na Kosíři, která je rovněž
z Kopaninky vidět. „Jsem ráda, že se
i tento projekt podařilo dotáhnout
do konce,“ zmínila se na místě
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějova Milada Sokolová,
která společně se svým manželem
přispěla na schody obou rozhleden.
Rozhledna dosud nebyla zkolaudovaná, stát by se tak ovšem mělo
v nejbližších dnech. Pro veřejnost
pak bude otevřená od neděle
2. prosince. Pokud u ní právě
nebude obsluha, klíč zapůjčí lidé
z penzionu Lada, který se nachází
zhruba 300 metrů od paty rozhledny. Vstupné se na rozhlednu
neplatí. „Uvítáme však jakýkoliv
dobrovolný příspěvek na provoz,
údržbu a dofinancování vlastní
stavby,“ upozornil Břetislav Usnul
s tím, že lidé si stále mohou za
deset tisíc korun koupit některý
z celkem 83 schodů či jakoukoliv
částkou přispět na transparentní
účet číslo 5303222359/0800.
„Všem moc děkujeme,“ vzkázal šéf
provozovatele rozhledny.

Prosincové otevøení

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

KOSTELEC NA HANÉ Jediné štěstí, že se nestalo nic vážného, protože
jinak se tento případ dá považovat za
velice úsměvný... Předminulou středu volal policistům rozrušený muž
z Kostelce na Hané a upozornil je, že
někdo v okolí jeho domku cosi pálí.

Aktivní chlapík si ale nevšiml, že hoří
za jeho zády a přímo u něj doma!
Policejní hlídka, která přijela na místo,
se tak rázem dostala do role hasičů. „Ve
středu jedenatřicátého října před dvaadvacátou hodinou oznámil padesátiletý
muž z Kostelce na Hané, že při otevření

okna do dvora svého domu z venku cítí
divný zápach a má podezření, že někdo
v sousedství pálí něco nepovoleného.
Přivolaní policisté si při ohledání místa
ve dvorním traktu domu všimli, že zpod
dveří do dílny vychází hustý dým. Po
jejich otevření se zevnitř vyvalilo množ-

ství hustého dýmu, přes který zpočátku
nebyl vidět jeho zdroj. Na místo ihned
přivolali hasiče, a protože se jim podařilo
požár lokalizovat, tak ho společně s majitelem domu uhasili kbelíky s vodou,“
popsal rychlou akci František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Po-

licie Olomouckého kraje. Jak se ukázalo, v dílně hořela dřevěná skříňka na
nářadí o rozměrech 60 krát 80 centimetrů. „Ta pravděpodobně zahořela
od jiskry, která přeskočila při předchozí
pracovní činnosti. Tou podle majitele
zřejmě bylo broušení šroubu bruskou,

a sice téhož dne kolem patnácté hodiny. Zahořením skříňky majiteli škoda
nevznikla. Včasným zásahem policistů
se tak podařilo předejít větším škodám
a věc si k dalšímu opatření převzal vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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Zástupci jednotlivých institucí včetně
některých dobrovolníků či autora projektu architekta Martina Nováka se
ve čtvrtek 8. listopadu sešli nad Repechami, aby společně se zástupci médií
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Nová rozhledna se nerodila snadno.
Původní náklady na její vznik se odhadovaly na zhruba 2,2 milionu korun.
Nadšenci z Repech se však do projektu
pustili prakticky bez peněz a finance
sháněli i v průběhu stavby. Nakonec se
náklady zastavily na částce 2,9 milionu
korun. Nejvíce, a to 1,25 milionu korun, nakonec přispěl Olomoucký kraj.
Celkem 590 tisíc uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj a 50 tisíc poslalo
statutární město Prostějov. Pozemky
pro stavbu poskytla obec Bousín.

@   

Na stavbu Kopaninky byla použita
smrková kulatina z nedalekého
Repešského žlebu a kámen z lomu
Luleč u Vyškova. Nabízí úžasné výhledy nejen na Hanou, ale i dále do Polska
a na Slovensko. Z vyhlídkové plošiny,
která se nachází ve výšce 18 metrů, jsou
vidět nádherná panoramata Orlických
hor, Jeseníků, Králického Sněžníku,
Beskyd, Hostýnských vrchů, Javorníků
a Bílých Karpat. „Na jihu pak můžeme
spatřit jadernou elektrárnu Dukovany.
Stačí, když je pěkné počasí, nemusí
zrovna dojít k výbuchu,“ vtipkoval Usnul. K vrcholu vede celkem 83 schodů.
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prozradil Břetislav Usnul, předseda
spolku Repechy Crew, který je provozovatelem rozhledny. „Později se
nás ptal Pavel Horák, co potřebujeme
k přilákání turistů. Odpověděl jsem,
že vlek, rolbu a sněžné dělo. Následně
mi zavolal, že dotace těžko získáme, ale
je na kraji vypsaný titul na rozhlednu...
A rozjelo se to,“ zavzpomínal Usnul na
rané začátky. „Drahanská vrchovina
je turisticky nepolíbenou lokalitou.
Snažíme se o její oživení, a rozhledna
je jedním z kamínků do mozaiky toho,
co zde pro rozvoj cestovního ruchu
děláme,“ přidal. „Každá užitečná novinka, která napomůže rozvoji cestovního
ruchu v Olomouckém kraji, má svůj
význam a rádi ji podpoříme. Rozhledny
patří k místům, která turisté vyhledávají
nejčastěji,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
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Rozhledna Kopaninka se nachází na
Drahanské vrchovině nedaleko silnice
spojující Drahany a Protivanov. Zamířit
k ní můžete Repešským žlebem, kudy
vede tzv. Jantarová stezka, což je mezinárodní cyklotrasa spojující Krakow
a Moravu s Vídní. Nápad na výstavbu
rozhledny na okraji Repech se zrodil
již před sedmi lety. „Poprvé se tak stalo
někdy v roce 2011. S nápadem přišel
pan Švadlenka pracující pro vojenské
lesy. Ale bylo to dříve, než byl postaven nedaleký penzion Lada, a nebylo
tak příliš myšlenek na další aktivity,“

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

REPECHY Sen se stává skutečností! Nad vesničkou Repechy
se uplynulý čtvrtek dopoledne sešel hlouček lidí, kteří oficiálně
představili projekt Kopaninka. Krásná rozhledna vysoká celkem
dvaadvacet metrů se při této příležitosti dočkala i slavnostního posvěcení. V neděli 2. prosince by se měla otevřít také pro
veřejnost.„Pivo bude v tento den zdarma!“ přislíbil Břetislav Usnul,
provozovatel nedalekého penzionu Lada a duše celého projektu.
Vyhlídková věž se nachází v nadmořské výšce přes 620 metrů nad
mořem. Pátá rozhledna na Prostějovsku a první v jeho západní
části by měla přilákat turisty i cykloturisty ze širokého okolí.

Z Kopaninky při dobrém počasí uvidíte „Kraličák“ či Dukovany. A to i bez výbuchu

ROZHLEDNA V REPECHÁCH SE OTEVŘE ZAČÁTKEM PROSINCE

psal zásah ve firmě Grewis Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.

Vlastníci výrobny vyčíslili škody
v částce 350 000 korun. „Co stojí
za příčinou vzniku požáru, je v šetření, s největší pravděpodobností
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půjde o provozní závadu s vyloučením úmyslu či nedbalosti pracovníků či neznámé osoby,“ dodal
Hošák.
(mik)
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V kalírně vzplálo tisíc litrů oleje
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Olomoucký kraj (red) - Hned v pěti
různých kategoriích mohou lidé nominovat projekty do soutěže Stavba roku
Olomouckého kraje 2018. Uzávěrka
přihlášek je 31. ledna 2019. Vítěze vybere odborná porota v březnu. „Účelem
soutěže je nejen zvolit nejpovedenější
novostavbu či rekonstrukci, ale zároveň
ocenit ty, kteří se na jejich projektování
a stavbě podíleli,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
„Do soutěže mohou být přihlášena
stavební díla, která byla realizovaná na
území Olomouckého kraje a zkolaudovaná nebo uvedená do užívání
v době od 1. ledna 2017 do 31. prosince
2018,“ dodal Petr Nasadil ze společnosti
OMNIS, která soutěž společně s hejtmanstvím a dalšími odbornými
sdruženími pořádá.

>% 

Seloutky (mik) - V noci na sobotu 10.
listopadu se neznámý pachatel vloupal
do domu v Seloutkách. Po rozstřižení
oplocení vnikl na dvůr domu, který
prohledal a odcizil motorovou pilu
i brusku. K nářadí však přibral také jídlo,
s sebou si vzal zavařeniny, marmelády,
krabičku s vyloupanými ořechy a z mrazáku zhruba 12 kilogramů masa. Navíc
část věcí z mrazáku vyházel na podlahu,
kde se jídlo rozmrazilo a znehodnotilo.
Pachatel si také přilepšil lahvemi vína
a slivovice. Majitelka domu vyčíslila
způsobenou škodu na 27 000 korun.
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kolo bylo na počátku hned dvou
dopravních nehod. Sanitky převezly do nemocnice tři zraněné osoby,
nehoda tří vozidel si navíc vyžádala

  $ > _ <  $!$ $ I>   ? > '$

PROSTĚJOVSKO Policisté, lékaři i hasiči vyjížděli předminulou
sobotu k nehodě na dálnici mezi
Vyškovem a Prostějovem. Upadlé

směru od Vyškova na Prostějov z dosud přesně nezjištěných příčin k upadnutí levého předního kola osobního
automobilu značky Peugeot. Řidiči
se naštěstí podařilo v pořádku zastavit
u pravé krajnice,“ prozradil Františe
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Stejné štěstí však již neměl třicetiletý
šofér Renaultu Megane, který místem
projížděl o chvíli později. „Protože se
nevěnoval plně řízení a svou pozornost zaměřil na odstavený automobil,
vyjel ze svého jízdního pruhu. Toho se
zalekl a začal prudce brzdit, čehož následkem se vozidlo dostalo do smyku
a narazilo přední částí do středových
svodidel, načež zastavilo v levém jízdním pruhu. Jen o chvíli později místem projížděl osmapadesátiletý muž
 ; B '$  ;$   $
s automobilem typu Toyota Avensis.
'!
Zřejmě vlivem nepřizpůsobení rychhmotnou škodu za bezmála dvě stě losti jízdy, viditelnosti a povětrnosttisíc korun.
ním podmínkám po přejetí horizontu
„V sobotu třetího listopadu po sedm- nestačil včas zareagovat na havarovaný
nácté hodině došlo na dálnici D46 ve Renault a narazil do jeho přední čás-

ti. Po střetu s Renaultem Toyota poté
narazila i do středových svodidel,“
popsal celkově krkolomnou nehodu
Kořínek.
Policisté celou událost šetří jako dvě
dopravní nehody. Při první z nich
nedošlo ke zranění osob a způsobená
škoda na Renaultu a svodidlech byla
předběžně vyčíslena na sedm tisíc
korun. Věc policisté vyřešili na místě uložením pokuty 500 korun řidiči
Renaultu. Při následném střetu byl
zraněn řidič a dva spolujezdci z Toyoty. Újma byla předběžně vyčíslena
na 150 000 korun na Toyotě, 15 000
korun na Renaultu a stejná částka na
poškozených svodidlech.
„Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření Požití alkoholu u řidičů všech zúčastněných
vozidel policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Po prohlídce poškození pak na místě zadrželi
osvědčení o registraci obou havarovaných vozidel,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PLUMLOV Hned čtyři jednotky
z řad profesionálních a dobrovolných hasičů likvidovaly minulé úterý
6. listopadu odpoledne požár v Boskovické ulici. Jak bylo později zjištěno, při provozní závadě na technologii došlo v průmyslovém objektu ke
vzplanutí zhruba tisíce litrů horkého
oleje v kalírně. A v Plumlově tak bylo
pořádně horko...
„Operační středisko krátce před
půl čtvrtou odpolední vyslalo na
místo profesionální hasiče z Prostějova a současně dobrovolné jednotky z Vrahovic, Plumlova a Kostelce na Hané. Jednotky pomocí
střední pěny po zhruba půlhodině uhasily hořící olej v plechové
vaně a návazně na to zahájily důkladnou kontrolu termokamerou
převážně ve stropní části objektu
pro vyloučení skrytých ohnisek
hoření. Prostory zakouřené po
požáru hasiči odvětrali a ochladili
pomocí přetlakové ventilace,“ po-
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...

milujeme vecerník
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rozhovor Večerníku

„DOKUD CHLAPA ZAJÍMAJÍ HOLKY,
TAK MŮŽE PSÁT DOBRÝ ROCK’N’ROLL“
Frontman legendární skupiny Olympic Petr Janda byl zastižen v Čechách pod Kosířem

ČECHY POD KOSÍŘEM V rámci
Kulturního léta na zámku v Čechách
pod Kosířem dorazila na Hanou
v celé své kráse skupina Olympic,
jejíž koncert přilákal jako už tradičně
stovky příznivců. Rockové hvězdy
zahrály své staré i méně starší pecky,
přidaly ale také některé novinky z nedávno vydaného alba. Příchozí si tak
vystoupení s chutí užili, a dokonce se
pobavili nad vtípky z úst frontmana
Petra Jandy (na snímku). A právě tuto nestárnoucí legendu
jsme měli možnost vyzpovídat. Pojďme se tedy
ještě jednou vrátit do
letos obzvlášť hvězdného léta s mužem, který
ještě svoji kariéru zdaleka nekončí. „Jsem
exhibicionista, chci
lidem předvést,
jak to umím,“ přiznává Janda.

„Byl různorodý... Během jednoho
období jsme byli hodně slavní, poté
nastala doba, kdy jsme moc slavní
nebyli,

Některé začínající kapely často nechtějí
příliš cvičit a vidí jen to pozlátko bigbítu
či holky pod pódiem. Ale to je málo! Musí
na sobě makat, ze všeho nejdůležitější je
pak originalita, hrát jinak než ostatní...

Foto: internet

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Tereza
MACHOVÁ
yy Jak to bylo se vznikem kapely
Olympic?
„To nikdo neví... (smích) Ani já ne,
protože jsem do skupiny přišel v době,
kdy už fungovala. Myslím ovšem, že
to bylo nějak takhle: tehdy rock’n’roll
ještě moc nefrčel, takže šlo nejprve
o kapelu hrající dixieland, která pak
převlékla kabát. Vyhodila trumpetistu
i trombonistu a naopak přibrala
kytaristu.“
yy Neměli jste v šedesátých letech
minulého století či později problémy
s tehdejším režimem? Hráli jste to,
co jste chtěli?
„To v žádném případě nešlo! Když jsme
jako kapela začínali, tak byla cenzura
celkem přísná. Pak trochu povolila
kolem roku 1968, ale v sedmdesátých
letech se opět zpřísnila. Tehdy nám
přepracovávali texty, jeden člověk si
z toho dokonce udělal kšeft. Vždycky
upravil text a napsal k němu, že je
spoluautor.“ (pousměje se)
yy Jste v podstatě jediným
současným členem kapely, který
vydržel takřka od začátku až do
konce. Jak byste zhodnotil její vývoj
za těch více než padesát let?

a nakonec přišla i období, kdy jsme se
rozpadli. To se stalo v roce 1973 a poté
i v roce 1993, tehdy jsme dokonce
půldruhého roku vůbec nehráli.“
yy Proč k tomu došlo?
„Na naše koncerty nechodili lidi!
A když přestanou chodit, je třeba toho
nechat. Ale pak jsme vydali dobrou
desku a příznivci začali naše koncerty
zase navštěvovat. Nyní po pětapadesáti
letech hraní máme stále obrovskou
fanouškovskou základnu. Takže si
myslím, že celá historie kapely byla
nakonec v podstatě velmi úspěšná.“
yy Máte nějaký „recept“ jednak na
takový úspěch, jehož jste dosáhli,
a jednak na to, jak udržet kapelu tak
dlouho pohromadě?
„Ingrediencí na takový recept
potřebujete spoustu. (úsměv) V první
řadě je důležitá motivace. Dále dobrý
realizační tým, agentura, která se
o kapelu stará. Pak určitá urputnost.
To znamená nikdy to nevzdat, vždycky
se snažit překonat sám sebe, i když to
nefunguje tak, jak by mělo, znova to
nakopnout, jak my říkáme, třeba novou
deskou. Velkou část úspěchu tvoří taky
štěstí. A pak ještě talent, dobří skladatelé
i textaři. A nakonec je třeba mít určité
cíle. Člověk musí vědět, kam to chce
dotáhnout, jestli mu stačí být slavný
v Berouně, nebo chce mít úspěch taky
v Hradci Králové či v celé republice,
Evropě, anebo po celém světě.“
yy Jak to tedy zvládáte na koncertech
po těch letech?
„Já jsem to nikdy nebral jako práci, pro
mě to byla vždycky zábava. Až to pro mě

přestane být zábava, tak toho nechám.
Fyzicky mi to nijak nepřekáží. Ani to,
že už mám dva měsíce zánět sedacího
svalu, a trošku tedy pokulhávám,
protože mě to fakt bolí, mě od hudby
neodradí. Ta radost z muziky je u mě
totiž hrozně silná. A taky jsem asi trošku
exhibicionista, chci lidem předvést,
jak to umím. Takže směs těchhle věcí
přehluší můj věk a to, že bych toho mohl
dávno nechat.“
yy Máte toho za sebou opravdu
dost. Vzpomenete si na nejvtipnější
zážitek z některé akce?
„No, na jevišti není moc velká legrace.
Tam jsme všichni soustředění,
abychom nic nezkazili. (smích) Ale na
zájezdech je poměrně velká nuda, takže
abychom se trochu pobavili, vymýšlí se
různé kraviny jako jednou třeba hra na
babu. Kdysi jsme měli technika, který
nám rozdával takzvané baby. A jednou,
když jsme hráli na pódiu, dal našemu
klavíristovi zezadu právě babu. Ten řekl,
že mu ji brzy oplatí. Při koncertě pak
klavírista hrál na piano a viděl, že technik
stojí za ním. V určitý okamžik se otočil,
aby mu tedy babu vrátil, to znamená, že
mu sáhl do rozkroku. Co se ale nestalo
– místo technika tam stál hasič, úplně
cizí chlap, který vůbec nevěděl, která
bije. To jsme se smáli a nemohli jsme se
zastavit. Hasič pak utekl domů, protože
se hrozně vyděsil. Asi pak léta vyprávěl,
jak mu šílený klavírista na koncertě sáhl
do rozkroku.“ (smích)
yy V minulosti jste několikrát
vyhráli různé hudební ceny,
naposledy v devadesátých letech

Českého slavíka. Myslíte, že ještě
někdy budete atakovat tato vítězství?
„Stará kapela jako ta naše asi nemá šanci
se někde umístit. (úsměv) A vůbec mi
to nevadí. Upřímně si totiž myslím,
že v životě jde o muziku a ceny velkou
roli nehrají. Ocenění udělá dobře ten
jeden večer a pak si ho člověk doma
pověsí nebo hodí do šuplíku. A už tedy
ztrácí smysl. Navíc mají dneska soutěže
kdejaké spolky rybářů, pejskařů,
natěračů nebo umývačů aut. Už jsou
tudíž naprosto degradované… Třeba
nedávno jsem dostal cenu za to, že
jsem se asi pětkrát zúčastnil tenisového
turnaje. To mi připadá směšné.“
yy Takže pro vás ceny nic
neznamenají?
„Ne všechny. Samozřejmě jsou takové,
které bych bral. Třeba Grammy
v Americe. A kdybych byl filmař,
tak bych chtěl získat Oscara. To jsou
zásadně prestižní ocenění. Ale cena
za to, že jsem se zúčastnil tenisového
turnaje, pro mě velký význam opravdu
nemá.“ (úsměv)
yy V polovině září vyšlo vaše nové
album s názvem Trilobit. Liší se
něčím od těch předchozích?
„Nová deska je úplně jiná. A to zejména
proto, že s námi při jejím natáčení hráli
dva kluci z Ameriky, klávesák a kytarista
se sedmistrunným nástrojem. Tehdy
se nám všem do žil vlila nová krev, jako
kdybychom díky nim všichni dostali
transfúzi. (úsměv) Oba kluci se přitom
definují jako hráči progresivního
metalu. Takže je ta deska jinak
zinstrumentovaná, najednou jsou na
ní nové instrumentální výkony, zvuky.
Můj hlas je taky poněkud jiný. Proto si
od nové desky slibujeme velký úspěch.“
yy Myslíte, že to dotáhnete s kapelou
až do jubilejní šedesátky?
„Doufám, že ano. Zatím jsme všichni
zdraví, snažíme se držet věk zkrátka,
naše rodiny nás podporují a to je
dobrý předpoklad pro to, abychom to
dokázali.“
yy Jak stíháte ve svém věku roli táty,
když máte doma dvě malé dcerky?
„Holky, kterým je šest a devět let, už
jsou poměrně velké i samostatné,
takže to s nimi zvládám celkem bez
problému. Ráno s nimi jezdím do
školy. Máme to docela daleko, cesta
trvá tak pětatřicet minut autem každý
den. Takovou školu jsme jim ovšem
vybrali záměrně, protože jim chceme
dát co nejlepší vzdělání, jakého jsme
schopni. Vzali jsme je také do Ameriky,
kde chodily tři měsíce do veřejné školy
a učily se tam anglicky.“
yy Jak se díváte na to, že některá
z vašich vnoučat jsou starší než vaše
vlastní děti? A jak vnímáte sám velký
věkový rozdíl mezi svými dětmi
i vámi?

„Vůbec to neřeším. Ale jednou se mi
v souvislosti s tím stala veselá věc.
Své nejmladší dceři jsem řekl, ať jde
za tetou, a myslel jsem přitom svou
nejstarší dceru Martu. Až pak mi
došlo, že je to sestra a ne teta. (směje
se) Občas taky slýchávám legrácky
typu ‚dědeček jde na procházku
s vnoučaty‘, ale nic si z nich nedělám.
Jsem samozřejmě starší, ale s kapelou
a rodinou mám v plánu ještě pár let
ve zdraví fungovat. Nastavil jsem si
metu, že bych si chtěl aspoň se starší
dcerou zatančit na maturitním plese.
To už je za pár let, tak se toho snad
dočkám.“ (úsměv)
yy Jste pověstný tím, že se rád
otočíte za každou hezkou ženou.
Co na to říká vaše manželka?
„Ano, otočím. (opět se směje)
A víte, že je to pro hudbu strašně
důležité? Protože celá muzika je
o ženách. Písničky se píšou pro holky
a o holkách. A myslím si, že dokud
chlapa zajímají holky, se vším, co
k tomu patří, tak může psát dobrý
rock’n’roll. Jakmile ho přestanou
bavit, ztrácí motivaci. A manželka je
s tím naprosto v pohodě.“ (šibalský
úsměv)
yy V roce 2004 jste neúspěšně
kandidoval do Senátu. Nemáte
chuť se znovu pustit do politiky?
„Ne, už do toho nejdu. V roce 2004

právě Olympic moc nehrál. A já
najednou zjistil, že nemám co dělat,
a to byl jeden z důvodů, proč jsem se
do toho pustil. Ale teď hraju a už na
něco takového nemám čas.“
yy V dětství jste se učil hrát na
housle. Proč jste se nakonec
nevydal cestou vážné hudby?
„Protože mně úplně uhranula kytara.
(úsměv) Kdysi jsem ovšem hrál na
housle dobře a stále se rád bavím
s mistry tohoto oboru jako třeba
s Pavlem Šporclem nebo Vaškem
Hudečkem, kteří vždycky žasnou nad
tím, co jsem všecko uměl zpaměti,
kolik koncertů jsem odehrál, jaký
jsem měl repertoár. Když jsem se ale
nedostal na konzervatoř, respektive
můj učitel nechtěl, abych tam chodil,
protože by mě tam podle něj zkazili,
tak jsem v sedmnácti letech ty housle
zabalil. Bylo mi to líto, a proto jsem
si před lety housle znova koupil.
Chvíli jsem na ně hrál, ovšem nyní je
to už tři roky, co jsem je v ruce držel
naposledy. Občas mám však pořád
choutky a hraju na ně. Je to už ale
bída...“ (pousměje se)
yy Máte coby zkušený muzikant
nějakou radu pro začínající kapely?
„Těch je celá řada... (rozesměje
se) Někdy je ovšem těžké radit
druhým, protože kluci, kteří začínají
s muzikou, často nechtějí příliš cvičit
a vidí jen to pozlátko bigbítu či holky
pod pódiem. Ale to je málo. Těm, co
o to stojí, radím hodně cvičit, zkoušet,
snažit se vytvořit si vlastní repertoár
a hrát za sebe, ne za druhé. A ze všeho
nejdůležitější je podle mě originalita,
tedy hrát jinak než ostatní.“
yy Na Prostějovsko se pravidelně
vracíte. Táhne vás sem něco?
„To se nedá říct. Táhne nás to všude
tam, kde nás chtějí. Jsme v podstatě
námezdní hudebníci. Neříkáme, že
někam budeme jezdit, a někam ne.“
yyUvidíme vás tady ještě někdy?
„Já doufám, že ano.“

vizitka
PETR JANDA
✓ narodil se 2. května 1942 v Praze
✓ český rockový zpěvák, kytarista a frontman
skupiny Olympic
✓ jako skladatel nepsal pouze pro Olympic,
ale svou kompoziční tvorbou obohatil zpěvník i řady jiných zpěváků,
jeho písně zpívali například Václav Neckář, Marie Rottrová, Hana Zagorová, v neposlední řadě také Jiří Korn a Petra Janů
✓ ve své koncertní a nahrávací agentuře podporuje vznik řady projektů,
jako kytarista a zpěvák hostuje v různých skupinách nebo muzikálech,
vystupoval v desítkách televizních pořadů
✓ pochází z Prahy, kde také odmaturoval na jedenáctiletce, následně se
ještě vyučil spojovacím mechanikem a v tomto oboru ještě tři roky pracoval
✓ jeho první ženou byla Jana Jandová, se kterou měl dceru Martu,
soudobou známou zpěvačku německé skupiny Die Happy, a syna Petra
(*1967), jenž prohrál boj s rakovinou o deset let později než jeho matka,
tedy v roce 2001
✓ jeho druhou manželkou byla moderátorka Martina Jandová,
se kterou má dceru Elišku (26)
✓ jeho současnou manželkou je Alice Jandová (36),
s níž má dvě dcery Rozárku (6) a Anežku (9)
✓ Od syna Petra má dva vnuky Matouše (27) a Petra (23)
a od dcery Marty vnučku Marii (5)
✓ ve svých devíti letech se začal učit hrát na housle, s čímž přestal ve svých
sedmnácti letech, aby si před několika lety nástroj opět koupil a chvíli to
již bezúspěšně zkusil
✓ začínal ve skupině Sputnici, to se psal rok 1959, poté působil v kapele
Big Beat Quintet (neboli B. B. Q.) a od roku 1963 hraje v kapele Olympic
✓ mezi největší hity patří: Agáta, Bon soir mademoiselle Paris, Dám zejtra zas flám, Dej mi víc své lásky, Jasná zpráva, Dynamit, Láska trojdenní,
Nebe nad hlavou, Nebezpečná postava, Okno mé lásky, Osmý den, Pták
Rosomák, Snad jsem to zavinil já, Strejček Jonathan, Už je jí líp, Slzy tvý
mámy, Únos, Ty slzy dávno vpila tráva, Vlak co nikde nestaví, Želva
✓ v roce 1993 byl Akademií české populární hudby uveden do Síně slávy
(od začátku udílení cen populární hudby byl v této kategorii hned druhý
po Karlu Gottovi), po obnovení ankety Český slavík obhajuje Olympic
opět první místo (v letech 1996–1998)
✓ mezi řadou dalších ocenění vyčnívá Stříbrná pamětní medaile Senátu
(2016)
zajímavost: druhou manželku Alici požádal o ruku přes mobilní
telefon v době, kdy na delší čas odcestovala do Ameriky, zásnubní
prstýnek jí přitom poslal do ciziny po kamarádovi
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VOLBY PLATÍ Potvrzeno: Jitka Chalánková z4stává
PROSTĚJOVSKO Nejvyšší správní soud zamítl stížnosti na platnost
hlasování letošních voleb ve Slatinkách. Senátorkou tak zůstává nezávislá kandidátka Jitka Chalánková, jejíž pozice byla v případě pochybností ohrožena. V malé obci totiž volební komise záměrně zaměnila
úřední obálky určené pro komunální a senátní volby.
Senát Nejvyššího správního soudu v Brně v úterý nevyhověl návrhům na
neplatnost hlasování v senátních volbách na Prostějovsku. V tom zvítězila
Božena Sekaninová (ČSSD), Jitka Chalánková postoupila z prvního kola
jen velmi těsně, když získala jen o pět hlasů více než třetí Irena Blažková
z hnutí ANO 2011. Ve druhém kole pak Chalánková získala více hlasů než
Sekaninová a stala se senátorkou.
Dle Nejvyššího správního soudu mohly být volby zneplatněny pouze v případě, že by někdo hrubě ovlivnil výsledek hlasování. A to se dle jeho závěru
nestalo. Podobně v případě Slatinek již dříve dopadly žaloby na výsledek
komunálních voleb. Zaměnit obálky se okrsková komise ve Slatinkách rozhodla poté, co zjistila, že má málo obálek pro lístky do komunálních voleb.
Voliče o tom ovšem dopředu informovala, přesto v obci zaznamenali nárůst
neplatných hlasů. Celý problém nastal kvůli tomu, že komise přehlédla jednu krabici s obálkami pro volby do místní samosprávy.
(mls)

PEDPLATNÉ LEVNJI!
CHCETE MÍT PROSTJOVSKÝ VEERNÍK ZA STEJNOU CENU?

OBJEDNÁVEJTE NA 608 960 042,
PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

akce platí
do konce roku 2018

„Nepochybovala jsem, že by se něco
mohlo zvrtnout,“ svěřila se Večerníku

senátorkou

PROSTĚJOVSKO Nejvyšší správní soud tedy po svém jednání
zamítl návrhy dvou voličů na neplatnost hlasování ve volbách
do Senátu České republiky v obvodu číslo 62 – Prostějovsko,
Tovačovsko a Kojetínsko a potvrdil tak, že Jitka Chalánková
byla platně zvolena senátorkou. Třetí návrh týkající se týchž
pochybení již dříve odmítl pro opožděnost.

MICHAL KADLEC
Večerník zajímalo, jak rozhodování
soudu ohledně nezákonnosti průběhu voleb ve Slatinkách prožívaly
dvě dámy, o které šlo především.
V případě uznání stížnosti by se totiž volby – a to dost možná nejen
ve Slatinkách - zřejmě opakovaly.
Jen připomeňme, že v prvním kole
obsadila celkové druhé a postupové
místo do kola druhého právě Jitka
Chalánková. A to o pouhou 0,01 %
hlasů, což představovalo pouhých
pět hlasů voličů v celém obvodě!
Opakované volby tak mohly zamíchat celkovým výsledkem a do ná-

Potravinová sbírka byla úspšná

„Vždycky ráda pomohu,
pár korun m nezabije,“
usmála se
Prostjovanka
Iveta Fréharová

sledujícího „finále“ mohla k Boženě
Sekaninové postoupit jiná kandidátka. Například Irena Blažková z ANO
2011, která v konečném součtu prvního kola skončila o pět hlasů třetí.
„Jednání soudu jsem samozřejmě
prožívala, ale nepochybovala jsem,
že by se něco mohlo zvrtnout.
I v běžném životě jsem zvyklá věřit, že věci dobře dopadnou,“ zareagovala na dotaz Večerníku Jitka
Chalánková. „Jsem neskonale ráda,
že projednávání věci Nejvyšším
správním soudem probíhalo naprosto veřejně a tak všichni lidé
mohli v přímém přenosu sledovat
všechny argumenty. Volební ko-

2x foto: archiv Veerníku

mise ve Slatinkách jistě pochybila
v mnohých věcech, ale nakonec
i soud celou záležitost vyhodnotil
zcela správě. Totiž že ani pochybení
komise nemohla ovlivnit hlasování
voličů,“ dodala Chalánková, která
se tak nyní už může bez obav soustředit na práci senátorky.
Současná starostka Vranovic–Kelčic
Irena Blažková (ANO 2011) Večerníku potvrdila, že rozhodování soudu monitorovala takřka nepřetržitě.
„Přiznám se vám, že těch pouhých

pět hlasů rozdílu, kterým jsem přišla
o druhé kolo senátních voleb a mohla jsem tak vyzvat paní Sekaninovu,
mě dodnes nenechává v klidu. Ale že
bych kvůli tomu nějak šílela, to zase
ne. Soudní projednávání stížnosti
na průběh voleb ve Slatinkách jsem
sledovala na internetu, v tu dobu
jsem byla na Slovensku. Rozhodnutí
soudu plně respektuji. A hlavně jsem
ráda, že už je všemu úplný konec
a veškeré dohady jsou za námi,“ svěřila se Večerníku Irena Blažková.

Nadstavba školy není stále zkolaudována
„Opakovaně zatékalo, měnily se krytiny,“
posteskl si náměstek primátora Jan Krchňavý
PROSTĚJOV Nákladná rekonstrukce budovy Základní školy Jana
Železného se stále protahuje. Děti
se do nových učeben měly stěhovat
už se začátkem školního roku v září,
jenže dosud se tak nestalo! Mrzí to
především teď už bývalého ředitele
školy a současného náměstka
primátora statutárního města
Prostějova Jana Krchňavého.
„Díky opakovanému zatečení
do budovy se celá akce zpozdila.
Potřebovali jsme pro žáky, jejich
zdraví a bezpečnost ještě vyměnit
podlahové krytiny v poškozených
třídách. Nyní je ale už vše hotové. Drobné nedostatky charakteru
požární ochrany však brání zkolaudování nadstavby. Očekávám
vyřešení této situace do konce týdne,“ prozradil Jan Krchňavý. „Takřka

Než budou dti ze Základní školy Jana Železného pln využívat nové u ebny
v nadstavb budovy, mohou uplynout ješt týdny.
Foto: Michal Kadlec

veškerý nábytek je už ve škole,
v horizontu dvou týdnů se začnou
montovat tabule a dataprojektory,“ připomněl náměstek primátora
technické náležitosti.
Na otázku Večerníku, kdy tedy
žáci školy začnou naplno využívat
nové učebny v nadstavbě budovy, ale nedokázal v tuto chvíli
odpovědět přesně. „Vybavování

tříd a kompletace multimediálních
prvků se nedají urychlit. Chceme,
aby vše od začátku sloužilo ve stoprocentní kvalitě a danému účelu.
Je fakt, že jsme všichni už natěšení.
Bude to krásné a příjemné prostředí
pro děti i učitele. Díky statutárnímu
městu Prostějov můžeme být pyšní
na další povedené dílo,“ uzavřel optimisticky Jan Krchňavý.
(mik)

Seditel Azylového centra v Prostjov Jan Kalla (zcela vlevo) rád podkoval Ivet Fréharové, která maminkám s dtmi
vnovala dv plné tašky zboží!
Foto: Michal Kadlec

Původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Lidé z Prostějova nakupovali uplynulou sobotu nejen pro sebe, ale
pořídili hlavně trvanlivé potraviny
a základní drogistické zboží pro
potřebné. Co nakoupili, to vložili do
vozíků, u nichž stáli pracovníci Azylového centra v Prostějově. Podle
značného zájmu zákazníků uvedeného supermarketu šlo soudit, že
na tento druh bezprostřední pomoci
druhým lidé slyší.
„Lidé jsou dnes opravdu velmi štědří.
Jsme zhruba v polovině celodenní
akce a už teď máme vybráno přes dvě
stě kilogramů potravin a přes čtyřicet
kilogramů drogerie! Už nyní si tedy
dovolím říct, že letošní potravinová

sbírka je opět velice vydařená,“ pochvaloval si Jan Kalla, ředitel Azylového
centra v Prostějově. „Sortiment je
velice pestrý. Máme ve vozících vše,
co jsme si pro naše klienty, a tentokrát hlavně pro osamělé maminky
s malými dětmi, představovali. Ať už
jde o sirupy, kojenecké výživy, plenky
či trvanlivé potraviny nejrůznějšího
druhu. A co je letos příjemně udivující, většina lidí nám nepřispívá
jednotlivými věcmi, ale rovnou
nakoupí plné tašky,“ vyzdvihl Kalla
otevřená srdíčka dárců nejrůznějšího
věku. „Vše, co dnes od dobrých lidí
vybereme, okamžitě odvezeme do
zmíněného centra. Ta pomoc je tedy
absolutně přímá, bez jakéhokoliv
prostřednictví,“ doplnil ředitel Azylového centra v Prostějově.
Večerník byl na návštěvě supermarketuvPlumlovskéulicizrovnavechvíli, kdy mladá prostějovská maminka vkládala do předem určených
vozíků dvě plné tašky nákupu!

„Já osobně považuji pomoc bližnímu
svému za absolutně normální
a přirozenou. Nikdo z nás na tom
není tak špatně, aby tomu druhému
nemohl něčím přispět k lepšímu
životu. Všimla jsem si pánů z Azylového centra v Prostějově, jak
stojí u vozíků, do kterých jim lidem
přinášejí různé koupené zboží.
Řekla jsem si okamžitě, že mě pár
korun nezabije a šla jsem koupit věci,
které podle mého názoru maminky
a jejich malé děti určitě potřebují.
Sama mám děti, takže zkušenosti
už mám,“ svěřila se Iveta Fréharová
z Prostějova.
Výsledky celonárodní potravinové
sbírky budou známy až v pondělí.
„Určitě vám rád poskytnu přesné
informace o množství vybraného
zboží. A pokud chcete, můžete se
určitě přijet podívat do našeho
Azylového centra, jakou radost budou maminky s malými dětmi mít,“
rozloučil se s Večerníkem Jan Kalla.

18050570474

PROSTĚJOV Celonárodní potravinová sbírka se v sobotu 10. listopadu konala také
v Prostějově. Hlavním posláním této akce je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a základního drogistického zboží. Večerník v supermarketu Billa v Plumlovské ulici
vypozoroval, že Prostějované mají skutečně otevřená a dobrá srdce...

KAUZA TOMIGA POKRAUJE
dokončení ze strany 3 >>>
A nejde zdaleka o jediný problém
někdejšího panování Michala Tomigy. Světlo světa spatřila zpráva,
dle níž Finanční úřad v Prostějově
přišel při podrobném zkoumání
účetnictví LHK Jestřábi Prostějov
spolek na velké nesrovnalosti. Na
základě výsledků kontroly účetnictví z roku 2015 jej tak Policie
ČR obvinila z krácení daní. Podle
dostupných informací došlo za
uvedený rok na DPH ke škodě za
397 000 korun.

„V nejnovější daňové kauze vyšetřovatelé Tomigu podezírají, že ve
čtrnácti případech v průběhu roku
2015 manipuloval s fakturami.
Buď je vůbec nezaúčtoval, nebo
je do účetnictví zařadil jako dar,
ačkoliv měly být evidovány jako
reklama. Stát tak podle vyšetřovatelů připravil o DPH,“ řekl internetovému serveru zdroj obeznámený
s vyšetřováním.
Michal Tomiga nedávno Večerníku
řekl, že se nebude ohledně svých
kauz nikterak vyjadřovat. Přesto

jsme jej zkusili zkontaktovat a dali
možnost své počínání obhájit. Nepochodili jsme. „Nezajímá mě to.
Celou věc řeší moji právníci,“ odbyl
Večerník Tomiga. Bývalému předsedovi LHK Jestřábi spolek hrozí
za uvedené trestné činy až osm let
vězení.
Hokejovou mládež již zcela převzal
v srpnu 2016 vzniklý SK Prostějov
1913, takže na „mladé Jestřáby“ i veřejnost pomalu zapomíná. Na vedení tohoto klubu se ale určitě jen tak
nezapomene...
(mik)
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REALITY

PRODÁM

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

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 trhání jablek,
více info na uvedeném tel.

Sháním ke koupi byt 1+1 s balkonem.
Děkuji 732 388 718
Pronajmu byt 2+1, 45 m2 v panelové
zástavbě v Pv. Po částečné rekontrukci.
Volný ihned! Složení dvouměsíční kauce
podmínkou. Cena 8.000 Kč/měsíčně
+ inkaso. RK nevolat! Tel.: 773 278 530
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řádková inzerce / vzpomínky
Čas běží, ale vzpomínky
zůstanou navždy v srdci.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

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

Jak zapomenout, když v mysli
tě stále máme, kytičku květů
na hrob ti dáme, se slzou
v oku a láskou v srdci,
na Tebe vzpomínáme.

Prodám skříňku zvanou „vařenka“. Tel.:
732 492 499

Vykoupíme vaši nemovitost
s dluhy a exekucemi, tel. 777 164 309

Prodám světlou obývací stěnu Š: 3,60m,
V: 2,30m za 4 500 Kč a 2 válendy 1 ks
za 750 Kč. Info tel: 539 466 733

Koupím rodinný dům s alespoň malou
zahradou. 737 827 329

KOUPÍM

Mladá rodina hledá ke koupi větší 2-3+1.
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Mobil 737 530 368
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Pronajmu garáž na ulici Bohumíra Šmerala, (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
u kotelny domovní správy. Telefonní číslo: a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
723 826 819
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 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

Dne 11. listopadu 2018
uplynul již 1 rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
muž, tatínek a dědeček
pan Libor STROUHAL.
S bolestí v srdci stále vzpomínáme.

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

Už to bude rok, maminko,
co jsme se s Tebou rozloučili, není dne,
abychom na Tebe nemyslili. Tolik jsi
nám poradila, podstatnému naučila,
ale to, že nám bude tak smutno
a těžko bez Tebe, to jsi nám zatajila.
Maminko naše, chybíš nám...

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 18. listopadu 2018
uplyne čtvrté smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka
Jiřina BOSÁKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
figurky. Tel.: 605 138 473
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

SEZNÁMENÍ

Dne 18. listopadu 2018
vzpomeneme
20. výročí, kdy nás opustil
pan Emil JERGL.
S láskou stále vzpomíná
manželka a synové
s rodinami.

Dne 8. listopadu 2018
uplynuly smutné 4 roky,
kdy navždy dotlouklo srdce naší sestry
paní Jaroslavy VLÁČELOVÉ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji měli rádi vzpomeňte.
Za vzpomínku děkují sestry
s rodinami

Dne 11. listopadu 2018
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí od úmrtí
paní Milady ANTALÍKOVÉ
z Brodku u Konice.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje dcera
s rodinou.
Dne 11. listopadu 2018
jsme vzpomenuli 15. výročí úmrtí
pana Stanislava ČERNÉHO.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.

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

S bolestí v srdci
vzpomínáme, žádná slova nemohou
vyjádřit bolest, již cítíme...
Osud je někdy krutý, nevrací,
co právě vzal... Zůstanou jen
vzpomínky a v srdci velký žal.
Dne 15. listopadu 2018
by se dožila 90 let
paní Jitka TRÁVNÍČKOVÁ
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkuje vnučka Alice s rodiči.

Štíhlý muž, 58 let, abst., nekuř. hledá
hodnou a milou přítelkyni a kamarádku,
která je také sama. Štíhlé, drobné postavy,
která touží po pohlazení, posezení u kávy,
společný výlet atd. Tel: 775 615 790

SLUŽBY

 A
E
A

NOVĚ OTEVŘENO
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

AUTO-MOTO

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Prodám Peugeot 407 1,6 HDI r.v. 2007.
Černá metalíza. Tel: 775 670 067

Stříhání pejsků a pletené oblečky,
Pv. Tel.: 606 166 853

 
FHIHH 

Přenechám auto Favorit v dobrém
stavu, i na součástky. Tel.: 736 109 819

Dne 15. listopadu 2018
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
paní Vlasty ŠVÉDOVÉ

a dne 22. listopadu 2018
vzpomeneme
9. výročí, kdy nás opustil
pan Arnošt ŠVÉDA,
oba z Prostějova.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

15012920079

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
> &"

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
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Dne 16. listopadu 2018
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
paní Marie BĚLEJOVÉ,
rozené Zavadilové
z Kostelce na Hané.
Děkujeme všem, kteří ji měli rádi
a vzpomenou s námi. Manžel,
synové a dcera s rodinami

FG  

Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.cz

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

Dne 13. listopadu 2018
by se dožil 65 let
pan Pavel GAMBERSKÝ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
rodina.

16011421482

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Dne 18. listopadu 2018
si připomeneme 1. výročí úmrtí
paní Milady KORHOŇOVÉ
z Čechůvek.
Prosím, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují manžel
a dcery Jarmila, Ivana, Milena
a Ilona s rodinami.

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

68/168, svobodná by se ráda seznámila
s hodným a upřímným mužem, nekuřákem do 70 let. Okolí Pv. 723 056 011

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

Dne 15. listopadu 2018
vzpomeneme třetí smutné výročí
od úmrtí našeho drahého tatínka,
pana Miroslava KOUDELKU,
který podlehl závažné nemoci.
Dal nám tu nejlepší
výchovu jakou mohl.
S láskou v srdci na něj
vzpomínají synové René
a Adam Koudelkovi.

Za pouhých deset korun
si můžete podat inzerát
v rubrice AUTO-MOTO
Prostějovského Večerníku

&
Poslední rozlouèení
Jiří Kvasnica 1935
Prostějov Středa 14. listopadu 2018
Naděžda
Kawijová
1948
Kaple
10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Antonín Loníček 1967
Brodek u Prostějova Vlastimír Volf 1950 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Václav
Uličný
1948
Výšovice
11.45
Obřadní síň Prostějov
Mgr. Ladislav Hanák 1942
Obědkovice
Jaroslava Paráková 1925
Tomáš Mach 1987
Bílovice
Marie Nesvadbová 1939
Čechy pod Kosířem PhDr. Vojtěch Cikryt 1924 Prostějov
Brodek u Prostějova
Anna Dvořáková 1932
Vrahovice Jaroslava Tomaníková 1930
Marie Drnovská 1931
Vyškov
Horní Moštěnice
Blanka Grézová 1930
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
> &"
Emilie Šínová 1942

Prostějov Jana Štaubertová 1951

&
Bedihošť Anna Konečná 1944

Pohřební služba FCC Prostějov
> &"
Vladimír Procházka 1931 Prostějov

&

Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

<<< www.vecernikpv.cz

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Bezpečnostní pracovníci 15 000-20 000 Kč
Kuchař/ka
14 000 Kč
Obchodní referent/ka
30 000-40 000 Kč
Památkář/ka na odboru územního
plánování a památkové péče 18 810-28 320 Kč
Pracovníci skladu – baliči pecí 17 000 Kč
Sociální pracovníci
v poradně pro rodinu
24 320-36 560 Kč

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Provoz

Kvalifikace

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
střední odborné
vyšší odborné

MAKOVEC, Kostelec na Hané
AGRO Prostějov
LASKI, Smržice

Firma

pružná prac. doba
jednosměnný

vysokoškolské
střední odborné

Statutární město Prostějov
KITTEC, Kelčice

pružná prac. doba

bakalářské

Střediskosoc.prevenceOlomouc,Pv

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.

JE V PÁTEK
16. LISTOPADU
10.00 HODIN

17102621270

Firma na výrobu kožené konfekce přijme:
- žehlířku
- tři zručné švadleny s praxí
- pouze ranní směna
- plat 16.500-18.000 Kč
- zaměstnanecké benefity (stravenky,
PP, ŽP, 13. plat, podnikové půjčky, aj.)
- náborový příspěvek 5.000 Kč po zkušební době
Přijďte posílit náš kolektiv, rádi vás uvítáme.
Info na tel.: 603 834 529

A

18102421207

Příjmeme pracovníka úklidu. Prac.
doba PO – PÁ. Možno i zkr. úvazek.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00
– 9:00 a 13.00 – 15.00.
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HLEDÁTE PRÁCI?

Rudolfovo pekařství přijme pracovníky do pekařské výroby, noční
směna. A pracovníky na zkrácený
úvazek, vhodné pro důchodce, nutný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00
Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned.
Platové ohodnocení 20.000-25.000 Kč.
V případě zájmu zasílejte strukturovaný
životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

nabídka pracovních míst

18102611215

18072610772

18110711260

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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nabídka pracovních míst

milujeme vecerník


Podíl nezaměstnaných
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EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

v Prostějově poklesl
na HISTORICKÉ MINIMUM!

18110911271

Q  "&   % %W& $%

2,2%

18110911269

OLOMOUCKÝ KRAJ A znovu! Nezaměstnanost po celém Olomouckém
kraji znovu výrazně poklesla a v Prostějově se dokonce podíl lidí bez práce
dostal na historické minimum 2,2 %!
Během října se tudíž celkový počet
uchazečů o zaměstnání v kraji snížil
o 3,2 % na 13 235 osob, počet hlášených volných pracovních míst se
snížil o 2,7 % na 11 254 osob a podíl
nezaměstnaných osob klesl o 0,1 procentního bodu na 3,0 %. Skutečnost
vyplývá z aktuální statistiky o vývoji
nezaměstnanosti.
K 31. říjnu evidovala Krajská pobočka
v Olomouci Úřadu práce ČR celkem
13 235 uchazečů o zaměstnání. „Jedná
se o nejnižší nezaměstnanost v historii,“
potvrdil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce s tím, že počet uchazečů o zaměstnání byl o 432 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl nižší hned
o 4 898 osob. „Z tohoto počtu bylo 12
096 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 505
méně než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 966.
V průběhu října bylo nově zaevidováno
2 737 osob, což je o devětačtyřicet lidí
méně než minulý měsíc a o sedmnáct
méně než před rokem,“ vyčetl z čísel Mikšaník.
Z evidence během října odešlo celkem 3 169 uchazečů, to je o 101

7&8 7.
osob méně než v předchozím měsíci
a o 180 než ve stejném období minulého roku. „Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 1 850,
zde jsou rozdíly 252 a 177,“ přidal analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
okresech Olomouckého kraje byl během října podobný. „Ve všech došlo
k poklesu počtu nezaměstnaných, pro-

centuálně nejvíce na Přerovsku o 4,4 %,
naopak nejméně v okrese Prostějov, a to
o 2,1 %,“ prozradil Jaroslav Mikšaník.
Co se týká konkrétně prostějovského
regionu, tady bylo k 30. říjnu 2018
evidováno 1 689 lidí bez práce, z toho
959 žen. Přitom zdejší pobočka Úřadu
práce ČR registruje od firem 2 227 volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných dosáhl v Prostějově historického
minima ve výši 2,2 %.
(red)
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

  $# % " :XY[)(\]

I šestačtyřicáté číslo letošního roku vám přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 15. listopadu 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.





KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE



ul. Sidl. Svobody
Pavlína DOSTÁLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 

Eliška Balzerová
Tereza ZABLOUDILOVÁ, Konice
Výherce získává: Dárkový POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
 

MODELÁŘSKÉ
Hana KOMÁRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 

8,2,4,1
Adam HORÁK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

180926610xx

KŘÍŽOVKA
 

V našich poliklinikách poskytujeme tu nejkvalitnější
Věra HRADEČNÁ, Kralice na Hané
komplexní péči
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá 
 
na akci. 



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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá 

    

Výherce získá  !  "#
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili nového
náměstka primátora statutárního města
Prostějov, který je současně i šéfem MENSA ČR...
18110761262

Výherce získá 
 

!
 

 "#

180926610xx

IONT, LÍDR, SHUK, CELY, HLODAT, KLEC, SYSTÉM, POUŤ, OHBÍ, RING,
GONG, DUŠE, PALA, SLAD, OCÚN, ČEŠKA, IMITACE, POTÁČ, FAUL,
ZÁSYP, STVOL, TÍHA, ÚSTA, DÍLNA, IDYLA, KLAD, ŠPICE, HLTY

18110261250

18100561153

KUTILSKÉ A ... POTŘEBY PRO MALÉ I VELKÉ KUTILY

Výherce získává  !  "#
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zveme vás...

TIPku
JAZZ (NEJEN) V SYNAGOZE
KDY: ÈTVRTEK 15. LISTOPADU, 19:00 HODIN
KDE: AULA GYMNÁZIA JIØÍHO WOLKERA, KOLLÁROVA 3, PROSTÌJOV
V prostějovském Gymnáziu Jiřího
Wolkera vám již tento čtvrtek zahrají
hudbu židovských autorů ze 30. a 40.
let minulého století jazzoví umělci Milan Kašuba, Petr Kořínek a Dáša Ubrová, případně František Nečas, kteří jsou
mistři ve svém oboru. Akce se koná
v aule GJW a vstupenka stojí sto korun.
Sportovní klub Maccabi Olomouc pořádá
ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické v Prostějově a spolkem Hanácký Jeruzalém akci s názvem
Jazz (nejen) v synagoze. Vystoupení pro-

běhne v rámci tzv. Cesty bez návratu, která
je připomínkou výročí transportu Židů
zejména v letech 1942 a 1943.
„Koncert je tak věnován dětem, i těm nenarozeným, dospělým, kteří nedobrovolně
nastoupili takzvanou Cestu bez návratu,
a to v celé Evropě během šoa, Židům, kteří
byli vražděni jen proto, že ‚byli jiní, překáželi,
mohli za vše‘. Dále všem, kteří byli na útěku
ze své domoviny, ať již ze Sudet, či odjinud.
A také těm, kteří přežili tuto Cestu osudu
navzdory, vrátili se zpět do svých zemí nebo
přesídlili jinam, měli sílu založit, či znovu za-

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 12. listopadu
17:30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
rodinná komedie ČR
20:00 OTEVŘENÁ
srbský horor
úterý 13. listopadu
15:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
komedie ČR
19:00 LADISLAV ZIBURA: 40 DNÍ
PĚŠKY DO JERUZALÉMA
digitální diashow ČR
středa 14. listopadu
15:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
rodinné fantasy USA
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
20:00 SVĚDKOVÉ PUTINOVI
dokument Lotyšsko/Švýcarsko/Česko
čtvrtek 15. listopadu
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
20:00 ONI A SILVIO
italské drama
pátek 16. listopadu
15:30 GRINCH
animovaný film USA
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
sobota 17. listopadu
15:30 GRINCH
17:30 HOVORY S TGM
historické drama ČR
20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
neděle 18. listopadu
10:30 GRINCH
15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
fantasy film USA
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
20:00 ONI A SILVIO

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 17. listopadu
15:00 ČERTOVSKÉ
A HASTRMANSKÉ POHÁDKY
pásmo pohádek ČR
17:30, 20:00 EWA FARNA 10
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
hudební dokument Česko/Polsko

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 16. listopadu
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY
sobota 17. listopadu
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍCH KURZŮ
do 30. listopadu
ATELIÉR REKLAMNÍ
FOTOGRAFIE: ANTROPOCEN
studenti ARF UTB ve Zlíně představují
práce zabývající se ekologií
ATELIÉR PERFORMANCE FUD
UJEP: 223 METRŮ NAD MOŘEM
studenti ateliéru Performance Fakulty
umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně představí společný projekt



ložit, rodinu a dalším...,“ zvou tento čtvrtek na
půdu prostějovského gymnázia organizátoři.
„Milan Kašuba a Petr Kořínek, ve spolupráci s Dášou Ubrovou (s možnou alternací
Františka Nečase) vás na tomto koncertě
provedou většinou třicátými a čtyřicátýmu léty minulého století, prostřednictvím
tvorby židovských jazzových autorů, jako
jsou bratři Gershwinové, Kurt Weil a další,“
prozradil Michal Šmucr, ředitel GJW.
Vstupné stojí 100 korun. Případnou rezervaci či předprodej vstupenek můžete provést na e-mailu: rudolf.dub@maccabi.cz



Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 15. listopadu
18:30 KOLLÁROVCI
koncert v rámci turné
NEÚPROSNÝ ČAS

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 12. listopadu
17:00 STARS
vystoupení TS Free Dance
středa 14. listopadu
18:00 LiStOVáNí: DOPPLER
akční groteska patří k nejoblíbenějším
titulům seriálu, v jehož hlavní roli Lukáš
Hejlík.
čtvrtek 15. listopadu
19:00 KONCERT VÁCLAVA
HUDEČKA A MARTINA HROCHA
2. abonentní koncert houslisty a cembalo
sobota 17. listopadu
16:00 NOC DIVADEL:
O TLUSTÉM PRADĚDEČKOVI
Režie: Hana Lužná (jeviště za oponou)
19.00 NOBLESNÍ VEČÍREK
přehlídka 100 let módy,, vystoupení jazzového akustického tria LAM a pitoreskní pikantnosti z historie divadla. (jeviště za oponou)

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 13. listopadu
9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
promítání speciální zvukové verze série historickýchdetektivníchpříběhůČetnícizLuhačovic
středa 14. listopadu
14:00 JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM
Prezentace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a regionálního
střediska TyfloCentra v Prostějově v rámci
Dne nevidomých.
(půjčovna)
čtvrtek 15. listopadu
15:00 PORADNA SOS
17:00 ZA KRÁSAMI BALKÁNU
prostějovští cestovatelé Vlastimil Hadra
a Josef Franc budou povídat o putování
Srbskem a Černou Horou(podkrovní sál)
do 30. listopadu
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
poslední kolo luštitelské soutěže o ceny
do 31. prosince
SRDCOVKA MADAGASKAR
výstava fotografií prostějovských cestovatelů
Jany Římské a Miloše Kouřila vás tentokrát
zavede na Madagaskar (Galerie na Půdě)

aneb, co se
kde děje…

Tower Cafe
& Cocktail bar
Školní 49, Prostějov
do 31. prosince
„POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM“
fotografie Petra Bouchala z Madagaskaru

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
výstava je věnována známému moravskému
paleontologovi a přírodovědci
do 18. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
výstava fotografií

Zámek Prostìjov
Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 2. prosince
OBRAZY
výstava Oldřicha Lasáka
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
MĚSTA PROSTĚJOVA
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

Zámek Plumlov
sobota 17. listopadu
15:00KONCERTPROVIOLUAKLAVÍR
vystoupení v podání dua Daniel Jun - Petr
Mašlaň s hostem Martin „Tugi“ Pivoňka

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
AŽ VYROSTU, BUDU UMĚLEC
výstava nejmladších žáků výtvarného oboru

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 18. listopadu
14:00 a 16:00 KAŠPÁREK,
PRINCEZNA A DRAK
loutkové divadlo

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. prosince
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava u příležitosti 100. výročí založení
Československérepubliky,částjevěnovaná
„Velké válce“ a část „První republice“

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
úterý 13. listopadu
17:00 ŽIVOTNÍ TVORBA
ZDEŇKA HORÁKA
vernisáž výstavy fotografií
k 80. narozeninám autora

Zámek Plumlov
do 25. listopadu
STOPY ŠTĚTCEM
výstava obrazů Jiří Klváčka

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 26. listopadu
OBRAZY
výstava A. Kameníka a V. Topinky

BASKETBAL:

akce v regionu...
Titanic v Konici
Městská knihovna Konice pořádá přednášku lektorky Dany
Šimkové na téma Titanic. Akce se bude konat toto úterý 13.
listopadu od 16:00 hodin v prostorách knihovny a vy můžete nastoupit na palubu nejslavnější lodi v historii. Dana Šimková účastníky seznámí s její stavbou,
komplikací při vyplutí, slavných i méně slavných pasažérech a objasní i příčiny
nárazu do ledovce a následného potopení. Posluchači tak budou moci srovnat
skutečné události s filmovými zpracováními.

Uspávání zvířátek v Určicích
Tuto sobotu 17. listopadu od 16:00 hodin se bude v Určicích konat oblíbená akce Uspávání
zvířátek. Vše začne průvodem s lampiony od Obecního úřadu. Děti po cestě budou hledat
zvířátka, která pak v sokolovně uspí na zimu. Připraveno bude vystoupení dětí z MŠ, zumba
s Veronikou a pohádka O víle Leknínce v podání hasičů. Taktéž se budou rozdělovat dobrovolné příspěvky na charitu, připraveno bude občerstvení, tombola a DJ Vémola.

Hudební odpoledne na zámku

do 6. ledna 2019
otevírací doba kluzištì
9:00 - 21:00
(námìstí T.G.Masaryka)

Tuto sobotu 17. listopadu od 15:00 hodin se v obřadní síni vysokého zámku v Plumlově
bude konat Hudební odpoledne. Vystoupí na něm klavírista Daniel Jun a violoncellista
Petr Mašlaň. Jako host se představí Martin „Tugi“ Pivoňka na perkuse. Na programu budou
skladby Petra Iljiče Čajkovského, Jaroslava Ježka, Louise Armstronga, Jiřího Kabáta a dalších.

Uspávání broučků se Srdíčkem
Mateřské centrum Srdíčko a MěKS Konice zvou na Uspávání broučků s lampionovou procházkou, která se bude konat v pátek 16. listopadu od 17:00 hodin na náměstí
v Konici. Po stmívání se lidé s rozsvícenými lampiony jako tradičně přesunou do zámeckého parku, kde pro děti budou připraveny soutěže.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 13. listopadu od 18:00 hodin je na
programu beseda pro nastávající maminky s
porodní asistentkou a mladou maminkou N.
Hénikovou-„BUDEMEMÍTMIMINKO“.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 13. listopadu od 17:30 hodin se
koná seminář s dětskou psycholožkou
„SOUROZENECKÁ RIVALITA“
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 12. listopadu se od 14:00
hodin uskuteční kreativní dílna RECY
- VĚCI

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova
15, Prostějov oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po domluvě. Můžete
využít služeb zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá v pátek
23. 11. 2018 vánoční večírek v restauraci
„U tří bříz“. Začátek v 16:00 hodin.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
V úterý 13. listopadu od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů pravidelný cyklus
DECHOVÁ CVIČENÍ, které se konají
v LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky. Informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

sobota 17. listopadu:
11:00 TJ OP Prostějov – BK Napos Vysoká nad Labem (9. kolo 2. ligy žen, sk.
„B“, hala Sportcentra DDM Pv)
neděle 18. listopadu:
15:30 TJ OP Prostějov – KP Brno „B“ (8.
kolo ligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv)

FLORBAL:
sobota 17. listopadu:
8:30 10. kolo Olomouckého přeboru
mužů (týmy Kostelec na Hané „B“, Troubelice, Šternberk „B“, Lutín, Playmakers
Prostějov „B“, SH v Kostelci na Hané)

HÁZENÁ:
sobota 17. listopadu:
16:00 TJ Sokol II Prostějov – HC Olomouc 1966 (8. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH ve Studentské ulici v Pv)
neděle 18. listopadu:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
TJ Sokol Telnice (8. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH Kostelec na Hané)

KORFBAL:
sobota 17. listopadu:
10:00 RG Prostějov – KK Brno (3. kolo
extraligy, SH ve Studentské ulici v Pv)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 17. listopadu:
11:15 SK Prostějov 1913 – HC Oceláři Třinec „B“ (Regionální liga dorostu, nadstavba
Y, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
neděle 18. listopadu:
11:30 Minihokej Olomouckého kraje
(utkání ročníku 2010, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
16:15 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(Regionální liga juniorů, nadstavba Y,
Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Pátek

16.11.

9.00 - 10.00



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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FANTASTICKÝ ÚSPÌCH

RAFTAØÙ NA MS!
Absolutními svìtovými šampióny
       
   

Naleznete
uvnitř

ZMĚNA
VE VK

ƔƔ V prostějovském klubu se rozhodl na vlastní žádost skončit statistik a trenér mládeže Ján Moravčík.
Proč?
strana 27
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TĚŽKÝ
DEBAKL

ƔƔ Fotbalisté Prostějova si jeli
do Chrudimi minimálně pro bod,
vrátili se ale s nůší plnou gólů
strany 30 a 31
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Q#
"   
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Marek SONNEVEND
ALUMINÉ, PROSTĚJOV Famózním způsobem ovládl Raft team Tomi-Remont Prostějov reprezentující Českou republiku čerstvě skončené mistrovství světa 2018 v kategorii R4 (čtyřmístných člunů).
Vrcholnou mezinárodní akci letošního roku hostila během minulého týdne daleká Argentina, přičemž hanáčtí vodáci v Jižní Americe vybojovali až neskutečných čtrnáct zlatých medailí!

ČTĚTE NA STRANĚ 39

JEDNOU Výživný závěr kariéry:

ƔƔ Rodák z Rozstání Tomáš Hořava si zahrál proti nejslavnějšímu
klubu světa, když v dresu Viktorie
Plzeň nastoupil v duelu s Realem
Madrid na posledních třicet minut.
ƔƔ Prostějovský magistrát upozorňuje, že v sobotu 17. listopadu
bude mít sběrný dvůr v Anenské
ulici zavřeno. Naopak ten v Průmyslové ulici bude otevřen.
ƔƔ Dvě porážky zaznamenali
o uplynulém víkendu basketbaloví
junioři Prostějova. Tým BCM Orli
U19 prohrál na domácí palubovce jak s USK Praha (58:63), tak
i Nymburkem (77:99).
ƔƔ Unikátní hudební uskupení
zvané Kollárovci opět míří do prostějovského Společenského domu.
Jejich koncert proběhne ve čtvrtek
15. listopadu od 18:30 hodin.
ƔƔ Velmi úspěšně zatím procházejí
letošní sezónou mladé volejbalistky VK Prostějov věkové kategorie
U15, kterým se daří ve třech různých soutěžích najednou.
Čtěte na www.vkprostejov.cz!

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

)$* +

Smetana oddával

komunistické
novomanžele!
PROSTĚJOV V době, kdy na fotbalovém stadionu ještě probíhala jednání mezi novou koalicí a opozicí před ustavujícím jednáním zastupitelstva,
byly přímo na radnici k vidění osobnosti, jejichž čas v úřadě se počítal na
hodiny. V roli oddávajícího se naposledy představil dnes již bývalý náměstek primátorky Statutárního města Prostějova Pavel Smetana a oddával
veřejně známý pár....
(tok)


 

23

➢

ZLATÁ
ROZLUČKA

ƔƔ Členka TK Agrofert Prostějov
Barbora Strýcová se rozloučila s Fed
Cupem pátým triumfem
strana 40

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

9VRERWXxO¿JU-HVWĆ¿ELYV.ODGQR

Nastoupí za Rytíře
i Jaromír Jágr?
PROSTĚJOV Po týdenní reprezentační pauze se opět naplno
rozbíhá Chance liga mužů ČR
2018/19. Hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov se v ní představí doma
v sobotu 17. listopadu od 17:00
hodin, kdy hrají zápasový šlágr
proti Rytířům Kladno.
Až dosud mají fanoušci určitě
v živé paměti strhující vzájemné
bitvy v rámci únorové série čtvrtfinále play-off, v němž Hanáci
sváděli s favoritem naprosto vyrovnaný boj a neměli zase tak moc
daleko k jeho vyřazení. Od té doby
se oba protivníci střetli ještě jednou, a to 29. září v devátém kole
aktuálního prvoligového ročníku
na středočeském zimáku. Zrodil
se těsný výsledek 3:2 pro hostitele.
Fanouškovsky stěžejní otázkou
nadcházejícího trháku pak určitě
je, jestli za kladenský tým nastoupí
nejlepší český hokejista všech dob

vs.

JAROMÍR JÁGR. Poslední dobou
totiž začaly prosakovat informace,
že po dlouhých zdravotních problémech by se měl právě po repre přestávce (snad) vrátit do hry.
„Pro fandy je tohle samozřejmě velké téma a za ně bych byl rád, kdyby
Jarda nastoupil a oni si ho mohli naplno užít na ledě. Co se týká nás hráčů, jednoho hokejistu – byť takhle
slavného – asi nebudeme nijak zvlášť
řešit. A maximálně se soustředíme
na vlastní utkání, abychom Kladno
porazili. S Jardou Jágrem, nebo bez
něho,“ řekl Večerníku útočník LHK
Tomáš Divíšek.
(son)

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S LÍDREM
BODOVÁNÍ ČTĚTE NA STRANĚ 32
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FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 15.KOLO
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    !"#$%& '!#%( ( )*+,$-.( Vánoční jarmark v plné přípravě
PROSTĚJOV Úderem půl čtvrté
odpoledne bylo v pátek 9. listopadu
zprovozněno mobilní kluziště na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Stalo se tak už počtvrté za sebou
a slavnostní akce se zúčastnili členové
vedení města včetně nového primátora Františka Jury. O zábavu desítek
přihlížejících se postarali mladí krasobruslaři. A „korčule“ obuli dokonce
i dva radniční náměstci. U toho prostě
Večerník nemohl chybět.

váků František Jura, primátor Statutárního města Prostějova. Na ledovou plochu
jej doprovodili právě nová náměstkyně
pro kulturu Milada Sokolová, první náměstek Jiří Pospíšil i náměstek pro školství a sport Jan Krchňavý. Poslední dva
jmenování si dokonce zabruslili s dvacítkou děvčat a jedním hošíkem z oddílu
KRASObruslení, kteří se postarali o doprovodný program. „Trochu relaxu na
ledě neuškodí,“ shodli se s úsměvem oba
pánové náměstci.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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2x foto: Michal Kadlec

Michal KADLEC
Letošní předvánoční program na náměstí byl zahájen, o což postarala za organizátory z Kulturního klubu DUHA
Martina Drmolová. V rámci seriálu Prostějovska zima 2018 byl otevřen provoz
mobilního kluziště vedle budovy muzea
na náměstí T. G. Masaryka. Poprvé se tak
stalo v roce 2015. „Chtěl bych nejdříve
poděkovat Jiřímu Pospíšilovi a Ivaně Hemerkové, kteří s tímto krásným nápadem
přišli a zrealizovali ho. Já vám nyní mohu
slíbit, že v této tradici hodláme pokračovat. A snad vám i jménem paní náměstkyně Sokolové mohu prozradit, že něco
podobného chystáme i na léto. Nechte
se překvapit... Každopádně vám teď přeji,
abyste si kluziště užívali i s dětmi v pohodě a setkávali se tady na náměstí během
předvánoční doby, která nás všechny
nyní čeká,“ pronesl ke zhruba stovce di-

Následně již byla ledová plocha plně
k dispozici veřejnosti. „Je to skvělé, že
máme takovou možnost. Město udělalo
parádní krok, když umožňujeme vše, aby
si šli zabruslit. Doby zamrzlých rybníků
jsou pryč a na zimák se hned tak nedostanete,“ svěřil se Martin Karafiát, který na
otevření kluziště dorazil s dcerou Lucií.
Zájem veřejnosti se tedy dá - stejně jako
v minulých třech letech – předpokládat.
Vstup do prostor mobilního kluziště
je možný pro jednotlivce (především

BYLI JSME
U TOHO

bruslící veřejnost) a ostatní uživatele
jen v době provozu, tj. od 9.11.2018
do 6.1.2019 v době od 9:00 hodin do
21:00 hodin. 24.12. je provoz od 9:00
do 16:00 hodin, 31.12. je provoz od
9:00 do 16:00 hodin.
Dění na mobilním kluzišti přenáší
opět i kamera městského webu, vše tak
můžete sledovat živě, stačí kliknout na
www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/
kamera-opet-prenasi-deni-na-mobilnim-kluzisti.html.

PROSTĚJOV První „vlaštovka“ letošní Prostějovské zimy už na náměstí T.
G. Masaryka přiletěla v podobě pátečního slavnostního otevření provozu
mobilního kluziště. Každý si ale na prostějovském rynku určitě už povšiml,
že v plném proudu je také výstavba dřevěných stánků, které se tradičně stanou součástí oblíbeného vánočního jarmarku.
„Já osobně se na jarmark těším, zároveň
pak i na rozsvícení vánočního stromu
s vystoupením zpěvačky Magdy Malé,
které je na programu devětadvacátého listopadu. Koncept dřevěných
stánků, který prosazovalo dřívější vedení magistrátu, se mi velmi líbí. Říká
se, že je stále co vylepšovat, ale v tomto
případě si myslím, že se estetické i prak- Již tradicí a koloritem prostějovského
tické řešení spojily v jedno,“ uvedla pro centra se během Vánoc stávají malé
Večerník Milada Sokolová, náměstkyně stromečky okolo náměstí, které zdobí
primátora statutárního města Prostějova. školní děti. Uskuteční se něco podobného i letos? „Ano, zcela jistě! Jsem velmi ráda, že tradice zdobení stromečků
předškoláčky a školáčky, kterou již před
lety přivedl Okrašlovací spolek do Prostějova, bude pokračovat i letos a pevně
věřím, že i v dalších letech. Děti a paní
učitelky jsou nesmírně kreativní a jejich
výtvory zcela jistě okrašlují město o vánočních i velikonočních svátcích,“ těší
se Milada Sokolová.
(mik)
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NA
MARS!
V prostějovské hvězdárně odhalili (nejen) vesmírná tajemství

PROSTĚJOV Ano, je to tak, Večerník se dostal na rudou planetu!
Tedy skoro. V rámci Týdne vědy a techniky, kterého se účastnila
také prostějovská hvězdárna v Kolářových sadech, jsme měli
možnost ji pozorovat dalekohledem. A kromě večerního pozorování hvězdné oblohy, jímž provázel vedoucí hvězdárny Karel
Trutnovský, jsme se také dozvěděli mnoho zajímavých a poučných informací o vesmíru, ale i o věcech, které nás obklopují každý den a které pro nás mohou být nebezpečné...

jednotlivých dnů jste mohli navštívit
přednášku Jana Tomáštíka či Pavla
Suchana, astronomickou pohádku
nebo soutěž pro děti na téma podpro Večerník
zimního souhvězdí a také se zúčastnit
Tereza
pozorování Slunce a hvězdné oblohy.
MACHOVÁ
To je však pochopitelně odvislé od
Od pondělí 5. do soboty 10. listopa- počasí, a proto bylo možné ve čtvrdu probíhal v prostějovské hvězdár- teční podvečer spatřit pouze planetu
ně Týden vědy a techniky. Během Mars. „Pokud by byla obloha jasná,

Původní
zpravodajství

mohli bychom se podívat i na planety
Uran a Neptun, případně i na mlhovinu. Bohužel se nám tady prohánějí
mraky, a tak uvidíte jen rudou planetu,“ objasnil vedoucí hvězdárny Karel
Trutnovský.
Součástí pozorování byl i poučený
výklad o vesmíru a jiných fyzikálních
záležitostech, které ovlivňují naše
životy. Tak jsme se třeba dozvěděli,
že modré světlo, vyzařované mobily,
televizemi či tablety, omezuje tvorbu
melatoninu v těle, který nás chrání
proti vzniku rakoviny. Nebo že zářivky obsahují rtuť, díky níž září. Kdybyste ji tedy rozmělnili a snědli, tak
se otrávíte. Či že hvězdy jsou tvořeny
plazmou stejně jako první plazmové
televize.

Připravit bohatý celotýdenní program zahrnující nejen večerní
pozorování hvězd a podobnou
přednášku, ale i mnoho dalších různorodých aktivit je, jak by se dalo
předpokládat, náročné. A co teprve
když je třeba jej skloubit s celoročním nabitým programem pro školy
a veřejnost. „Od té doby, co Božena
Černohousová odešla do důchodu
a zbyli jsme tu s Martinem Tylšarem pouze dva, je to velice náročné. Proto doufám, že do našich řad
v nejbližší době přibude ještě jeden
člen,“ přiznal Trutnovský.
;.9)+*7 "7$7. - )9"
Pokud jste žádnou z akcí během
Týdne vědy a techniky nestihli tele druhého stupně ZŠ a SŠ, ale i 3D. Bude se konat ve středu 28.
navštívit, nevadí. Můžete zajít na pro širokou veřejnost, na němž si listopadu ve 14:00 hodin. Vstup je
seminář určený zejména pro uči- prohlédnete sluneční soustavu ve volný.

Cipísci nasbírali krmení pro lesní zvěř Smetana oddal Šuldu s Böhmovou
➢ ze strany 3

PROSTĚJOV Už po sedmnácté se sešly rodiny s dětmi na
akci Mateřského centra Cipísek
s lampiony, aby pomohly myslivcům s krmením lesních zvířátek
v zimě. Letošní ročník lampionové cesty za panem myslivcem se
konal v úterý 6. listopadu v podvečer a pan myslivec si odvezl
pytle kaštanů, suchého pečiva
a dalších dobrot.
Tradici zahájilo MC Cipísek před
lety s myslivcem Karlem Michlem,
který už bohužel není mezi námi.
Pomyslné žezlo ale převzal jeho kolega Martin Klíč, který si už druhým

rokem odváží nasbírané krmení do
lesa pro zvěř a spolupracuje s MC
Cipísek, stejně jako pan Michl při
letních prázdninových táborech
pořádaných pro rodiče s dětmi.
„Děkujeme všem rodinám, které
přišly a donesly krmení, a děkujeme
samozřejmě i panu myslivcovi. Není
samozřejmostí, že můžeme promítat pohádku, svítit, rozdávat dětem
odměny, zpívat, přecházet bezpečně silnici a je toho spousta, i když
se to na první pohled nezdá. Vše se
uskutečňuje díky řadě pomocníků,
kterým tímto také moc děkujeme
a to Lesům ČR, statutárnímu městu
Prostějov, studentkám SOŠPO, paní
učitelce J. Ftačnikové, Městské poli-

cii Prostějov a dalším dobrovolnicím
a dobrovolníkům. Díky všem,“ uvedla po skončení akce lektorka MC Cipísek Markéta Skládalová.
Pro veřejnost je v listopadu určena
také řada seminářů, besed, workshopů a poradenství, například zítřejší
beseda o předporodní přípravě pro
nastávající rodiče s názvem Budeme mít miminko, workshop pro
rodiče o nebezpečí i smysluplnosti
internetu, počítačů, mobilů a dalších
rodičovských strašáků pod názvem
Wi-fič či individuální psychologické
poradenství a další akce.
Bližší informace najdou zájemci na
www.mcprostejov.cz nebo na Facebooku.
(red)

➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Své „ANO“ si poslední říjnovou sobotu přišli
říct předseda okresního výboru
KSČM Ludvík Šulda a kandidátka
na senátorku v nedávných volbách
za tutéž stranu Zuzana Böhmová.

Ta si mimochodem toto příjmení
ponechá jako druhé za novým příjmením Šuldová. Mezi hosty nechyběl ani další radní Jaroslav Šlambor.
„Beru to jako symbolický konec
mé dosavadní mnohaleté kariéry
oddávajícího, že jsem mohl stvrdit
manželství právě Ludvíka a Zuza-

PECHAŘ: Prohrál vyhraný milion korun...
➢ztitulnístrany

PROSTĚJOV Po šťastném okamžiku byl rozhodnut, že splatí
veškeré své dluhy, aby se o nich
manželka nedozvěděla.
„Sázková společnost mi peníze poslala
na účet, a já je jedno dopoledne z banky vybral. Nevím, co mě to popadlo, ale
dostal jsem nápad je rozmnožit. Odjel

jsem vlakem do Olomouce. A šel do
herny. Blízko centra mají automaty, na
kterých můžete vyhrát i deset milionů
korun. Já to zkusil, jenomže jedno otočení válců bylo za tisíc korun. Doufal
jsem, že mi přijde nějaká ta řada, postupně jsem ale do bedny naházel ty
vyhrané peníze úplně všechny! Nevyhrál jsem nic a za necelou hodinu
bylo po milionu,“ svěřil se s otřesným
okamžikem muž z Prostějova.

V tu chvíli vážně uvažoval o tom,
že skončí se životem. „Mé plány zaplatit dluhy z hazardu byly v prdeli,
jakmile jsem vyšel z herny, chtěl
jsem skočit pod rozjetý náklaďák.
Neudělal jsem to, ale i teď stále přemýšlím o smrti,“ dodal ještě zoufalý
Prostějovan.
Podle všeho jeho manželka o dvojím
životě svého muže - gamblera nemá
ani tušení. Zatím...
(mik)

!)$* +

ny. Beru jako poctu, že si mě sami
vybrali, i když už jsem tuto sobotu
měl stejně v rozvrhu,“ usmíval se
po obřadu Pavel Smetana, který se
později objevil i na svatební „after
party“. Jak přiznal, přes své zkušenosti byl trochu nervózní. „Mluvil
jsem raději spatra, pro mě je to lepší než projev číst. Jenže jsem před
známými tvářemi projev tak trochu
zkrátil. Abych novomanžele neochudil o celý text, poslal jsem jim
ho elektronicky,“ vysvětlil nesoulad
hudebního scénáře a mluveného
slova.
(tok)
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šťastných náhod, puchýřů a opruzenin.
Těšit se můžete na vyprávění cynického
kavárenského povaleče, který vám svým
laskavě nekorektním humorem dokáže,
že poutník rozhodně nemusí být katolík,
asketa ani nudný člověk.“
Vám, kdo neznáte Ladislava Ziburu, ho
rádi představíme. Šestadvacetiletý novinář a cestovatel. Na pěších poutích, které
jej vedly přes Řím, Santiago de Compostela, Jeruzalém, Nepál nebo Čínu, už
nachodil přes 5 000 kilometrů a další tisíce kilometrů najezdil na kole a stopem.
O svých cestách napsal tři knihy, které se
staly bestsellery (40 dní pěšky do Jeruzaléma, Pěšky mezi buddhisty a komunisty
a Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii).
Kromě psaní knih Zibura také objíždí
republiku s cestovatelskými projekcemi,
které jsou založeny především na humoru a nadsázce. Publikum si Ziburu kromě
jeho smyslu pro humor a rošťáckého šarmu oblíbilo především proto, že jsou jeho
knihy krátké a plné obrázků.
Vstupné na cestovatelské promítání stojí 160 korun. Studenti dostanou navíc
slevu. Ale pospěšte si, lístky rychle mizí!
(tem)

Výjimečný divadelní zážitek.
S tímto pocitem odcházeli uplynulé pondělí z prostějovského
divadla všichni, kteří získali vstupenky na inscenaci Můj báječný
rozvod. Nenašel se přitom nikdo,
komu by neučaroval výkon Elišky
Balzerové v jedinečné one-woman

PROSTĚJOV Známý poutník Ladislav Zibura, který své poznatky o cestách po světě přenáší na papír, se opět
vrací do prostějovského kina Metro
70. Již zítra, tj. v úterý 13. listopadu, od
19:00 hodin vám tentokrát odtajní, jak
šel pešky až do dalekého Jeruzaléma.
Jeho vyprávění je výstižné, poutavé
a hlavně zábavné, proto byste si jeho
vystoupení určitě neměli nechat ujít.
Počátkem tohoto roku jste si Ladislava Ziburu mohli v prostějovském kině
poslechnout, když vyprávěl o tom, jak
cestoval po Arménii a Gruzii. Kniha, do
níž soustředil své poznámky o této cestě,
vyšla v roce 2017. Tentokrát se časově posune do roku 2015, kdy mu vyšla kniha
40 dní pěšky do Jeruzaléma. A právě o ní
bude úterní beseda.
„Ladislav Zibura v létě 2014 sbalil svůj život do dvanácti kilogramů, hodil batoh na
záda a vypravil se z Turecka pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou
krajinou Turecka a Izraele, stanul pod Zdí
nářků a prožil největší dobrodružství svého života. Jeho cesta je příběhem omylů,
pozoruhodných setkání, šťastných i ne-

ZIBURA
se vrací do kina

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

nedyové Lipské představila poprvé,
byl tento věkový rozdíl pouze desetiletý...
Beznadějně vyprodané prostějovské divadlo její výkon na závěr
ocenilo nadšeným potleskem
vestoje. „Hra byla dokonale napsána, a pokud vím, tak se s úspěchem
hraje po celé planetě. Paní Balzerová by však obstála i ve světové
konkurenci těch největších hvězd.
V roli ženy vyrovnávající se s rozvodem podala naprosto úžasný výkon.

Ze hry je i díky ní cítit obrovská nadsázka, každá replika je pronášena se
vcítěním se do jednotlivých postav.
Někdy je to s ironií, jindy s nadějí,
vtipem a občas i se zoufalstvím,“
shrnula při odchodu z divadla jedna z divaček, která ještě dodala:
„Ačkoliv hra byla o skutečně vážných
a smutných věcech, skutečně mi
zvedla náladu. Až mi bylo skoro
líto, že se nerozvádím a všechny ty
kotrmelce hrdinky si taky neužiju,“
pousmála se jedna z divaček, která
tím pobavila i svého vedle sedícího
partnera. „Myslím, že tuto hru ocenily zejména ženy, ale za sebe musím
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PROSTĚJOV Šestý ročník Noci
divadel, který nabízí také Městské
divadlo v Prostějově, nabídne letos
tematický program týkající se, jak by
se asi dalo čekat, stého výročí založení Československa. Termín připadá
na sobotu 17. listopadu, kdy budete
moci zajít na dvě akce. Od 16:00 hodin se bude hrát úsměvná pohádka
z pera Josefa Čapka O tlustém pradědečkovi a od 19:00 hodin se můžete těšit na noblesní večírek.

Noc divadel je projekt, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou
sobotu již od roku 2008. V prostějovském divadle se přitom tato akce bude
konat tento rok pošesté. A co vám letošní program nabídne?
Divadlo Hanácké obce přijede v 16:00
hodin s hrou od Josefa Čapka O tlustém pradědečkovi. „Pradědeček zabloudí do jedné zvláštní hospůdky
a přitom netuší, že v ní má své sídlo

parta poťouchlých loupežníků v čele se
strašným Lotrandem. Ti si z něj nejprve utahují, ale nakonec poznají, jakého
v něm mají protivníka! S pomocí Holmese a Cliftona se pradědečkovi podaří loupežníky zadržet. Jednu obavu ale
pradědeček má – co asi řekne prababička na jeho pozdní příchod...“
V 19:00 hodin pak přijde na řadu noblesní večírek. A o co že to půjde? Můžete se těšit na „nostalgický večer připomínající zašlé časy, které si chceme

pamatovat. Uvidíme přehlídku 100 let
módy, dámy z Pin Up & Vintage studia
nám předvedou vývoj módy a stylu od
roku 1918 do konce 90. let v kontextu
doby a historických událostí. A pánové
z jazzového akustického tria LAM trio
nás potěší vlastní originální úpravou
jazzových standardů a evergreenů 20.,
30. a 40. let 20. století. Celý večírek
bude drobně okořeněn pitoreskními
pikantnostmi z historie divadla.“
Není tak co rozmýšlet, podruhé už
nic podobného nenavštívíte, a proto byste si do divadla měli určitě
zajít. Vstupné na obě akce stojí 20
korun. Vstupenky jsou v předpro(tem)
deji od 15. října.

NOC OTEVŘENÝCH DIVADEL
proběhne i v Prostějově

Stupkovo kvarteto ve složení Vladimír Žůrek (housle), Martina Fischerová (housle), Jiří Kobza (viola)
a David Kostrhon (violoncello)
zpříjemnilo návštěvníkům páteční

Tereza MACHOVÁ

podvečer skladbami od Antonína
FOTOGALERIE
Dvořáka, Josefa Suka a Karla Svoziklikni na
la, tedy významných skladatelů 19., B Y L I J S M E
www.vecernikpv.cz
20. i 21. století. Jejich vystoupení U T O H O
prokládal svými slovy Pavel Hekela.
Recitoval básně Ukolébavka Svatopluka Čecha, Z domoviny Vítězslava
Nezvala, Věčný voják Fráni Šrámka
a Svatý Kopeček Jiřího Wolkera.
Nálada se tak nesla v historicky vlasteneckém duchu. Je ovšem smutné,
že právě oslava vlasti a upomínka
historie jsou otázkou evidentně už
pouze starší generace. Koncert totiž
přitáhl jen hrstku letitých tváří.
Vlasteneckého ducha, kterého
Stupkovo kvarteto společně s Pavlem
Hekelou na příchozí jistě přeneslo, E     ; W   #' B @O E  $ * E$%

)9"
trochu rozháněl výkon jednoho
z hudebníků. „Zdálo se mi, že violistovi byly jeho tóny rozechvělé a alespoň ního večera,“ svěřil se Večerníku Luse celkem dost třásly ruce. Kvůli tomu mně kazily výsledný dojem z hudeb- bomír, jeden z návštěvníků.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BRNO Dramatické souboje nejsou
u prostějovských volejbalistek v letošní sezóně ničím výjimečným,
vždyť čtvrteční pětiseťák na hřišti
KP byl pro ně už pátým duelem
z devíti absolvovaných, který rozhodoval tiebreak. Přesto všechny
předchozí v lecčems předčil. Trval
nejdéle (takřka dvě a čtvrt hodiny), přinesl největší vyrovnanost
ve všech sadách (celkový poměr
míčů 111:115) a obsahoval nejvíc
odvrácených setbolů i mečbolů.
Podstatné ale je, že hanácký soubor nakonec dokázal přes velmi
nepříznivý průběh vybojovat vítězství, byť znovu jen dvoubodové.
Uspět na jihu Moravy bylo pro Hanačky opravdu složité, neboť protihráčky
výrazně nepřevyšovaly v žádné činnosti. Mírně lepší byly jedině při obraně na
síti, kde poměr vítězných bloků vyšel
12:15 z pohledu domácího týmu. Ten
nasbíral i za cenu většího počtu zkažených servisů (13:8) mnohem víc es
(11:6) a díky nepoměrně účinnějšímu podání procentuálně kraloval na
přihrávce (48:26!). Při tak mizerném
příjmu byl div, že hostující mančaft dokázal útočit v podstatě se stejnou úspěšností jako sok (na procenta 41:40).
Naprosto rovnocennou partii udělal
z pohledného mače rovněž fakt, že na
straně Králova Pole často bodovaly
hned tři plejerky. Univerzálka Taylor Fricano (29) s blokařkou Klárou
Vyklickou (24) pronikavě, smečařka
Agata Skiba 18) je vhodně doplňovala. Z Prostějovanek zaslouží ocenění
za ofenzivně vynikající finiš Helena
Horká (24), za komplexní výkon Veronika Bezhandolska (18) a za důležitý příspěvek Gabriela Kozmík (10),
rozhodně nezklamaly ani nahrávačka
Michaela Zatloukalová s liberem Terezou Slavíkovou.
Individuální statistiky
z utkání najdete
na www.vecernikpv.cz

přihrávka hostů

domácích
+ mizerná

Výborné podání

též Verča Bezhandolska, všechny
holky společně zase nic nevzdaly ani
za nepříznivého vývoje včetně dvou
odvrácených mečbolů. Díky tomu
jsme vydřeli další těsnou výhru, navíc
venku. Což je podstatné. Teď musíme
jít dál,“ shrnul Petráš s tím, že je samozřejmě nutné intenzivně pracovat
na zlepšování. Aby se časem dostavil
trochu výraznější volejbalový progres.
„Určitě můžeme hrát lépe než dosud,
ale také platí, že rozhodně nejsme
v žádné krizi. Na třetím místě držíme
kontakt s druhým Libercem a máme
náskok na družstva pod námi. Musíme pořádně makat na trénincích,
neztrácet hlavu, být trpěliví. Potom
věřím, že postupně krok za krokem
půjdeme herně nahoru,“ uzavřel
Petráš optimisticky.

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek
v Kulturním klubu u hradeb Duha
v Prostějově vystoupilo Stupkovo
kvarteto, které zahrálo skladby
českých klasiků. Jejich koncert
byl proložen intermezzy v podobě
básní známých spisovatelů minulého století v podání Pavla
Hekely. Celý hudebně-literární
pořad byl věnován stému výročí
vzniku Československé republiky. Škoda jen, že o podobné akce
má zájem očividně už jen hrstka
lidí ze starší generace...

show, ve které kromě té hlavní
ztvárnila i dalších sedmnáct rolí.
Při nevídané vitalitě a hravosti této
dámy si přitom možná ani nikdo
nevšiml, že hlavní hrdinka má být
o celých pětadvacet let mladší, než
byla sama herečka. Když se přitom
Eliška Balzerová v roli Angely Ken-

PROSTĚJOV „Od této chvíle až do smrti se budu mít ráda. Budu při sobě věrně stát. V dobrém i ve
zlém. V bohatství i chudobě. V nemoci i ve zdraví. Budu se milovat a opatrovat. Dokud mě smrt
nerozdělí,“ slíbila sama sobě Eliška Balzerová v hlavní roli divadelní hry Můj báječný rozvod. O výjimečných kvalitách inscenace určené všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami, se toho dá napsat
hodně. Za vše mluví jediný fakt: permanentně vyprodaná hra se na divadelních prknech objevuje
již dlouhých patnáct let. Díky festivalu Aplaus zrozeném marketingovou společností TK PLUS ji
mohli uplynulé pondělí vidět i diváci Městského divadla v Prostějově. Večerník, jakožto mediální
partner hvězdné přehlídky, u toho ani tentokrát nemohl hybět.

18110911275
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je samozřejmě pošle též jakýkoliv triumf. Pouze
v případě výsledkového úspěchu jihomoravského celku poměrem 3:0 či 3:1 by o postupujícím
musel rozhodnout dodatečný zlatý set, tedy tiebreak do patnácti bodů.
Byť má tedy vékáčko lepší výchozí pozici a trenér Šelem po prvním utkání čtvrtfinále ČP při-

znal, že prioritou jeho souboru je extraliga, nic
jasného předem rozhodně není. Jedním velkým
varováním je premiérová bitva mezi středečními
soky, kdy Brňanky právě v ligové soutěži prostějovské obhájkyně trofeje málem doma zdolaly,
výsledek 2:3 zařídil 20. října až pronikavý obrat
hostí v úplném závěru.
Ještě víc pak musí mančaft okolo kapitánky
Heleny Horké varovat způsob, jakým dravé kočky stoupají extraligovou tabulkou. Po
slabším vstupu se neustále zlepšují, poradily
si 3:1 s Přerovem a 3:0 při derby v Králově
Poli i nad Šternberkem. Což je vyneslo až na

čtvrté místo průběžného pořadí, hned za VK.
„Již před začátkem sezóny jsem říkal, že Brno
považuji za černého koně a jeho kádr vyztužený
pěti zkušenými harcovnicemi bude velice nebezpečný. To se v posledních týdnech čím dál víc
potvrzuje, tím pádem ve středu večer počítáme
s hodně těžkou bitvou. Soupeřky do ní určitě
dají maximum, ale to my také, postoupit do Final Four Českého poháru opravdu moc chceme.
Podstatné bude nijak nekalkulovat s výsledkem,
jaký nám stačí, a prostě jít za vítězstvím,“ zdůraznil kormidelník volejbalistek Prostějova Lubomír Petráš.

těsné zdolání Ostravy 3:2 a stejně těsné podlehnutí Přerovu 2:3, jinak všechny ostatní zápasy mezi tuzemskou
elitou prohrál hladce 0:3. Tím pádem je poslední v tabulce, navíc vypadl hned ve druhém kole z Českého poháru
porážkou 1:3 od Přerova. Z výše zmíněných plejerek jej
přitom výrazně drží Kotlabová na účku, průběžně pátá
nejvíc bodující žena extraligových bojů.
Vékáčko se svým sobotním protivníkem ještě nikdy
v klubové historii neklopýtlo, má s ním stoprocentní
zápasovou bilanci včetně minima ztracených sad. A byť
je letos situace vyrovnanější než v minulých letech, zůstává
úřadujícím mistryním republiky úloha favoritek i pro nadcházející měření sil. „Přesto musím říct, že nic není dopředu
jasné. Sice se pořád opakuji, ale v našem současném složení
prostě nemůžeme nikoho předem ani trochu podcenit nebo
si myslet, že nás čeká lehčí práce. Což plně platí také pro
Šternberk. Kdybychom k vzájemnému utkání nepřistoupili
na sto procent a obezřetně, nemuselo by se to vyplatit. Proto
věřím, že holky pojmou zápas naprosto zodpovědně. A bylo
by fajn udržet kvalitní výkon bez větších výpadků celé tři
sety,“ nadhodil kouč VK Lubomír Petráš.
(son)

Foto: Marek Sonnevend

Že by láska? Ne, to se jen prostějovské volejbalistky spontánně
radovaly z přetěžkého vítězství na konci takřka ztracené bitvy
v Králově Poli. A smečařka Lucie Polášková (číslo 10) hodně
vřele objala spoluhráčku z téhož postu Petru Kojdovou,
která dvě a čtvrt hodiny trvající drama definitivně rozhodla
závěrečným esem.

Parťačky v objetí

OBRAZEM

)

65 %

55 %

55 %

)

Kouč Petráš pravidelně využívá jednoho z týmových benjamínků pro střídání
na servis, který má klubová odchovankyně nadmíru účinný.
V několika střetnutích se tahle
specializace už vyplatila ziskem
řady výměn, do budoucna má
Anet zajímavý potenciál.
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Weidenthalerová

Aneta

V útoku je ze současných smečařek Prostějova nejúdernější,
jenže velkou slabinu má na příjmu. Skoro ve všech zápasech,
kdy nastoupila, se právě touhle činností dostala do krize a musela střídat. Nepomůže nic jiného než se osobnímu nedostatku
intenzivně věnovat.

Vìk: 22 let

Vìk: 26 let

Marie
Toufarová

Další navrátilkyni
ze země galského kohouta poznamenalo prázdninové zranění ramene. Evidentně není
ještě ve své kůži, byť jí famózně vyšel mač u Šelem Brno
a další dva zvládla obstojně.
V ostatních spíš tápala, zejména útočně. Potřebuje na sobě
zapracovat.

 >

Na Hanou nedorazila
jako žádná star, spíš zajímavý
back-up. A takovou roli převážně naplňuje. Z diagonálních plejerek nejvíc drží mančaft slušnou přihrávkou, některé duely
jí vyšly dobře rovněž celkově.
Ačkoliv většinou naskakuje z lavičky. Zatím určitě nezklamala.

Vìk: 25 let

 
Polášková

Přicházela z Francie
jakožto očekávaná tahounka
dané pozice, leč tuto úlohu
dosud neplní. Na přihrávce
ještě patří ze smečařek k těm
lepším, zatímco v ofenzivě se
většinou trápí. Na bod potřebuje hromadu pokusů, úspěšnost zakončení je hodně nízká.
Musí přidat.

Vìk: 25 let

Petra
~

SMEÈAØKY

)

9)

najdete na straně 39

s Terezou Slavíkovou

exkluzivní rozhovor

Zkraje nového ročníku se dostávala do vyššího tempa
pomaleji, přibrzdila ji i bolest zad.
Naštěstí nešlo o nic vážného, načež se největší opora naplno rozjela a teď už stejně jako loni nese
celé družstvo na svých zádech bodovými palbami v každém utkání.
Spolehlivá hvězda.

Vìk: 37 let

Helena
Horká

UNIVERZÁLKY

Patrně nejpříjemnější překvapení sezóny.
Mladá talentovaná bojovnice sice
začala nervózně, ale stres rychle
odbourala a lepší se každým dalším utkáním. Při obraně v poli
dokáže vystřihnout perfektní zákroky, kromě občasných výjimek
zvládá také příjem. Jen tak pokračovat!

][)

Tereza
Slavíková

LIBERA

75 %

65 %
Roli týmové jedničky na
svém postu zatím zvládá solidně. Nahrávačsky je dobrá,
ale potřebuje zlepšit jiné činnosti,
hlavně obranu v poli. Každopádně
nervozitu na sobě nedává příliš znát
a v posledních střetnutích šla celkovým projevem viditelně nahoru.

Vìk: 23 let

 %
Zatloukalová

X)

55 %

Jako dvojka dané pozice
logicky dostává méně
prostoru. Když naskočila, tak jí dva
duely během delšího pobytu na hřišti vyšly velice dobře. Naopak ostatní
střídánínebylanicmoc.Tojevšaklogické,poletnímpřechoduzjuniorek
semeziženamipostupněadaptuje.

](9
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Šmídová

NAHRÁVAÈKY

Jedno z mírných zklamání. Při své enormní výšce není tolik
pohyblivá, což znamená handicap pro blokařské přesuny
u sítě i obranu v poli. Moc se neprosazuje ani útočně a proto
většinou nepatří do základní sestavy, odkud ji vytlačila veteránka Kozmík. To hovoří samo za sebe.

Vìk: 29 let

85 %
Zatím se jeví coby
jednoznačně nejlepší kauf mezi letními posilami. Má hodně
kvalitní obranu na síti, a pokud
se sejde s nahrávkou, umí též nechytatelně zaútočit. Pravidelně
zatěžuje konta soupeřů mnoha
body, navíc se posunuje i ohledně plnění stanovené taktiky.

Vìk: 26 let

Veronika
Bezhandolska

Eva Rutarová

Na to, že se před více
než rokem vracela z volejbalového důchodu jen na výpomoc, si
vede znamenitě. Slabší zakončení bohatě vynahrazuje skvělou
defenzivou, v čemž jí pomáhá
dokonalé čtení hry díky bohatým zkušenostem. Odvádí maximum, na co ve svém věku má.

Vìk: 35 let

Gabriela
Kozmík

BLOKAØKY

PROSTĚJOV Premiérově v aktuální sezóně 2018/2019 Večerník nahlíží pod pokličku výkonnosti prostějovských žen zpod vysoké sítě. Jak jsou
na tom jednotlivé členky hráčského kádru VK s momentální formou? Čtěte názor Večerníku, který podrobně sleduje všechny zápasy Hanaček!

Zabrat naopak musí SMEČAŘKY

Tým táhne dvojice Horká + Bezhandolska, lepší se talentovaná Slavíková.

%DURPHWUIRUP\SURVWøMRYVNÛFKYROHMEDOLVWHN

PROSTĚJOV Jediným celkem UNIQA extraligy žen
ČR, s nímž se volejbalistky VK Prostějov v aktuálním
ročníku soutěže ještě nestřetly, je TJ Sokol Šternberk. Nyní ho přivítají v rámci 9. kola, kterým bude
uzavřena první půlka základní fáze. Další z mnoha
hanáckých derby je na programu v sobotu 17. listopadu od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Sokolské družstvo prošlo v létě výraznou obměnou počínající už střídáním stráží na trenérském postu, kde Martina
Hrocha přesunuvšího se do Olympu Praha nahradil zkušený slovenský lodivod Vladimír Sirvoň. Ten dal dohromady
převážně nový hráčský kádr, z nějž momentálně vykrystalizovala tato nejčastější sestava: nahrávačka Eliška Ticháčková, smečařky Veronika Schandlová (za svobodna Mátlová)
a Lenka Oborná, blokařky Caroline Dias Godoi (posila
z Brazílie) a Ema Kneiflová, univerzálka Sandra Kotlabová
+ libero Ivana Kanková.
Některé členky soupisky jsou zdravotně mimo (například
prostějovská odchovankyně Viktorie Gogová) a výsledkově zatím výběr TJ potvrzuje roli papírově asi nejslabšího extraligového mančaftu. Dosud získal jen tři body za

Polovinu základní části uzavře duel se Šternberkem ZAUJALO NÁS -

Jak známo, v úvodním duelu minisérie hrané na
dvě střetnutí doma + venku Hanačky zvítězily
3:1 (20, -21, 15, 17). Což znamená, že k proniknutí mezi elitní kvarteto pohárové soutěže jim
v nadcházejícím souboji stačí i porážka 2:3, dál

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Postoupit do závěrečného turnaje Final Four probíhajícího ročníku Českého poháru žen 2018/2019, to je velké přání volejbalistek VK Prostějov.
Aby došlo naplnění, potřebují zvládnout čtvrtfinálovou odvetu na hřišti týmu
Šelmy Brno, kterou uvidí hala tamního TJ Sokol I v Kounicově ulici ve středu 14.
listopadu od 19:00 hodin.

RozhodnestředečnívečernapalubovceŠelemBrno
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Začátkem tohoto kalendářního roku to s VK Prostějov nevypadalo směrem do budoucna moc dobře, od nové sezóny hrozil pád až někam do spodní poloviny extraligové tabulky. V dalších měsících se situace přece jen zlepšila a klubovému vedení se
nakonec podařilo pro soutěžní ročník 2018/2019 zajistit natolik slušný kádr hráček,
že mohl být směle vyhlášen medailový cíl.
Ten zatím volejbalistky vékáčka výsledkově plní, když po osmi kolech elitní tuzemské soutěže figurují na třetí pozici kousek za druhým Libercem a se slušným náskokem na další
příčky, k tomu mají dobře nakročeno do závěrečného turnaje Final Four Českého poháru.
Přesto mezi oddílovou generalitou nepanuje spokojenost, spíš právě naopak. Hlavní
kouč Lubomír Petráš absolvoval pohovor u šéfa VK Petra Chytila, po čtvrtečním duelu v Brně pak sportovní manažer Miroslav Čada svolal celý tým do šatny a tam tlumočil
výhrady předsedy správní rady.
Prý nejde ani tolik o výsledky, neboť Hanačky dosud bodovaly v každém střetnutí,
byť často ztrácí jeden nebo dva body kvůli výsledkům 3:2, respektive 2:3. Víc se „těm
nahoře“ nelíbí krajně kolísavá výkonnost vedoucí k mnoha výpadkům během zatím
každého absolvovaného zápasu.
S takovou výtkou je možné souhlasit, i když pouze částečně. Současné prostějovské
družstvo v daném složení totiž má své limity a reálně může bojovat s Duklou o stříbro,
nikoliv mocně útočit na personálně silnější a potenciálně zlatou Olomouc.
Pokud měla šéfova domluva zafungovat jako důraznější upozornění směrem k plejerkám,
aby dřely skutečně naplno, budiž. Ale dostávat je už nyní pod ještě větší psychický tlak, než je
vyloženě nutné, nemusí být vzhledem k relativně solidní situaci úplně rozumné...

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Střetnutí předcházel křest charitativního kalendáře, tudíž se začalo o několik minut později. Tahle prodleva
Hanačkám vůbec nevadila a vstup
zvládly výborně, rychle utekly na 2:6.
Vzápětí však přišel tradiční výpadek
při jednom postavení, kdy účinně
zaservírovala Vyklická a problémy
na přihrávce VK vedly k bleskovému
obratu na 7:6. Podobná byla i další
pasáž zahajovacího dějství. Hostující tým znovu převzal vedení celkově
kvalitnější hrou (10:12), ale pak domácí družstvo opět zatlačilo podáním,
navíc mělo mnohem lepší schopnost
po ubráněných míčích bodově zakončit. Petrášovy svěřenkyně kromě
Horké nepokládaly útoky na zem,
Jihomoravanky tak šly logicky do trháku - 20:16. Až za tohoto krajně ne-

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

TLAK SHORA:
ANO, ÈI NE?
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byl hodně vyhecovaný, některé jeho
hráčky odvedly nadstandardní výkony. A my jsme nakonec tomuto náporu zásluhou velké bojovnosti i trochy
nezbytného štěstí odolali. V rozhodujícím závěru tým útočně držela Hela
Horká, důležitými balóny pomohla

? ;$  [  
! ;    *
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Foto: Marek Sonnevend
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mohly minimálně několikrát triumfovat jasněji i klidněji, tím pádem by
bodů měly ještě víc.
Tahle charakteristika padne jako ulitá
rovněž na čtvrteční spektákl v Brně,
kde mělo vékáčko všechny čtyři první sady v jejich průběhu na své straně, přesto dva z nich ztratilo. Hned
v úvodním totiž promarnilo vedení
22:21, na konci třetího dokonce
24:21, tedy tři setboly za sebou. Proto jej posléze dělil malinký kousek
od tiebreakového podlehnutí, neboť
čelilo dvěma mečbolům KP a samo
využilo teprve třetí.
Na obhajobu prostějovských žen je
však potřeba říct, že soupeřky tentokrát předvedly skutečně kvalitní
výkon. Především mohutně tlačily
podáním, což jim většinu času vychá-

zelo, a hostům pak vinou mizerného
příjmu logicky vázla komplet celá
hra. Naštěstí se v projevu objevily
i výše zmíněné kladné atributy, díky
kterým se podařilo domácí nápor
aspoň částečně otupit. A přes veškeré komplikace dospět k hraničně
úspěšnému obratu na výsledných 2:3
z pohledu silně vzdorujících Jihomoravanek.
„Brno šlo na maximum do servisu
a dostávalo nás pod obrovský tlak na
přihrávce, hlavně v některých postaveních jsme měli velké potíže. Stálo
nás to koncovku prvního setu a zejména třetího, vinou čehož jsme nedokázali zvítězit třeba 3:1. Přihrávku
jsme dnes měli opravdu špatnou, ale
nechci všechno házet jen na ni, neboť
problémy jsme měli i jinde. Například jsme se dlouho trápili v obraně,
málo či skoro vůbec netlačili podáním a při tom slabém příjmu nepokládali v mnoha pasážích útoky na
zem, plus občas se objevily tradiční
zmatky v mezihře,“ zmínil poměrně
obvyklé neduhy kouč VK Lubomír
Petráš. Na druhou stranu odmítal
vidět pouze negativa. „Soupeř na nás
říct, že jsem se v divadle už dlouho
tolik nenasmál. Eliška Balzerová je
skvělá herečka a role jí bezvadně sedla,“ potvrdil muž.
Představení Můj báječný rozvod
úspěšně završilo letošní jedenáctý
ročník divadelního festivalu
Aplaus pořádaného Městským divadlem ve spolupráci s agenturou
TK PLUS. V rámci něj se kromě
Elišky Balzerové představili také
Jiří Langmajer s Tatianou Vilhelmovou ve hře Skleněný strop
či Jiří Bartoška v inscenaci Moje
hra.
Přestože Aplaus skončil, letošní divadelní sezóna je v plném proudu.
Například po celou nadcházející sobotu 17. listopadu bude ve Městském
divadle v Prostějově připraven šestý
ročník Noci divadel. Jeho letošním
tématem je 100. výročí založení
Československa.

BYLI JSME
U TOHO

Balzerovou

Páteční koncert v „Kasku“ zahájila
rocková předkapela Sendwitch. Úderem dvaadvacáté hodiny už začalo to
nefalšované pop-punkové peklo, které
mezi fanoušky vnesly Rybičky 48. Zejména tehdy, když zahrály song Tohle je
rock’n’roll, vy buzny!, si vysloužily mohutný tleskot a pískot mladého publika,
které zaplnilo Společenský dům k prasknutí.
V této souvislosti měl frontman kapely
Kuba Ryba zajímavou poznámku,
a sice že během jejich turné Best (Fuck)
Off Tour, v rámci něhož probíhal i tento
koncert, mělo prostějovské vystoupení
zatím největší návštěvnost ze všech.

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Minulý pátek se
prostějovský Společenský dům od
20:00 hodin pomalu plnil fanoušky skupiny Rybičky 48. Ty všem
předvedly velkolepou show, na
níž zahrály své největší hity a současně novinky z chystaného alba.
Návštěvníci je přitom ocenili mohutným potleskem a jásotem, ba
přímo šíleným jekotem. Všichni si
tak koncert užili jaksepatří, Večerník nebyl výjimkou!

BYLI JSME
U TOHO
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kdy vydali píseň Romantik. To už každý
zvedl ruku se svítícím mobilem nebo
zapalovačem a mával…
Návštěvníci byli z koncertu Rybiček
48 doslova unešení. „Je to skvělá kapela, poslouchám ji už od doby, kdy
začínala, a myslím, že je čím dál lepší
a lepší. Navštívil jsem již mnoho jejích
koncertů a každý z nich si užívám, ale
tenhle mi přijde zatím asi nejlepší. Ze
skupiny je totiž cítit obrovská energie a nadšení i po tolika letech,“ svěřil
se Večerníku Martin Karafiát, jeden
z návštěvníků.
Další
akcí
v
prostějovském
Společenském domě bude koncert skupiny Kollárovci. Proběhne ve čtvrtek
15. listopadu od 19:00 hodin.
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Kapela představila nové skladby
z chystaného alba Best (Fuck) Off, ale
i staré pecky. Zazněly Vážené dámy,
Magdalena, Obyčejnej den, Bohém
zapomenutý dítě či stará vykopávka
Filmová hvězda. Z nové desky pak zahrála třeba písně Čas líbá nás, Ženy, která
je poctou všem ženám, nebo Léto. Na
něm pracovali společně s hudebníkem
Pekařem a také s Jimmym Vošoustem,
který si s Rybičkami na pódiu i zazpíval.
A jelikož jak sám text písně, tak i celkový
výběr slov muzikantů z kapely jsou nevybíravé, doplnil Kuba Ryba Léto slovy:
„Kdo má rád léto, ruku nahoru. A kdo
ho nemá rád, ať jde do prdele!“ Z Léta se
pak hudebníci spolu s fanoušky přenesli
ještě do romantických časů roku 2008,

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Tuto středu 14. listopadu od 18:00 hodin vystoupí na prknech
Městského divadla v hlavní roli Lukáš Hejlík společně s Pavlou Dostálovou
v dalším LiStOVáNí. Druhé scénické čtení letošní seony bude věnováno knize
Doppler od autora Erlenda Loeho. Půjde o příběh, který se odvíjí od zdánlivě
bezvýznamné události – pádu z kola...
První podzimní LiStOVáNí neslo název Svatá Barbora a pojednávalo o tzv. kuřimské
kauze, kterou zpracoval Marek Šindelka ve spolupráci s Vojtěchem Maškou a Markem
Pokorným v knize se stejnojmenným názvem. Případ zahrnující týrání dětí, selhání
veřejnosti a silnou manipulaci okolím vystřídá tuto středu příběh norského autora
o hluboké osobní krizi muže jménem Doppler, který se kvůli ní přestěhuje od rodiny
do lesa, kde je jeho společníkem losí mládě…
Je to román o lidské osamělosti, přechodu od aktivity k pasivitě, soukromém protestu
proti společnosti a proti tomu, co se považuje za správné a korektní, proti konzumu
a blahobytu. Kniha je charakterizována jako akční groteska a patří k nejoblíbenějším
titulům seriálu LiStOVáNí.
(tem)



světě na nejprestižnějších pódiích
a s nejlepšími světovými orchestry.
V současnosti se věnuje kompozicím
starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum také o díla 20. století
(Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička,
Fišer, Mácha).“
Hudeček přitom nebude na pódiu
sám. Zahraje společně s cembalistou Martinem Hrochem, který je
naproti tomu výborný pianista, na
koncertě však zahraje na cembalo.
„Martin Hroch se zabývá dobovou
a tzv. ‚historicky poučenou‘ interpretací barokní hudby na oba nástroje.
Jako sólista i jako komorní hráč vystupuje s řadou orchestrů a komorních
ansámblů. A také mimo mnoha
dalších aktivit nahrává pro rozhlas
i televizi.“
(tem)

LiStOVáNí
 

PROSTĚJOV Do Městského divadla v Prostějově se vrací známý
houslový virtuóz Václav Hudeček.
Koncert odehraje ve čtvrtek 15.
listopadu od 19:00 hodin společně
s cembalistou Martinem Hrochem. Jejich spojení je zárukou
krásné a nezapomenutelné události
rozechvívající srdce posluchačů.
Unikátní zážitek v podobě koncertu
houslisty Václava Hudečka jste měli
možnost zakusit již před lety. Tentokrát se tento skvělý hudebník do
Prostějova vrací, a tak si jej můžete
zopakovat, případně nově poznat.
„Václav Hudeček již ve věku patnácti
let vystoupil na koncertu v Londýně.
Později ho uslyšel hrát legendární David Oistrach, jenž ho několik dalších
let vyučoval. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém

zahraje v divadle

příznivého stavu prostějovské plejerky
zase zabraly a po otočení na 21:22 to
vypadalo slibně. Bohužel koncovka
jim absolutně nevyšla, finiš sady plné
zvratů patřil čtyřmi výměnami za sebou jednoznačně KP - 25:22 a 1:0.
Na straně vékáčka panovala značná
nejistota de facto ve všech činnostech, což bylo potřeba radikálně změnit. A hned zkraje druhé části se tak
přesně stalo. Prudce nahoru šla komplet celá hra dam v růžovém, samy
prudce udeřily v jednom postavení.
To Horká skvěle zapodávala, společně s parťačkami si pomohly pozornější defenzivou a rázem měly výraznou
převahu i obří náskok (2:10, 4:13).
Jenže ani tohle jim nedalo žádnou výsledkovou jistotu. Uprostřed setu je
totiž protivnice jasně přehrávaly, mírným favoritkám pro změnu nefungovalo vůbec nic. Takže Královo Pole
dotáhlo na 18:19 a ze závěru se stalo
drama. Definitivně pak rozhodlo teprve tříbodové odskočení (z 20:21
na 20:24), byť se podařilo proměnit
až třetí setbol - 22:25 a 1:1.
Nicméně Brňanky viditelně nabraly
zpět dřívější pohodu, úvod třetího
dílu vyšel znova jim (5:2, 8:5). Hosté
se dál potýkali se slabším příjmem,
potíže opakovaně nastávaly též v mezihře i defenzivě, útok se servisem
často neměl dostatečnou průraznost.
Za domácí se hodně prosazovaly Fricano s Vyklickou, které se nedařilo
zastavit, a papírově silnější kolektiv
silně držela jediná Horká coby správná kapitánka. Právě její velkou zásluhou hanácký mančaft rázně otočil
z 13:10 na 13:16, leč vzápětí oplatila
stejnou mincí americká univerzálka
- 17:16. Drama gradovalo, přičemž
# 
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„Po celé utkání jsme byli pod neuvěřitelným tlakem Brna na podání. Proto jsme měli problémy
na přihrávce a celkově se neprosazovali tak, jak bychom chtěli. Mrzí především zbytečně ztracený třetí set, naopak je potřeba ocenit vydřený obrat v tiebreaku znamenající naši těsnou výhru.“

LUBOMÍR PETRÁŠ ~Q

„Mohli jsme vyhrát, ale i bod, který se nám povedlo získat, je proti takovému soupeři určitě cenný. Každopádně musím celý tým pochválit jak za kvalitní výkon, tak za velkou bojovnost.“

TOMÁŠ SAMSELY – Královo Pole Brno



na 6:7). Jinak jim konečně fungovaly
na vyšší úrovni bloky, smečařsky se
k Horké přidaly další kolegyně, zejména Bezhandolska (6:11, 10:16).
Získanou převahu ovšem sokyně zas
nepříjemně přibrzdily, jak jinak než
tlakem z podání na přihrávku (16:18,
20:22). Nové nervy, tentokrát úspěšněji ukočírované výběrem VK, který
ustál nelehkou situaci – 21:25 a 2:2.
Šlo se tedy do tiebreaku, jenž otevřela
předlouhá výměna ve prospěch družstva z jihomoravské metropole. To jej
nakoplo k miniúniku na 3:1, posléze
6:3. Samselyho ovečky zde předváděly výtečný výkon, naproti tomu třetí
tým extraligové tabulky chyboval, váhal. Jenže přišel prudký zvrat od skóre
7:4, kdy hostující bojovnice perfektním vzepětím úplně změnily vývoj na
8:11! Fantasticky zakončovala Horká,
leč ani její ohromný příspěvek nemusel zařídit vítězství. Taky brněnské
holky totiž nepřestaly dřít a dokonce
se propracovaly ke dvěma mečbolům
(14:13, 15:14). Prostějovské lvice oba
přežily, aby vzápětí svůj třetí v infarktovém finiši úlevně proměnily esem
Kojdové – 17:19 a 2:3!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na
straně 22

 

povedená pasáž na 21:24 přiblížila
úřadující mistryně republiky na dosah zisku sady číslo tři. Všechny tři
setboly však zůstaly nevyužity, naopak soupeřky pěti body v řadě zužitkovaly hned svůj první – 26:24 a 2:1.
Bolestná ztráta již téměř vyhrané koncovky ale na volejbalistkách Prostějova nezanechala žádné negativní stopy.
Spíš se za nepříznivého průběhu víc
vyhecovaly, zpřesnily celý svůj projev
a preciznějším výkonem začaly diktovat dění na palubovce. Ačkoliv si opět
neodpustily tradiční výpadek (z 1:5

Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3, 2:6, 7:6,
9:7, 9:9, 10:12, 12:14, 15:14, 18:15, 20:16,
20:20, 21:22, 25:22. Druhý set: 1:1, 1:4,
2:10, 4:11, 4:13, 6:13, 9:14, 11:15, 12:17,
14:17, 15:19, 18:19, 18:21, 20:21, 20:24,
22:25. Třetí set: 2:0, 3:2, 5:2, 5:4, 8:5, 9:8,
10:10, 13:10, 13:16, 17:16, 18:19, 19:21,
21:22, 21:24, 26:24. Čtvrtý set: 0:3, 1:5,
3:5, 4:7, 6:7, 6:11, 10:14, 10:16, 12:16,
13:18, 16:18, 16:20, 18:22, 20:22, 21:23,
21:25. Pátý set: 1:1, 3:1, 4:3, 6:3, 7:4, 7:8,
8:11, 9:12, 12:12, 14:13, 15:14, 15:16,
16:17, 17:19.
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Josef, následně svalovec Gustav Frištenský, později T. G. Masaryk, Heinrich Himmler, Jurij Gagarin či český hokejista.
Nakonec na něm skončil Frištenský, a to
hlavně proto, že jeho sochu se jako jedinou podařilo dokončit.
Ve hře se prolínala fikce s historickými fakty, součástí scény byla například projekce
zachycující unikátní záběry z návštěvy
prezidenta Masaryka v Litovli. Vše doplňovaly zdařilé autorské písně. O tom, že ne
všechno bylo zcela vymyšleno, však svědčí
mimo jiné fakt, že před sokolovnou v „hanáckých Benátkách“ dnes skutečně stojí
socha Gustava Frištenského. „Byl jsem tu
už na té komedii z Divokého západu a tak
jsem čekal něco podobného. Musím říct,
že mě hra poměrně překvapila. Úsměvné
to občas bylo, ale rozhodně jsem se neza-

smál tolik jako minule. Na druhou stranu
mi byl tenhle pohled na naši historii hodně
blízký. Když jsem při oslavách sta let republiky od některých lidí slyšel, že na naši stoletou historii můžeme být hrdí, vždy jsem
si k tomu sám za sebe dodal: jak na co!
A přesně o tom tahle hra byla,“ zhodnotil
jeden z odcházejících diváků.
Divadelní představení Sokl! bylo pouze
jednou z řady kulturních akcí připomínajících v Konici sté výročí vzniku
republiky. „K těm dalším patřila třeba
výstava historických fotografií na zámku.
Nicméně tímto to celé nekončí. Jubileum
se projeví ještě při ohňostroji konaném během tradičních vánočních trhů. Letos jej
totiž doprovodí prvorepubliková hudba,“
prozradil Večerníku Tomáš Vrba, ředitel
Městského kulturního střediska Konice.
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bylo s inscenací, která se bezvadně hodila k oslavám 100. výročí vzniku naší
republiky stejně jako připomínce 90.
výročí otevření konického Živnostenského domu.
Pohled na naši minulost v podání sokolských nadšenců se zaměřil zejména na
nejrůznější absurdity a malá lidská selhání.
Pohnutky jednotlivých osob, které se ocitly
v historickém soukolí, však mohly být divákům pochopitelné a snad i blízké. „Vždyť
nejen naši předkové, ale i my, či ti, kteří
přijdou po nás, nebudou podobných kotrmelců s největší pravděpodobností ušetřeni,“ upozornil autor hry Michal Schmalz,
který je občanským povoláním zubař.
Děj hry se točil kolem prázdného soklu
čili podstavce připraveného pro sochu.
Na něm měl dle „vůle lidu“ a objednávky
městské rady nejprve stát císař František
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PŮVODNÍ
reportáž

obnovit tradici divadelních představení
v sále Živnostenského domu v Konici.
Dorazil tam divadelní soubor Sokola Lipro Večerník
tovel se hrou Vinnetou poslední ústřel.
Bláznivá komedie plná slovního i situMartin
ačního humoru se solidně zaplněnému
sálu líbila. A tak zhruba stovka lidí přišla
ZAORAL
i v pátek 9. listopadu, kdy se ochotníci
Letos v dubnu se po letech podařilo z Litovle do Konice vrátili. Tentokrát to

KONICE „Mistře, musíte sochu toho Masaryka předělat na
Himmlera! Jen tak Němci dostanou, co chtějí. Nic si z toho nedělejte, my pravověrní Češi stejně budeme vědět, že za podobou
šéfa gestapa se ve skutečnosti skrývá náš první prezident!“ Takto
přesvědčovali občané jednoho hanáckého městečka místního
sochaře. Ten jejich přání nakonec vyhověl a oni sami jej za to po
skončení války ve velkolepém procesu jak se patří odsoudili... Za
historií naší stoleté republiky se bez patosu a s nadhledem ohlédl
ochotnický souboru Sokola Litovel ve hře Sokl!, která byla k vidění uplynulý pátek v Živnostenském domě v Konici.

Po bláznivé komedii nabídl soubor z Litovle ohlédnutí za kotrmelci stoleté republiky
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Pokud dáme stranou Český pohár,
tak z osmi ligových mačů Hanaček
skončil už pátý výsledkem 3:2 nebo
2:3 (k tomu dvakrát 3:1 a jednou
3:0). Na jednu stranu je určitě fajn,
že většinu těchto napínavých bitev
zvládly vítězně, díky čemuž mají na
kontě pouze dvě jednobodové porážky v Olomouci (jasný zisk) a Liberci
(spíš ztráta). Současně je však nutné
vidět, že kdyby nemusely překonávat tolik vlastních herních problémů
včetně některých trochu zbytečných,

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Uplynulý týden, kdy volejbalistky VK Prostějov
odehrály jediné střetnutí, znovu potvrdil směr, kterým se v tomto soutěžním ročníku zatím ubírají. Zase musely podstoupit velice tvrdý boj – a tentokrát v Králově Poli obzvláště perný – než
doslova vydupaly z palubovky další těsnou výhru. Tak jako ve
většině předchozích duelů UNIQA extraligy ČR 2018/2019, přičemž pozitivní prvky se ve výkonech družstva pořád prolínají
s opakujícími se nedostatky.

BRNO Herně nevyrovnaný, divácky atraktivní a celkově nervydrásající zápas vrcholící strhující
koncovkou sehrály volejbalistky
KP Brno a VK Prostějov v 8. kole
UNIQA extraligy ČR 2018/2019.
Královo Pole vedlo 1:0 i 2:1 na
sety, vékáčko pokaždé vyrovnalo
a v rozhodujícím tiebreaku nekleslo do kolen ani při dvou mečbolech výborně makajícího soupeře.
Následný finální obrat tak hostujícím ženám přivál bytelně vydřenou výhru za dva body po více než
dvouhodinové bitvě, která fanoušky v hledišti zvedala ze sedadel.

aneb názor
Heleny Horké

E  
608 960 042

VÝHODNÉ

Šestapadesát procent činí
podíl pětisetových výsledků žen VK Prostějov
v soutěžních zápasech aktuálního ročníku. Hned
pětkrát z devíti případů
totiž jejich mač skončil
konečným poměrem 3:2
nebo 2:3, tudíž si fandové
i samy plejerky většinou
užijí pořádný adrenalin.
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Prostějovské ženy se rvou a opět vydřely vítězství,
ale větší herní progres stále nepřichází

milujeme

JE ROCK’N’ROLL, VY BUZNY! Houslista HUDEČEK
SEZÓNA VK JE DÁL VE ZNAMENÍ BOJE ("  TOHLE


„Za vítězství v Králově Poli jsme po takovém průběhu nakonec rády. Nebylo to
vůbec jednoduché, proti dobře hrajícímu soupeři šlo o hodně těžký zápas, divácky atraktivní. Mohly jsme vyhrát jasněji i podlehnout, dva body tudíž bereme.
Brněnské holky předvedly velice slušný volejbal, fanoušci si mohli užít pěknou
a zajímavou podívanou. My jsme stejně jako v předchozích utkáních střídaly
lepší pasáže s horšími, dost problémů nám dělalo ostré podání domácích. Důležité bylo, že jsme se nepoložily po blbě ztraceném závěru třetího setu, kdy nám
uteklo vedení 24:21. Naopak jsme se potom zlepšily, otočily tříbodové manko
v tiebreaku a na jeho konci nechybovaly, díky čemuž se nám podařilo jak odvrátit dva mečboly, tak vzápětí vyhrát. Příjemné je, že po delší době nemáme
v sobotu žádné střetnutí, tudíž jsme si mohly užít volný víkend. Aspoň se po odpočinku tím líp připravíme na další boj v Brně, tentokrát pohárový u Šelem. Ve
středu tam pojedeme pro postup do Final Four, následně budeme chtít v sobotu
porazit doma Šternberk, pokud možno hladce.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Do prodlužující se řady těch volejbalistek Prostějova, jež se v letošní
sezóně potýkaly s menšími zdravotními problémy, čerstvě přibyla Lucie
Polášková. Pětadvacetiletou smečařku začalo poslední dobou pobolívat
levé koleno natolik, že svůj problém
svěřila trenérům. A ti zprostředkovali páteční vyšetření u lékařského
specialisty, jehož kompletní výsledky
budou známy dnes. „Je tam podezření na poškozený meniskus, což by
samozřejmě nebylo dobré. Snad se
nepotvrdí,“ doufal kouč žen VK Lubomír Petráš.
Ten dal svým svěřenkyním dva volné dny za sebou, což vzhledem k trochu netradičnímu zápasovému programu uplynulého týdne (čtvrtek
duel, sobota nic) tentokrát připadlo
na celý víkend bez volejbalu. „V plné
sezóně se tohle nestává často, tak
ať si to holky po náročném období
užijí. Od pondělka zase makáme na
plné obrátky, musíme pořádně pracovat na celkovém zlepšování,“ řekl
Večerníku Petráš.

Polášková na vyšetøení s kolenem,
%# #    

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Naše ocenění mohla klidně dostat potřetí za sebou Helena Horká, která v Brně doslova ubouchala závěrečný
obrat, nebo Veronika Bezhandolska za svůj komplexní
přínos během moravského derby. Jediné utkání
prostějovských volejbalistek za celý minulý týden
však skvěle vyšlo také jejich první nahrávačce, která v Králově Poli předvedla asi svůj
nejlepší výkon této sezóny. Z mizerných přihrávek dokázala Míša rozdávat míče parťačkám natolik kvalitně, že vékáčko nijak
fatálně neztrácelo v útoku. Navíc přidala
tři vítězné bloky a oproti předchozím duelům viditelně zlepšila také osobní slabinu,
to znamená obranu v poli. Nebýt velice dobré hry Zatloukalové, nemohly by Hanačky na půdě rozpumpovaného KP oslavit těsné vítězství.

MICHAELA ZATLOUKALOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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19,90

19,90

29,90

-

Hruška 1kg

Granátové jablko 1ks

36,90

22,90

9,90

39,90

14,90

9,90

49,90 (bio - 500g) 29,90

49,90

39,90

16,90

49,90

20,00

34,90

54,90

39,90
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26,90
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čelechovice na Hané
Obec: Brodek u Prostějova, Ondratice, Želeč
Dne: 26. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Dne: 29. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: č. domů 320, 287, 286.
oblast: část obce Brodek u Prostějova: celá ulice Salajky,
Obec: Mostkovice
Vilapark (vč. č. 315). Celá obec Želeč na Hané (mimo
Dne: 28. 11. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá části od č. 100 a 6 po konec obce směr hřbitov). Část
oblast: část obce Mostkovice - celé ulice Ohrozimská, obce Ondratice: oboustranně podél silnice od č. 32 a 7
Hlinická, V Proluce, Nábřežní, Pěší, Za Stodolami od po konec obce s č. 170 a 174 (vč. č. 137,127,146,125
ul. Ohrozimská po č. 561 vč. lokality nov. RD, Sticho- a 98). Odběratelské trafostanice: Brodek u Pv ZD (č.
vická od ul. Ohrozimská po konec sm. Plumlov, část 300683), Ondratice pískovna (č. 300723), Ondratice
Prostějovské od č. 80 po č. 88, dále lokalita chat ko- pramen (č. 300724).
lem Letního kina, od hráze po parkoviště a po č. chat Obec: Suchdol
1145, 1135 u yacht klubu, včetně kina, č. 1156, občer- Dne: 30. 11. 2018 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá
stvení č. 834.
oblast: oboustranně podél silnice od č. 62 a 25 po koObec: Myslejovice
nec obce směr Ptenský Dvorek s č. 76 a 99 (vč. č. 100,
Dne: 28. 11. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnu- 67, 82, 101, 102, 109, 110 a 146).
tá oblast: část obce Myslejovice: č. 4, 34, 80-82, 86, Obec: Alojzov
97, 100-113, 117, 118, 120-123, 125, 127, 129, 130, Dne: 30. 11. 2018 od 7:30 do 10:00 hodin. Vypnutá
136, 138, 141, 143, 149, 152, 153. Chaty č. 904A - oblast: areál Elmo-plast a.s. Alojzov. Odběratelská TS
910A.
Elmo (700650).
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Naše


29,90

37,90

37,90
(500g)

39,90

15,90

39,90

Šťavnaté, chutné a ještě k tomu zdravé. Navíc se dá zpracovat prakticky jakkoliv
a je určeno rovněž i ke přímé spotřebě. Řeč je o oblíbeném ovocíčku. A tak jsme se
vydali zjišťovat, kde je nejlevnější Pomelo či Kaki, načež tomu tak je v Penny marketu, ve druhém případě nabízí shodnou cenovku i Lidl. Tam nabízí za nejnižší
cenu také hrušku. Mango, hroznové víno i granátové jablko si pak zajděte rozhodně koupit do Teska.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 7. listopadu.

-

Hroznové víno 1kg

59,90

9,90

12,90

-

39,90

27,90

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

34,90

Mango 1ks

Kaki 1ks

Pomelo 1ks

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Po
delší době se vám začnou zapalovat
lýtka a chvilkovému flirtu budete
ochotni obětovat i současné partnerské štěstí. Co se dá dělat, když
jste do větru... Alespoň to proboha
držte v tajnosti!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Venku je počasí, že by psa nevyhnal
a vaše tvář se bude kabonit. Bodejť by
ne, když jste zvyklí venku sportovat
a teď musíte znuděně sledovat televizi.
Ale zabavit se můžete u sporáku, jste
výborní kuchaři.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Drobně si polepšíte po finanční
stránce, ale na žádné vyskakování
to rozhodně nebude. Zaměřte se
alespoň na částečné splacení dluhů
a něco kupte i svému partnerovi.
Ten už na dárek čeká velmi dlouho.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čekají vás
dny překotných událostí. Následovat bude jedna za druhou, takže ne
na všechny dokážete zareagovat.
Řešte ale pouze ty problémy, které vám komplikují život nejvíce.
Ostatní vám neutečou.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Hodně budete zanedbávat svůj protějšek, se kterým si už delší dobu nemáte co říct.
Vrcholem všeho bude konec týdne,
kdy se vám nebude chtít ani domů
a partner si vyjede na volný víkend
zcela sám.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Zatoužíte
po mnohem větším vzrušení, než
představují osmihodinová pracovní doba a pak povinná docházka
domů. To není nic pro vás, kdepak.
Okamžitě hledejte změnu jak v pracovním, tak osobním životě.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Trápí vás
značný nepořádek v domácnosti,
ale do uklízení se vám ani partnerovi příliš nechce. Nedá se nic dělat,
budete muset sáhnout hluboko do
kapsy a najmout si uklízecí firmu. Je
to velmi praktické.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Bohužel se ve vypjaté chvíli dopustíte lži,
která vás hned vzápětí bude velice
mrzet. Navíc zalžete člověku, který to s vámi hrál celý život vždycky
upřímně a na rovinu. Okamžitě se
přiznejte a omluvte se.

Mnohým Prostějovanům zkazí radost nečekané komplikace uvnitř
rodinného krbu. Od toho se bude odvíjet špatná nálada, která zasáhne i do pracovních povinností. Holt nejen venku může být už nevlídno
a pošmourno...

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Chystáte se hned na několik společenských
akcí, nicméně váš partner bude trvat
na tom, abyste ho brávali s sebou.
Nedá se nic dělat, v rámci zachování
klidu a míru se budete muset smířit
s jeho přáním.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Rádi překvapujete druhé lidi a tento týden
se vám to znovu podaří. Do šoku
přivedete všechny ty, kterým dlužíte peníze. Podaří se vám totiž vyhrát
značnou sumu peněz, takže vyrovnáte všechny závazky.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Rádi
byste se seznámili, a nejlépe se člověkem opačného pohlaví. Nejhorší
ale je, že vás i nadále všechny vyhlédnuté objekty budou přehlížet
jako lán obilí. Nezoufejte, všechno
chce svůj čas.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Neprodleně se vydejte na úřady a dejte si do
pořádku všechny resty. Moc věcí
jste v poslední době zanedbávali,
a pokud si nyní nevystojíte fronty
na úřadech, problémy se povlečou
i nadále. Bude to ale horší.
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velmi pozitivně hodnoceny zaměstnanci. Účastníci
budou mít také možnost absolvovat exkurzi do výroby, která v HŽP v posledních letech zaznamenala celou
řadu inovačních a modernizačních změn.
Srdečně zveme všechny personalisty, kteří se chtějí
dozvědět něco nového a získat případnou inspiraci.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. od 13 hodin,
je nutná registrace v kanceláři OHK, akce je zdarma.
Více na www.ohkpv.cz.
Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově
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podnikání a nebytové prostory
     

Pernštýnské nám. 176/8,
 
Tel.: 582 301 711
 !"!#$&
www.dsp-pv.cz

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Sledujeme sluneční
fotosféru i chromosféru, kde bývají často patrné protuberance a jiné zajímavé útvary. Rovněž zobrazujeme Slunce projekční metodou, kde je dobře vidět rotace Země. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin Nad jižním obzorem svítí
Mars, na jehož kotoučku v dalekohledu spatříme albedové útvary a polární čepičku. Pak si prohlédneme planety Uran
a Neptun a nakonec se vydáme za vesmírnými poklady podzimního hvězdného nebe. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JAK KAPIČKA PUTOVALA“. Vstupné děti
20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

OD 12. DO 18. 11. 2018

$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$

08=(8035267ö-296.$32

13. 11. Praktické uplatňování PDH v roce 2018 – přednáší Ing. Olga Hochmannová
15. 11. Klub Personalistů
20. 11. Novela zákona o DPH – přednáší Ing. Olga Hochmannová
22. 11. Změny v EET – přednáší Ing. Olga Hochmannová
28. 11. Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2018 - 2019 – přednáší Ing. Karel Kvítek
5. 12. Jak na on-line marketing a HR v roce 2019 - přednáší: Ing. Michal Olbert a Ing. Jakub Horáček
12. 12. Roční zúčtování mezd za rok 2018 – přednáší Ing. Milan Lošťák
Aktuální informace naleznete na našem webu www.ohkpv.cz.

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

Okresní hospodářská komora pořádá další Setkání personalistů prostějovských firem. Tentokrát
se zástupci firem potkají ve společnosti HŽP a.s.,
předního výrobce pružin do železničního a automobilového sektoru.
Hlavním tématem bude „zdravá firma“, tzn. firma, která se různými aktivitami zabývá, stará a pečuje o zdraví svých zaměstnanců. Dojde k předání zkušeností
a k prezentaci zajímavých a vzorových nápadů, které
již v současné době v některých firmách fungují a jsou

SE OPĚT SETKAJÍ

PROSTĚJOVSKÝCH FIREM

PERSONALISTÉ

milujeme vecerník


Konstelace hvězd Prostějova
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Úterek hokejistům zpestřil trénink s fanoušky
A a také večerní soutěž ve Šnytu Hospodský kvíz
8

35

Ve znamení osmiček je aktuální postavení Jestřábů v prvoligové tabulce. Na tomto místě totiž figurují jak
v celkovém pořadí, tak i v průběžném hodnocení domácích zápasů
a rovněž venkovních střetnutí. Teď
by to chtělo postupně zamířit výš...

31

pondělí 9. ledna
Pondělí
2017
12. listopadu 2018
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Daniel Krejčí odešel na Slovensko

podle plánu, obránce

Intenzivnější příprava proběhla

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
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PROSTĚJOV Předminulou neděli trénink na ledě a nevynechali ani zá4. i v pondělí 5. listopadu si hokejo- věrečnou regeneraci. Přitom Glouzar
ví Jestřábi užili zaslouženého volna se jakožto amatérský gólman přidal
po hodně nabitém programu před- v ledové části přípravy k trojici týmoVýrok:
chozích týdnů. Načež se v úterý 6. vých brankářů, zatímco Svoboda coby
listopadu vrátili k přípravě, kterou teprve třináctiletý hobby útočník exAsi je něco špatně,
jim tento den zpestřily dvě zajíma- kluzivně naskočil na křídlo elitní ofenvé akce.
zivní formace místo zraněného Tomákdyž kanadské bodování
První se vázala k fanouškovské sou- še Nouzy. Pro oba borce šlo o unikátní
vede skoro čtyřicetiletý chlap.
těži, v rámci níž příznivci LHK vypl- zážitek, na který budou určitě dlouho
ňovali u příležitosti stoletého výročí vzpomínat.
࡛|oࣂmझhuov|࣒fo-$ol࢙ bझ;h
Československa vědomostní kvíz a ví- To v opačném gardu jistě platí rov- I    H E; $  >  $  $ Y*B    
o v࣐l hu-Ѵo࢙mझ ruoѴb]o࣐
Foto: www.lhkjestrabi.cz
tězové se mohli těšit na absolvování něž o šestici Jestřábů, která v úterý   ;  $  H> I ;!%
ruo7h|bb|࣒
kompletní tréninkové jednotky s pro- večer zamířila do oblíbené restaustějovskými muži. Na což došlo právě race Prostějovský Šnyt. Důvod? nosti potrápili Tomáš Divíšek, Ma- < $#
v úterním odpoledni, kdy se k hokejo- Nikoliv porušení životosprávy, ný- touš Venkrbec, Marek Račuk, Jan
@    ! > !  
@';        ! vému výkvětu našeho okresního měs- brž zapojení do tamní pravidelné Starý, Lukáš Luňák a Tomáš Karpov,  <~} Q
$)  $  '   $ @$ ta připojili dva premianti soutěže.
soutěže s názvem Hospodský kvíz. nevedli si prý na začátečníky zase
%
Foto: Marek Sonnevend
Martin Glouzar a Mates Svoboda po Ta se ve Šnytu koná každý druhý den tak špatně. A minimálně pro některé [(% #
však nastal teprve v následujícím sváteč- boku profesionálních plejerů pod- v týdnu, je určena pro osm až deset účastníky Hospodského kvízu s da& [)(\Y(9
ním mači se Slavií Praha, který se z krás- stoupili jak úvodní rozcvičku i kon- týmů a má vědomostní charakter. tem 6. listopadu 2018 se stali vítanou
ných oslav stoletého výročí republiky diční část v posilovně, tak následný Mozkové obvody si v dobré společ- atrakcí.
(son)
>~
změnil v naprostý propadák 3:6 plný indi &$ 
; #   W# ># =  Q&
viduálních minel. „S takovými hrubkami,
Jakub Neužil
14 772
43
0
90,23
3,34
jaké jsme dnes i předtím v Jihlavě dělali,
89,85
3,30
Tomáš Štůrala
6
364
20
1
bychom neporazili ani Horní Dolní,“ tvr86,11
4,69
Daniel Huf
2
64
5
0
dě kritizoval naštvaný kormidelník.
W>
Naštěstí šli jeho svěřenci do sebe, zkvalit &$ 
; #
Y- 

#
@
nili přístup a v dalších dvou přetěžkých
Jan Zdráhal
20
+6
1
16
17
20
řežbách si počínali neporovnatelně lépe.
U přerovského arcirivala sahali díky otoče10
41
Ladislav Havlík
18
+6
1
9
ní z 0:2 na 3:2 po sladkém derby triumfu,
8
41
Ondřej Mikliš
16
+7
3
5
ovšem gól inkasovaný v power play dopl5
4
Alex Rašner
16
+3
0
5
něný nezvládnutými nájezdy znamenal
3
12
Daniel Kolář
17
+2
1
2
pouze jednobodový příspěvek (3:4sn).
Daniel Krejčí
8
0
1
2
3
2
Tolik potřebnou euforii před repre přestáv1
8
Michael Foltýn
16
+3
1
0
kou Prostějované odšpuntovali až skvělým
0
6
Matěj Bažant
8
+1
0
0
překonáním Budějovic 5:3.
0
4
Mário
Kellner
5
-1
0
0
„Takhle urvaný a povedený zápas jsme
0
8
Rhett Holland
4
-4
0
0
potřebovali jako sůl. Už minule v Přerově
nám chyběl kousek, tam jsme bohužel
@W>
nedorazili koncovku. Dneska byl ten zá &$ 
; #
Y- 

#
@
věr dost podobný poté, co jsme v oslabeTomáš Divíšek
20
0
12 17
29
18
ní pět minut před koncem dostali gól na
23
10
Tomáš Nouza
17
+1
12 11
4:3 a asi začali mít trochu strach,Z
žedůvodu
soupeř plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
vyrovná. Ale tentokrát jsme poslední miMarek
Račuk
12
+6
4
15
19
6
elektrické energie:
@';$    $ '$    B > #$ > $ ;  ?    '  $ $ !   ' %
nuty zvládli, což je super. Tři body jsme už
18
12
Lukáš Žálčík
20
+8
14 4
Foto: Facebook
Obec:
Žárovice
Obec:
Soběsuky
fakt moc potřebovali,“ úlevně oddechoval
14
18
Radek Prokeš
20
-2
6
8
mladý forvard Radek Prokeš. Dne: 19. 11. 2018 od 7:30 do Dne: 21. 11. 2018 od 12:30 do
12
4
David Dvořáček
15
+5
9
3
hodin. Vypnutá oblast: část 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část
Co stávající prvoligová sezóna15:00
přinese
11
16
Tomáš Karpov
18
+3
6
5
obce Žárovice - jednostranně zá- obce Soběsuky - od křižovatky
dál? Již během tohoto týdne se začnou
stavba podél místní komunikace u bývalé váhy po konec obce sm.
Jan Starý
20
+5
4
7
11
4
psát nové vzrušující kapitoly!od č. 25 po konec obce s č. 76, 36, Vícov, dále zástavba podél ulice
10
4
Matouš Venkrbec 19
+5
3
7
50 vč. č. 71, dále zástavba směrem u hasičského hřiště po domov dů9
8
Lukáš Luňák
20
0
1
8
9 /3 =B/6 8 B/;
k voj. lesu s č. 102, 103, 104, 95, 72, chodců (včetně), mimo č. 78.
3
2
Ondřej Matýs
18
+2
1
2
73 vč. nov. RD.
Obec: Lipová - Seč
 *+, 
3
4
Vojtěch Krejčiřík 13
+1
0
3
Obec: Prostějov
Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do 15:00
Dne: 19. 11. 2018 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: LipováJaromír Kverka
5
-3
0
2
2
0
17:30 hodin. Vypnutá oblast: míst- -Seč, chaty: č. 33, 34, 38, 39, 40.
"& $
1
0
Petr Antoníček
7
-3
0
1
 Sladkovského 1, Marti- Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do
ní nádraží
1
2
Václav Meidl
4
+1
0
1
nákova 2b.
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Li0
0
Dmitri Zhukenov 1
0
0
0
0% } 000B % '; 0B %Obec:
?;Prostějov
pová-Seč, chaty: č. 25, 26, 27, E28,
0
0
Anton Kovalev
1
0
0
0
Dne:3,
20. 11. 2018 od 7:30 do 29, 41, 42, 44, 45.
03B % ?' 0B  $ %&
hodin. Vypnutá oblast: Šár- Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do 15:00
% *  0B 3% *+ 03B %15:30
 '
č. 10a, ul. Okružní č. 89 - 97.
hodin. Vypnutá oblast: Lipová Seč,
03B % @$ 00B %  ka^
   !"# $ % ' *+, '
Obec: Vícov, Žárovice, Hamry
chaty: č. 69 - 77, 79, 80.
$! 03B 0% I B % Y$'$!
Dne: 21. 11. 2018 od 7:30 do 12:00 Dne: 22. 11. 2018 od 7:30 do
0 &
Z
V VP PP P
"#<
>
B % ^   B % ]= H  PROSTĚJOV Na uplynulý týden poledne. To už měli prostějovští ho- forvardi: Tomáš Nouza by se měl
hodin. Vypnutá oblast: celé obce 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
1. q@  q;!|=&<  
Q #J 1  
%{"
J
 3%
Jestřábů Jiří
Vykou- chaty:
kejisté81,za82,
sebou
jeden
Žárovice a sliboval
Hamry kouč
vč. chatových
Lipová-Seč,
83, 85
- úterní trénink začít pomalu vracet po zlomenině
 I+=!$ \$ 
Q 11   "
%{#
J?
lokalit a areálu
dále areál tréninkový
100, 109.
kal střelnice,
svým svěřencům
a dvě středeční fáze pod vedením čelisti, naopak Václav Meidl je mimo
J *G>-E$ 
Q #Q  J "
{?
J%
ZD
Vícov
a
fotovoltaická
elektrárObec:
Stražisko
Maleny
záhul, aby během zápasového vol- asistenta trenéra Ivo Peštuky, kon- dlouhodobě kvůli vážnějšímu one IE* ;>
Q 9   "
%Q{""
J%
1 => 6
na FVE Vícov.
Odběratelské
TS:sílyDne:
23. 11.dičního
2018 od
7:30 do
na obnovili
fyzické
a přitom
specialisty
Davida Skřivánka mocnění.
" I= M- 
Q 11 1 1 %
{"J
J
8? :@ / >6BN=/2;
Hamry vojsko
(č. 300755),
Vícov
15:00 hodin. Vypnutá
Strai herně
zamakali
na potřebných
i trenéra oblast:
gólmanů
Štefana Žigárdyho. Hanáci navíc přišli o jednoho beka,
% *;  I >- 
&   _ '
' %
^
FVE
Vícov
(č.
žisko-Maleny
č.
226,
227.
 *+, 3. v ZD (č. 300468),
věcech. Tento plán byl bezezbytku Už v kompletním složení všech kormi- neboť Danielu Krejčímu skončilo
% IK  ` &- 
Q #Q  Q 
{""
J
E.ON Česká republika, s.r.o.
702169).
 ] 28?je; !"#
Q #Q 1 1 
Q{%#
JJ
naplněn, byť částečně bez hlavní- delníků včetně „Bači“ pak borci LHK měsíční hostování z Karlových Varů.
E 6
U
9. IK$  M 
19 9 Q " "
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J
ho lodivoda.
dokončili přípravně náročný program V Prostějově nezůstal, a dokonce se
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dvěma čtvrtečními jednotkami plus ani nevrátil do mateřského extraligo0% '; 0B3 B % ]= H 
Marek SONNEVEND jednou páteční fází. Přičemž se celou vého klubu, místo toho vzal nabídku 11. I*~~  M = Q##
Q % J 1 9
?{%"

0B3 B ;$ %&UB % ?
# IL:!@>;!
19  Q 1 #
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19
Vykoukal
totiž
hned
po
minulém
dobu
kombinovala
kondiční
zátěž
Dukly
Trenčín
ze
slovenské
nejvyšší
; 3B B % Y$'$! 3B B %
#J I!G \ =
Q " 1 1 #J {%%
#
@$ 3B B 3% ?' B3 B % víkendu absolvoval laparoskopickou v posilovně i na ledě s herními prvky. soutěže.
# KE~ E  
Q  1  #J
"{?
#
^   B B % } B B % operaci ramene a původně měl vyne- Do plné práce s chutí naskočili dva Každopádně na víkend 10. - 11. lis#" I !<};> ` 
Q J Q J # "?{J
#
*  B3 B 0% *+ B B chat celý týden, jenže mu to nedalo uzdravení plejeři, útočník Marek Ra- topadu dostala jestřábí letka odpo%  ' B0 B %  ^ a přes doporučení lékaře se k týmu čuk a obránce Alex Rašner. Naopak činkový oraz, znovu trénovat začne
@ ~W
@ ~>~
$! B B % E$ ? B % připojil už ve čtvrtek 8. listopadu do- na marodce ještě zůstávají jiní dva dnes.

A

jubileum...

-

Hlavně pro skalní fanoušky prostějovského hokeje musí být hodně frustrující to, že dál pokračuje mizerná
vzájemná bilance jejich týmu s přerovským arcirivalem. Doma proti
němu ptačí dravci úplně vybouchli
(1:4), venku přišli o vítězství těsně
před koncem (3:4sn).

;#
 

Za jednadvacet odehraných kol letošní
Chance ligy ze strany Jestřábů rozhodně nejvíc potěšily dva skvělé triumfy
nad papírově nejsilnějšími mužstvy
soutěže. Jihlavu zkraje ročníku porazili
3:2 a České Budějovice minulou sobotu 5:3, v obou případech působivými
výkony.
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HOKEJOVÉ

X QDFQDÊ V÷åMÆJQ NQUW RCFNK
VąKMT¾V \G éV[ą \¾RCUč XéGVP÷
\RCEMCPÆJQ FGTD[ U 2ąGTQ
XGO  TGCIQXCNK PC VQ wÿčTQW
éV[ąXÊV÷\UVXÊ
0GLXÊEPCJPWVÆUVTR÷NKXQUVÊP¾
TQéPÆJQ OCLKVGNG VQ RCM D[NQ
RQ UÆTKK VąÊ RQT¾åGM \C UGDQW
QDUCJWLÊEÊ FGDCMN X ,KJNCX÷
RTQRCF¾MUG5NCXKÊ2TCJCKFCN
wÊ wVWNGE QF <WDTč D[ċ Cå PC
UCOQUVCVPÆ P¾LG\F[ RQ \NGR
wGPÆO XÚMQPW -CåFQR¾FP÷
VWJNG OQåPQW MTK\K \CåGJPCNQ
UMX÷NÆ UMQNGPÊ DWF÷LQXKEMÆJQ
/QVQTW
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Mezi hokejovými mantinely

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
www.lhkjestrabi.cz

Hanáci nastříleli ze všech prvoligistů nejvíc gólů a řadu z nich
nadmíru pěkných, tudíž vybrat jednu top akci nebylo nic
lehkého. Nakonec jsme zvolili
lahůdkovou kombinaci z domácího mače proti Třebíči, kdy šel
puk od Jana Starého u zadního
mantinelu přes Marka Račuka
na levém kruhu až k Lukáši Žálčíkovi u pravé tyče bleskově na
jeden dotek. A nejlepší kanonýr
soutěže mohl pohodlně zavěsit
do úplně odkryté klece.

Nejkrásnější
akce

-

„Díky zápasové přestávce dlouhé jedenáct dnů jsme během uplynulého týdne měli přípravu
víc zaměřenou kondičně se zařazením dvoufázových tréninků, víc času bylo taky na posilovnu.
Člověk si hned vybavil červenec a srpen, kdy se takhle podobně trénuje ve větší míře, protože
ještě není takový kolotoč spousty utkání rychle za sebou. Já osobně radši hraju než jen čistě
dřu, ale někdy je samozřejmě potřeba intenzivně zamakat i na mimohokejových věcech, aby
se doplnila fyzička, obnovily síly. V rozjeté sezóně tahle příležitost nastane maximálně párkrát,
čehož je potřeba využít. Proto jsme tu zátěž podstoupili rádi a dřinu si pak vynahradili volným
víkendem. Co se týká dosavadního vývoje sezóny, většina střetnutí je hodně urputných i vyrovnaných, body se sbírají těžce. Vinou některých zbytečně ztracených duelů se ve vyrovnané
tabulce pohybujeme na hraně postupové osmičky pro play off a zatím nemáme žádný bodový
polštář, abychom jakkoliv polevili. Spíš právě naopak, musíme v dalším průběhu soutěže
maximálně zabrat, každý nový zápas jet na sto procent. Jedině tak budeme častěji vyhrávat
Matouš VENKRBEC,
a vylepšíme své postavení.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce
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V minulém týdnu nehráli prostějovští hokejisté žádný zápas, a tak vzhledem k reprezentační pauze vyhlašujeme nejlepšího hráče LHK v dosavadním průběhu
sezóny 2018/2019. Volba je to jasná, neboť tento
ostřílený forvard předvádí i s téměř čtyřmi křížky
na krku stále velmi kvalitní výkony, navíc stabilní
téměř bez výpadků. Díky tomu přesvědčivě vede
produktivitu celé Chance ligy, když s bilancí 12
gólů + 17 asistencí = 29 kanadských bodů nechává
za sebou všechny více či méně mladší borce z druhé
nejvyšší soutěže ČR. Klobouk dolů, Divochu!
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej
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Těžký los, slabší hra a tím pádem i ne tak
příznivé rezultáty poslaly mančaft kapitána Matouše Venkrbce mimo postupovou osmičku pro play-off, nejníž se ocitli
po devátém pokračování prvoligového
seriálu: až na desáté pozici! Propad načala zasloužená porážka 1:4 v domácím
derby s Přerovem po hodně mizerném
představení. „Zubři byli jednoznačně
lepší. Předčili nás v pohybu i důrazu,
celkově měli navrch. A taky jsme doplatili na velice špatné přesilovky,“ litoval
útočník Marek Račuk, jinak špičková
letní posila.
Následně v Českých Budějovicích sice
ptačí dravci zahráli mnohem lépe, ovšem
poměrem 3:4 zůstali těsně od hodnot-
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bodově to není špatné. Musíme však
přidat,“ hodnotil po čtvrtém duelu kouč
Prostějova Jiří Vykoukal.
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celé pořadí Chance ligy. Výpadek sice
ihned odčinili finálním zvratem na 5:2
u nahoře se držícího nováčka z Poruby,
ale rostoucími zdravotními trably sužovanému kolektivu chyběla v dané fázi
soutěže větší výkonnostní stabilita.
To se projevilo zkraje druhé čtvrtiny
dlouhodobé fáze ve Vsetíně, když VHK
na svém Lapači hanáckou partu zmasil
6:3. Aby o dva dny později soubor vedený
extrémně produktivní dvojicí zkušených
Tomášů Divíšek - Nouza pro změnu vypráskal Benátky 5:1. „Mančaft chválím za
to, jak trpělivě dokázal zlomit soupeřovu
tuhou defenzivu. Bohužel marodka se
rozšiřuje a uvidíme, jak nelehkou situaci
zvládneme,“ odtušil Vykoukal.

Nicméně nabranou pohodu hokejisté
LHK plně neudrželi, když je zastavilo Příliš se to nepovedlo, neboť draví openečekané klopýtnutí doma 2:3 s Frýd- řenci schytali nejhorší debakl sezóny 2:8
kem-Místkem, v tu chvíli uzavírajícím na Dukle Jihlava. Skutečný vrchol zmaru
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Jestřábi v tu dobu nutně potřebovali
nějaký pozitivní impuls, který opravdu
nastal. A měl podobu šňůry čtyř výher
za sebou, jež svěřence trenérské dvojice
Jiří Vykoukal + Ivo Peštuka znovu vrátila
do vyšších sfér tabulky. Stěžejní přitom
bylo zničení v té době rozjetého Havířova 5:0, načež tým obnovil tradici oboustranně výživných přestřelek, naštěstí
s příznivým vyzněním.
V Ústí nad Labem to skončilo 5:4, proti Třebíči 6:3 a v Litoměřicích zase 5:4.
Obzvláště poslední počin měl vysokou
cenu, neboť severočeský „projekt Dukla“ vzkvétal, tudíž udolat HC Stadion
na jeho kluzišti dalo pořádně zabrat. „Tři
vybojované body odsud jsou parádní.
Klukům musím poděkovat za to, jak
utkání odedřeli,“ zdůrazňoval spokojený
lodivod Vykoukal.
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ného lupu na ledě asi největšího favorita.
Potom měli volný los, aby bodový půst
utnuli smetením rozklížené Kadaně 9:2.
Sice se s outsiderem poměrně dlouho
trápili, leč nakonec spustili kanonádu.
Bohužel hned přišla další prohra nejtěsnějším rozdílem u favorizovaného mužstva, tentokrát 2:3 v Kladně.
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leč potíže se promítly do výsledkově
špatného vstupu.
Středočeši prohrávali jedno střetnutí
za druhým, hlavně venku navíc dostávali pořádné příděly. Například
i v Prostějově utržili koncem září těžký
debakl 9:2. Postupem času ale došlo
ke zlepšení stavu i posílení kádru, načež se nejbližší soupeř Hanáků poslední dobou zvedl. Zvítězil v Benátkách
nad Jizerou 3:1 a na Slavii Praha 3:2
po nájezdech, doma vzal bod Vsetínu (1:2 SN) a potrápil Jihlavu (3:5)
i Přerov (3:4). „Kadaň šla celkově nahoru, teď už není ani zdaleka tak slabá
jako v úvodu tohoto ročníku. Hlavně
na vlastním ledě je momentálně dost
nebezpečná, takže nás tam nečeká vůbec nic lehkého. Musíme se připravit
na tvrdý boj a po delší zápasové pauze

PROSTĚJOV Reprezentační přestávka týkající se i Chance ligy
mužů ČR 2018/2019 je už minulostí, druhá nejvyšší tuzemská
soutěž pokračuje dnes 22. kolem.
Prostějovští hokejisté v něm však
mají volný los, tudíž v pondělí 12.
listopadu nesehrají žádné utkání.
Zpět do mistrovských bojů naskočí
až o dva dny později, tedy ve středu
14. listopadu. To podniknou delší
cestu autobusem do Kadaně, kde
od 18.00 hodin nastoupí proti tamnímu výběru SK.
Trhači měli v úvodu letošní sezóny
obrovské problémy, vedení klubu
řešilo existenční starosti a dokonce
to nějakou dobu vypadalo, že oddíl
možná zanikne. Nakonec byla situace na poslední chvíli zachráněna,
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hned napoprvé zabodovat,“ řekl Večerníku ke středečnímu duelu kapitán
Jestřábů Matouš Venkrbec.
V sobotu 17. listopadu od 17:00 hodin
se borci elhákáčka předvedou svým
fanouškům. A půjde o hodně žhavou
bitvu, neboť přivítají třetí celek průběžné tabulky z Kladna. Sváteční termín
na Den boje za svobodu a demokracii
ještě umocňuje fakt, že ve šlágru může
za hostující soubor nastoupit žijící legenda Jaromír Jágr.
Ať se tak stane, či ne, sobotní mač bude
velmi atraktivní sám o sobě. Rytíři patří ke spolufavoritům Chance ligy, od
startu aktuální sezóny se drží na nejvyšších příčkách a směřují k dlouhodobému cíli v podobě návratu do extraligy.
I když je pravda, že před přestávkou
neměli úplně špičkovou formu, z uply-
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Prostějov – Kadaň: letošní sezóna
doma 9:2, minulá sezóna doma 5:1
a 2:1sn, venku 4:2 a 3:2p.
Prostějov – Kladno: letošní sezóna
venku 2:3, minulá sezóna doma 3:2p,
6:3, 4:3sn, 3:2p a 3:4p, venku 1:6, 2:7,
2:4, 1:2 a 2:3.
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nulých sedmi dějství vytěžili „jen“ osm
bodů. „Kladno určitě je jedním z divácky nejlákavějších soupeřů v lize, proto
s klukama věříme v co největší podporu našich fanoušků. Ať lidi na státní svátek přijdou v hojném počtu do hlediště,
vytvoří skvělou atmosféru a všichni
společně si užijeme parádní hokej. My
rozhodně půjdeme za vítězstvím, tak
jako naposledy proti jinému favoritovi
z Českých Budějovic,“ slíbil Venkrbec.
(son)

do Kadaně a v sobotu hostí Kladno

Dnes volno, ve středu zajíždí LHK

3RSDX]HSRNUDêXMËSUYROLJRYÇERMH

Hned na úvod soutěže Jestřábi přivítali
ambiciózní a hráčsky nabušený Vsetín,
s nímž svedli působivou jedenáctigólovou bitvu. Divočinu výsledkově zachránili vyrovnáním při závěrečné power
play, navrch i rozhodli ve svůj prospěch
v nastavení 6:5p. Jen škoda, že vydřeně
cenný triumf okamžitě devalvovali prohrou 4:6 v Benátkách nad Jizerou, kde
je skolil papírově slabší protivník tažený
tehdy napraveným rebelem Radkem
Dudou.
Náprava přišla taktéž bryskně a měla
podobu vynikajícího přemožení loni extraligové Jihlavy 3:2 výkonem, který byl
nadlouho nejlepší v rozjetém ročníku.
Načež borci elhákáčka sice upracovaně,
ale přece jen uspěli také na Slavii Praha
3:1, čímž se uvelebili na páté příčce.
„Zatím střídáme lepší zápasy s horšími,
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PROSTĚJOV Kousek za
PŮVODNÍ
třetinou své šedesátikozpravodajství
lové základní části se nachází Chance liga mužů ČR pro Večerník
2018/2019, která po týdenní
Marek
reprezentační pauze pokračuje už dnes 22. dějstvím. SONNEVEND
Prostějovští hokejisté ze dvaceti odehraných střetnutí jedenáctkrát zvítězili (z toho jednou v prodloužení) a devětkrát
podlehli (včetně jedněch samostatných nájezdů), za což při
skóre 80:71 posbírali třiatřicet bodů. To je řadí na průběžné
osmé místo, tedy níž, než si sami Hanáci troufali před startem
sezóny. Večerník využil reprezentační přestávky k sondě, jak
do momentálního středu tabulky dospěli.

Muži LHK dokázali porazit favority z Jihlavy i Budějovic,
ale také zbytečně poztráceli dost bodů s rovnocennými soky

 E
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jovských nadějí zpod vysoké sítě. Miček se od juniorek přesunul právě ke
starším žákyním, Solange Soares si ke
kadetkám přibrala zmíněný juniorský
kolektiv. A Jan Moravčík zatím prostějovské služby neopustil zcela úplně.
„Honza slíbil, že do konce této sezóny
bude dojíždět aspoň na domácí utkání
našich žen, aby z nich dělal statistiky,“
připojil Lukáš Miček ještě jednu doplňující informaci.
(son)

   

Ač se to fanouškům Barcelony, Chelsea, Juventusu
či třeba AC Milán nemusí líbit, tím nejslavnějším
klubem na světě a také nejlepším celkem současnosti je Real Madrid. A stejně tak mohou třeba fanoušci
Sparty či Slavie nesouhlasit, ale tuzemskou jedničkou
poslední dekády je Plzeň. A právě tyto dva celky ze
zcela odlišných fotbalových světů se střetly ve středu
večer na západě Čech. No, sympatický výkon rozhodně nelze Viktorce upřít, měla spoustu nadějných pozic a zpočátku právě ona udávala tón, jenže efektivita
nulová. A jak doma se čas od času může spolehnout
na pomoc od trojice arbitrů, tak na evropské úrovni
se rozhodčí v krizových momentech postaví spíše na
stranu velikánů, viz tvrdý zákrok Ramose. Na výsledku by to ale i tak nic moc nezměnilo a je smutné pozorovat, jak s výjimkou Slavie všem vyslancům vždy
minimálně kousek chybí. A po letošním přímém
postupu do základní skupiny tak zase zřejmě nastane
období půstu a dívání se na záda i celkům z Rakouska
či Chorvatska, brzy možná i Kypru a Srbska. O to větším svátkem středa byla.

A A

veru, Tampy a Philadelphie, se kterou si v roce 2010 dokonce zahrál finále Stanley Cupu.
„Lukáš Krajíček je přirozeným lídrem našeho týmu.
Ani s přibývajícím věkem se jeho hra nemění, má stále
krásný styl bruslení, má velký přehled ve hře. Věříme
proto, že ještě pár let bude hrát na stejně vysoké úrovni.
Pomáhá mladším spoluhráčům především charakterově. Někteří mladší hokejisté jsou až přehnaně aktivní,
nevybouření a přemotivovaní. Lukáš dovede do jejich
hry vnést více klidu a rozvahy. Umí velmi dobře ukázat
detaily, které jim hru zjednoduší a připraví je pro velký
hokej,“ poznamenal na internetových stránkách klubu
sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
„S třineckým vedením byla domluva ohledně další spolupráce poměrně snadná. Jsem rád, že u Ocelářů mohu
i nadále pokračovat, jsme tady s rodinou spokojení, nebyl důvod se ohlížet po jiných klubech, rád bych právě
tady ukončil svou kariéru. Vypadá to, že v Třinci budu
prakticky do důchodu,“ těší se z důvěry jednoho z nejmovitějších oddílů v Česku Lukáš Krajíček.
(pk)

Druhá nejvyšší domácí soutěž se bude hrát ještě dva
týdny, byť přímo pro eskáčko skončí již tuto sobotu
domácí předehrávkou proti Třinci, Fortuna liga má
vzhledem k jarní nadstavbě poslední letošní kolo
v plánu až na předvánoční víkend patnáctého a šestnáctého prosince. To už jsou ale jen výjimky, pro
většinu mužstev včetně těch regionálních se opona
za podzimní částí stáhla již o prvním listopadovém
víkendu, pro Kralice a další celky z krajského přeboru včera a předevčírem. A znovu se začne hrát až
v závěru března, dovolí-li to klimatické podmínky
a stav trávníků. Máme tak za sebou tři měsíce, které
byly nabité ostře sledovanými regionálními souboji,
jako například duel v té době dvou nejlepších celků
I.A třídy Plumlova a Lipové, týdny, během nichž se
Otaslavice sžívaly s návratem do krajských soutěží
a kdy jejich velký jarní rival z Vrahovic nabral výraznou ztrátu na čelo okresního přeboru a vytoužený
postup do I.B třídy se mu tak opět vzdaluje. Dělo se
toho ale mnohem víc a obsáhlé ohlédnutí budeme
servírovat opět až do jara.

TŘINEC, PROSTĚJOV Odchovanec prostějovského hokeje a současný kapitán třineckých Ocelářů
Lukáš Krajíček (na snímku) se domluvil na novém
tříletém kontraktu. Pětatřicetiletý obránce v aktuálním ročníku Tipsport extraligy vévodí kanadskému
bodování všech Ocelářů, kdy v patnácti utkáních zaznamenal pět branek a devět asistencí.
Lukáš Krajíček celou svoji extraligovou kariéru strávil v Třinci. Do týmu zpod Javorového přišel v sezoně
2010/2011 a výraznou měrou přispěl k zisku historicky
prvního titulu. Po úspěšné sezoně akceptoval nabídku z KHL, kde pět let hájil barvy běloruského Minsku.
K Ocelářům se vrátil v průběhu sezony 2016/17 a hned
v dalším roce s týmem získal titul vicemistra ČR a bronz
v CHL.
Rodák z Prostějova slavil významné úspěchy také na
mezinárodní scéně. V reprezentaci získal hned tři cenné
kovy (MS 2006 stříbro, MS 2011 a MS 2012 bronz),
hrál na OH 2014. Celkem má v národním mužstvu na
kontě 63 zápasů. V NHL oblékl dres Floridy, Vancou-
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vysvětlila své důvody Šafářová, které
se nechtělo končit v kvalifikacích.
A doplnila: „Myslím si, že by to tak být
nemělo.“
Elitní hráčka, která řadu sezón strávila
v prostějovském klubu, zatím zvažuje,
jakým aktivitám se bude věnovat po
ukončení kariéry. „Třeba si otevřu kavárnu, to byl vždy můj sen. Absolvovala jsem kurz baristky,“ řekla se smíchem
Šafářová, seriózně přiznala, že už dostala několik nabídek z tenisového prostředí. „Například jako agentka, uvidíme... Ráda bych předávala zkušenosti.
Teď si chci ale hlavně oddechnout.“
Šafářová vyhrála po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové pět
grandslamů v deblu. S Barborou Strýcovou zase na olympiádě v Riu 2016
získala bronz. Před třemi lety si bývalá
světová pětka ve dvouhře zahrála finále na Roland Garros. Ve třech setech
padla se Serenou Williamsovou. Čtyřikrát byla ve vítězné sestavě národního
týmu ve Fed Cupu.
(lv)

PROSTĚJOV Jednu nečekanou
personální záležitost musel na
přelomu října a listopadu řešit
volejbalový oddíl VK Prostějov.
Z jeho služeb totiž na vlastní žádost odešel Jan Moravčík, který
v hanáckém klubu dělal statistika
u ženského „A“-týmu a navíc byl
i hlavním koučem starších žákyň.
„Honza za mnou přišel s tím, že je toho
na něj moc a práce úplně neodpovídá

V úvodních kolech druhé fotbalové ligy se mohli
hráči eskáčka spolehnout na silné závěry. Proti Vlašimi sice v nastaveném čase přišli o vedení 2:1 a na
první výhru v nové soutěži si museli počkat o týden
déle do Třince, kde o svém triumfu rozhodli v poslední půlhodině, poté už ale dlouho závěrečné minuty patřívaly právě výběru Oldřicha Machaly. Stačí
jmenovat vítězství nad Brnem 2:1, které vystřelil
Dmytro Zhykol, gól Zdenu Fládra proti Ústí v devadesáté čtvrté minutě a výhru 1:0 nad tímto soupeřem, dotahování z 0:2 až na 2:2 proti Pardubicím,
i při plichtě v Táboře a pokoření Znojma si vzali prostějovští fotbalisté slovo v pokročilé herní době. Jenže tím jako by se jejich úspěchy vyčerpaly a poslední
týdny naopak právě konce utkání patří soupeřům.
Jihlava se radovala po Zoubelově brance v pětadevadesáté minutě, obdobně i Varnsdorf rozhodl o třech
bodech dvěma brankami od pětaosmdesáté minuty
dál. Podzimní část je přes několik dílčích přestávek
dlouhá, hrát se začalo již v polovině července a únava se může začít projevovat.

PRAHA, PROSTĚJOV V posledních dvou letech trápila Lucii
Šafářovou celá řada zdravotních
problémů a v jednatřiceti letech tak
prostějovská tenistka zvolila radikální řešení. Bývalá světová pětka
a finalistka French Open na začátku
příštího roku ukončí svoji kariéru!
„Zdravotní problémy byly velkým
vodítkem. Na Australian Open se
rozloučím, před Melbourne žádný turnaj hrát nebudu,“ prohlásila
před startem fedcupového finále
dlouholetá hráčka TK Agrofert
Prostějov.
Ukončení kariéry tenistka naznačovala už v průběhu roku. V září předčasně
uzavřela sezónu kvůli přetrvávajícím
zdravotním problémům a v tu chvíli
bylo prakticky rozhodnuto. „Dlouho
jsem o tom přemýšlela. S trenérem
jsme se bavili, že tohle bude poslední
sezóna. Prožila jsem skvělou kariéru,
už na to ale zdravotně nemám. A nechci se trápit na malých turnajích,“

Šafářová ukončí kariéru!

u prostějovských volejbalistek
POTVRZENO: Statistik
a trenér žákyň Jan Moravčík SKONČIL

Velké mezinárodní akce se zúčastnilo po oba dny dohromady 1156 závodníků ze 158 klubů celé Evropy. Ve
výše uvedené „šedesátce“ startovalo pětatřicet borců, a byť je Matyáš dorostencem teprve prvním rokem
po přechodu z žáků, porazil úplně všechny své soupeře, některé až o dva roky starší. V rozhodujícím finále
přitom zvítězil po obrovském dramatu v prodloužení, takzvaném Golden Score.
Dva týdny po tomto výrazném úspěchu odjel Roubík reprezentovat svůj prostějovský oddíl i celou Českou
republiku na mezinárodní turnaj Warsava Open 2018 do hlavního města Polska. A v tamní metropoli si nevedl vůbec špatně, když v konkurenci 75 soupeřů váhové kategorie do 60 kg vybojoval dělené deváté místo.

PROSTĚJOV Nadějný člen oddílu Judo Sokol I Prostějov Matyáš Roubík dosáhl velmi cenného úspěchu. Na prestižním a nadmíru kvalitním turnaji Brno Cup 2018, který byl součástí
Českého poháru a tím i nominačním kláním na mistrovství republiky, dokázal vyhrát kategorii dorostenců ve váze do 60 kilogramů!

Marek SONNEVEND

inapolskémWarsavaOpen

jeho představám. Původně měl u nás
vést kadetky, což se vzhledem k letním
okolnostem změnilo, tudíž na starost
nakonec dostal žákyně. Ty navíc vedl
na většině tréninků sám bez asistenta a celkově to prý na něho všechno
padlo,“ vysvětlil Moravčíkův dobrovolný odchod šéftrenér mládeže ve vékáčku Lukáš Miček. Lodivodův konec
k 31. říjnu nastartoval nutné trenérské
přesuny mezi dvěma výběry prostě-
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vyhrál Brno Cup, kvalitně reprezentoval

Matyáš Roubík
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 E`  Mladý judista

letos slavíme
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Dlouholetá tvář a duše prostějovských
raftařů stojí za dalšími skvělými počiny. Kapitán Raft teamu přivedl Českou
republiku na nedávném světovém šampionátu v kategorii R4 ke čtyřem zlatým
medailím! Absolutními světovými šampióny se stali muži, ženy, junioři i veteráni!

ZBYNĚK NETOPIL

 I

Takto trefně okomentoval sobotní
protivanovskou zimu jeden
z místních diváků, kteří se alespoň
mohli - narozdíl od aktérů zápasu nejnižší fotbalové soutěže
- schovat v přilehlém občerstvení.

„TADY SME
 
A

BAI

Plných sto patnáct vítězných míčů
potřebovaly prostějovské volejbalistky k tomu, aby dosáhly na vítězství v nervydrásajícím utkání, které
odehrály v brněnském Králově Poli.

115

 I

Prostějovské eskáčko inkasovalo další
úder. Na půdě kolegy-nováčka v Chrudimi chtěli svěřenci kouče Machaly bodovat za každou cenu, jenže místo dobrého výsledku si fotbalisté odvezli zpět
na Hanou čtyři banány ve vlastní síti...

DEBAKL:

Tak tomu se říká „zlatá generace“! Český tenisový tým ovládl pošesté za posledních osm let Fed Cup, u čehož opět
byly i prostějovské hráčky v čele s loučící se Barborou Strýcovou. Podíl mají
také Kvitová, Kar. Plíšková i Šafářová.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

  

sport
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ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ NEJČTENĚJŠÍHO
REGIONÁLNÍHO PERIODIKA UŽ TEĎ!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti
i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

599 KČ!!!

Akce platí
pouze do konce
listopadu 2018

UŠETŘÍTE AŽ

50 %

PROSTĚJOVSKÝ Večerník je dlouhodobě nejsilnější titul na regionálním trhu. Kombinuje aktuální informace s víkendovým čtením. Věnuje se
čtenářsky atraktivním rubrikám, jako jsou lidé, společnost, příroda, hobby, zdraví, auto-moto, ale také bydlení. V každém čísle najdete minimálně
dva velké exkluzivní rozhovory. Pravidelně nabízí exkluzivní seriály PROMĚNA IMAGE a JÍME, PIJEME, HODNOTÍME... Připravuje také
nejrozšířenější sportovní zpravodajství, přímé reportáže, témata, analýzy a komentáře i statistický a výsledkový servis. Pondělní vydání obsahuje
rovněž magazín s televizním programem na celý týden.

Výhody pro pøedplatitele:

3ċ('3/$7,7(/6.ë.83Ð1
Objednávám předplatné

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

Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Stačí vyplnit objednávkový formulář v tištěném vydání
nebo na našich internetových stránkách, uveďte sebe
jako plátce a my vám doručíme dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
Aktuálně nabízíme
zvýhodnění v podobě slevy,
dárku a dalších výhod!

MILUJE
ME



PROSTĚJOVSKÉHO

Večerníku na rok 2019

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608 960 042



Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
DIVOKOUPŘESTŘELKUROZHODLAŽROZSTŘEL Doležel v závěru trefil do obou branek:
Okresní loučení s první půlkou sezóny 2018/2019 mezi
„béčky“ Protivanova a Kostelce šťastně vyhráli hosté

PROTIVANOV Úplnou tečku za podzimní částí fotbalových soutěží
OFS Prostějov 2018/2019 napsala sobotní dohrávka 4. kola skupiny
B III. třídy mužů. Přinesla sice jen průměrnou kopanou odpovídající nejnižší soutěži, ale zato byla hodně zajímavá včetně dramatické gradace v úplném závěru. Protivanovská rezerva proti „béčku“
z Kostelce na Hané otočila skóre z 1:3 na 4:3, aby v předposlední
minutě inkasovala vyrovnávací trefu a následně podlehla v penaltovém rozstřelu. Body se tak dělily poměrem jeden ku dvěma.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
}&
Domácí byli v jedenáctičlenné tabulce
osmí a v případě tříbodového vítězství se
mohli posunout na šesté místo, hosté dleli
na páté pozici a jakákoliv výhra jim zaručovala přezimování na lichotivé druhé příčce. Motivace tedy oběma celkům nechyběla, byť většina aktérů střetnutí s datem
10. listopadu netajila, že „pralesní liga“ se
hraje především pro radost a na pohodu.

" 
Zpočátku se aktivity chopili Kostelečtí, leč trvala jen chvíli a hned poté herní
snaha přešla na protivanovskou stranu.
S přibývajícím časem však byla čím
dál víc znát větší fotbalovost hostů. Ti
směrem dopředu předváděli mnohem
víc pěkných i rychlých kombinačních
akcí, vzadu zase nedělali tolik chyb
jako soupeř. A do přestávky zaslouženě získali dvougólový náskok.
Po změně stran dění plynulo absolutně bez vzruchu (kromě dvou situací
krátce za sebou), načež borci z vrchoviny zčistajasna během tří minut
vyrovnali. To je nakoplo k lepší hře
v poslední fázi duelu, kdy zásluhou
dokonání obratu sahali po sladkém
triumfu. Jenže na poslední chvíli nechali protivníka srovnat a poté si ani
nečuchli při rozhodujících penaltách,
které suverénně opanovali plejeři FC
Kostelec na Hané „B“.

;  & #

„Ještěže jsme
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klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

se Pospíšil postavil k přímému kopu
dva metry za velkým čtvercem, aby
přízemní ranou poslal mičudu přesně
za levou tyč – 2:3. Načež hned v 63.
Horákovi po rohovém kopu vypadl
balón z rukou a Kolínský jej pohotovou hlavičkou trknul do odkryté svatyně – 3:3. Z jasného utkání se rázem
stalo drama, přičemž obrozené béčko
Protivanova se hnalo za vítězstvím.
Ale další zaváhání Horáka v podobě
ztráty míče před vápnem ušlo trestu,
hezkou šajtli Menšíka v 77. ze šestnácti
metrů vyškrábl u levé tyčky předtím
chybující brankář a bombu Pospíšila
v 85. z podobné vzdálenosti Horák
reflexivně vykopl nohama. Až tři minuty před koncem hostitelé svůj nápor
přetavili v kýžený obrat, když roh hrajícího trenéra Ptáčníka nasměroval do
vlastní kasy zátylek hlavičkujícího Doležela – 4:3. Nešťastník se však vzápětí
vykoupil, v 89. totiž přetažený centr
nechytatelně napálil zprava křížně ke
vzdálenější tyči – 4:4!
Po hektickém finiši tak poutavý spektákl rozhodl teprve penaltový rozstřel. Jak se vyvíjel? Móri 0:1, Šustr
nedal (vysoko nad), M. Lužný 0:2,
Dokoupil 1:2, Horák 1:3, Janeček
nedal (Horák vyrazil) a Navrátil 1:4.
Poražení vzali těsný neúspěch sportovně, vítězové se z výhry zachráněné
za vteřinu dvanáct logicky radovali.

vyhráli!“
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Foto: Marek
Sonnevend

PROTIVANOV Až zajímavá
osobní zápletka rozhodovala
v úplné koncovce dohrávaný
souboj fotbalových béček Protivanova a Kostelce na Hané.
Hostující bek Radek Doležel
(na snímku) nejprve v 87. skóroval nešťastně do vlastní brány na
4:3, aby vzápětí krásně zavěsil
i mezi správné tyče, což znamenalo srovnání na 4:4.

herní stránce viditelně převyšoval ostatní
Mač otevřela Móriho střela ve 2. minutě
aktéry duelu, dal dva góly, pro své parťáze dvaceti metrů po zemi vedle, o chvíli
ky vypracoval několik vyložených šancí.
později odpověděl Šustr také přízemA byť měl ve druhé půlce nepříjemný
ním pokusem z rohu vápna doprostřed
pád, dokázal se z bolesti otřepat, aby při
Foto: Marek Sonnevend
brány, kde Horák kryl. Následné zvýpenaltách precizně zužitkovanou exekušené úsilí Protivanovských vedlo ve 12.
cí přispěl k dvoubodovému exportu.
bychom takhle blbě prohráli, kluci
Marek SONNEVEND by mi to určitě spočítali.“ (smích)
k průniku Lišky levým křídlem a ráně
; &
 Jak byste okomentoval průběh  Byla to velká úleva, nebo III.
z úhlu, kterou Horák vyrazil k dobídivokého střetnutí?
hajícímu Dokoupilovi. A ten v jasné
třídu coby nejnižší soutěž nebereAčkoliv v Prostějově panovala v den střet- „Prvních dvacet minut asi byli lepší te úplně na krev?
tutovce zblízka špatně trefil skákající
nutí příjemná teplota přes deset stupňů domácí a měli jsme štěstí, že nám „Vzhledem k té rozlučce jsme to brabalón, tudíž gólman ještě stihl na branCelsia, třicet kilometrů na západ všichni nedali víc gólů. Potom jsme byli li hodně vážně. (opět se směje) Ale
kové čáře zasáhnout. Tenhle moment
účastníci podzimní derniéry klepali kosu. lepší zase my, podařilo se nám získat jinak hrajeme spíš na pohodu a pro
domácí poznamenal, hosté je pak začali
Sobotní Protivanov svíral chlad jen něko- dvoubrankový náskok. Po přestávce radost. Každopádně mě vstřelený
postupně přehrávat. A ve 24. otevřeli
lika dílků nad bodem mrazu, navíc prová- jsme se však soustředili až moc na gól potěšil, nedávám jich totiž moc.
skóre poté, co jejich centr z pravé strany
zený občasným větrem. Jak trefně konsta- bránění, z toho pramenilo vyrovnání A rozhodující penalty taky často nenedokázala obrana ani na několik pokutovali místní: „Tady sme holt na horách!“ a potom ten vlastňák.“
sů odvrátit do bezpečí a Navrátil minely
vyhráváme, proto máme radost.“
 Moc jste toužil tenhle smolný  Hodnocení úvodní poloviny
potrestal pohodlným uklizením míče
&$}  moment odčinit záchranou vý- této sezóny bude znít jak?
z malého vápna k pravé tyči – 0:1. Za
sledku?
dvě minuty však bylo vyrovnáno, neboť
„Až na dva nebo tři první zápasy
Poklidný zápas v oboustranně přátel- „Abych vyloženě myslel na to, že to bylo z naší strany myslím docela
Patoraj na boku šestnáctky zbytečně
ském duchu rozjitřila na hřišti pouze jed- v úplném závěru vyrovnám právě slušné. Vzhledem k tomu, že jsme se
fauloval Lišku a sám postižený bezpečna chvilková strkanice, naštěstí rychle za- já, to určitě ne. Spíš jsme se dopředu horkotěžko scházeli na zápasy v doně proměnil nařízenou penaltu k levé
žehnaná. Z třicítky nejvěrnějších diváků nahrnuli úplně všichni, vytvořili tlak statečném počtu, se většinu utkání
tyči – 1:1. Přesto se zdálo, že kostelecký
W 
jich většina mač sledovala z tepla za okny a zrovna ke mně spadl centrovaný dařilo zvládat dobře. Proto jsme
tým je v útoku mnohem nebezpečnější,
restaurace nahoře v tribuně, zatímco balón. Naštěstí se mi ho povedlo tre- druzí a nahoře se zkusíme udržet
což zbytek úvodního poločasu jednoznačně potvrdil. Na konci zápasové Tenhle titul na celé čáře připadl Micha- otužilci venku na ochozech místy dobře fit přesně k tyči, což mě zachránilo. i na jaře, byť postupové ambice asi
půlhodiny udělal Franc vzadu hrubku, lovi Lužnému. Kostelecký útočník po zafandili i s pomocí bubnu a trumpetek. Máme rozlučku s podzimem, a kdy- nemáme.“
M. Lužný mu sebral kopačák a tváří
v tvář Pírkovi nezaváhal – 1:2. Dvě minuty před pauzou výborný M. Lužný
finalizoval pěknou akci na hraně ofsajdu
Q>WW@>¢ ¡~  < $
 Q@>~ ~Q 
opět neomylně k tyči – 1:3.
Druhou půli odstartovaly dvě nebez- „První poločas byl z naší strany tragédie, hráli jsme špatně a vzadu dělali hrozné chyby. Po „Začátek mi připadal docela vyrovnaný, až někdy po dvacáté minutě jsme
pečné jedovky těsně vedle, po jedné na přestávce šel výkon celého mančaftu nahoru, fotbalově jsme se zvedli. A tři minuty před převzali otěže a do přestávky dali tři góly, zaslouženě vedli. Ve druhé půli jsme
každé straně (Dokoupil – M. Lužný). koncem otočili nepříznivý průběh, i když díky vlastnímu gólu soupeře. Velká škoda, však přestali hrát, soupeř byl výraznější, běhavější i celkově lepší, proto výsledek
Ovšem jinak se dlouho nic kloudného že jsme pak zase zaváhali při bránění a nechali hosty vyrovnat. Následně se nepodařilo otočil. Naštěstí se nám povedlo na poslední chvíli vyrovnat a potom zvládnout
nedělo, souboj upadl tak trochu do ho- zvládnout ani penalty, takže mi není do řeči, jsem naštvaný. Tohle se nám stalo několikrát mnohem lépe taky rozstřel, tím pádem máme dva dobré body. S podzimem
u nás panuje spokojenost, navzdory úzkému kádru jsme druzí. Musíme ale
lomajzny. Prudká změna nastala až na za celý podzim, řadu utkání jsme si vyloženě sami pokazili. První půlku sezóny tak hodpřes zimu sehnat ještě nějaké kluky, aby nás pro jarní část bylo víc.“
sklonku hodinového trvání bitvy. To notím jako podprůměrnou, určitě umíme hrát líp.“
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4 :4

SK Protivanov B

FC Kostelec na Hané B

pk 1:4

4. kolo III třídy OFS Prostějov, skupiny „B“ 2018/19
Patoraj

Bronislav

Doležel

Liška

Franc

Pavel
NOVOTNÝ

PTÁČNÍK
Pírek

Bílek

Menšík

Navrátil

Píchal

Pospíšil

Tichý
Horák
Móri

Janeček

Langr

Šustr

Branky: 26. Liška z penalty, 60. Pospíšil, 63. Kolínský,
89. Doležel
13 Střely mimo branku:
Střely na branku:
Rohové kopy:

7

D. Lužný

M. Lužný

Dokoupil

K. Nejedlý

Kolínský

PROTIVANOV

Knápek

4 :4
( 1 :3)

3

P K

KOSTELEC
NA HANÉ

1 : 4

Rozhodčí: Milar – Jelínek, Kudela

Diváků: 30

Branka: 24. Navrátil, 30. a 43. M. Lužný,
87. vlastní Doležel
Střely na branku:
7 Střely mimo branku:
Rohové kopy:

Žluté karta: 60. Pospíšil

Žlutá karty: 26. Patoraj, 36. D. Lužný, 72. Knápek

Střídání hokejovým způsobem: T. Sekanina, Marek, D. Sekanina a Ptáčník

Střídání hokejovým způsobem: Lukášek

4

5

fotbal

PODLE

4

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

RYCHLÝ
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Nulová šance na dobrý výsledek
v Chrudimi, potřetí za sebou
nula bodů a počtvrté nula na
kontě vstřelených branek

řich Machala, který sice může tým
připravovat, jak chce, ale v zápase
s Třincem bude muset spíše doufat v zázrak, že se herní krize zlomí.
Také on se svým asistentem bude
čelit nespokojenosti klubového vedení. Starosti, a to nejen sportovní,
se dozajista honily hlavou také předsedovi klubu Františku Jurovi, který
víkend strávil na finále Fed Cupu
v Praze. Otázkou je, kolik toho
z umění českých tenistek skutečně
vnímal...

TOMÁŠ KALÁB

„K maturitě fůra starostí,“ začíná
titulní píseň k seriálu Zkoušky z dospělosti, který byl svého času natáčen právě v Chrudimi. Těch starostí
teď ovšem mají po zápase na spíše
třetiligovém chrudimském stadionu
jiní. Nejvíc asi hráči, jejichž výkon
spadl na samé dno a šel tentokrát
ruku v ruce s mizerným výsledkem.
Motivační odměny za dosažení stanoveného cíle se ve stále teplém
podzimu pomalu rozpouštějí. Fůru
starostí má určitě také trenér Old-

ZNÁMKA

TOMÁŠ
FRONĚK
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GLOSA A

Prostějov (tok) – Pro kluby profesionálních soutěží nastává dvoutýdenní reprezentační pauza, některé
během tohoto období odehrají zápasy MOL Cupu. Kluby Prostějova
a Třince se dohodly, že už v tomto termínu 17. listopadu, tedy o týden dřív
oproti plánu, odehrají utkání 16. kola.
Začátek je v sobotu v 13:30 hodin.

Zápas s Tøincem se
pøedehrává!
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JAN
KOUDELKA

„Myslím, že prvních pár minut jsme nezačali špatně, byli jsme aktivní, ale pak nás strašně
srazily jednoduché, triviální chyby uprostřed hřiště. Ztráty míče, kdy nám pak soupeř běží
v podstatě do otevřené obrany, to tam bylo snad třikrát čtyřikrát. Soupeř to zakončí, chytnou se
lidi, chytne se soupeř a už je to úplně naopak, než jsme chtěli. Musíme se samozřejmě ještě podívat na video, jak ty góly padly, ale předváděli jsme takový naivní fotbal. To, co jsme měli a chtěli
hrát, v zápase naprosto nebylo. Ve středu hřiště jsme se snad snažili obehrávat hráče na pětníku,
ten nám vezme míč a běží nám do otevřené obrany, tyto chyby by se na této úrovni neměly stávat. Asi se v zápase měla projevit větší zodpovědnost nás všech, pokud jdeme s něčím na hřiště,
tak bychom to měli plnit. Vůbec jsme to neplnili. Proti začátku sezóny se situace vyměnila.
Když jsme hráli v Třinci v létě, byli jsme nahoře, teď je to obráceně, Třinec tuším vyhrál dvakrát
za sebou, přijede k nám takzvaně s čistou hlavou. My jsme dobře začali a teď už ke konci podzimu klopýtáme, ale pořád se to dá zachránit výhrou doma. Je třeba tomu podřídit všechno, je to
poslední zápas sezóny, takže ten týden ještě odmakat a pak nechat na hřišti poslední zbytky sil.
Samozřejmě po čtyřech zápasech bez vstřelené branky už lze hovořit o krizi, někdy po Jihlavě
jsme si ještě mohli říkat, nic se neděje, jedeme dál. Tentokrát už byly hlavy dole a jasně jsme
viděli, co dělá psychika, že to je šedesát procent úspěchu. V jednom týdnu se toho už moc natrénovat nedá, je třeba přijít do zápasu a prostě tam těch jedenáct hráčů z Třince ‚sežrat‘.“
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov

aneb pohledem KARLA KROUPY

OKÉNKO
KAPITÁNA

Jakkoli to přijde jako paradox, nejlepším hráčem byl
brankář, který obdržel čtyři branky... Ten jediný si totiž
plnil povinnosti na sto procent a dalším minimálně třem
jistým gólům zabránil. Úspěšnost zákroků brankáře
narůstá s kvalitou defenzivy celého týmu a ta byla
v Chrudimi stejně zoufalá, jako ofenziva. Slovenský
strážce svatyně eskáčka v brance soupeřovým útokům
vzdoroval, jak mohl a nejlépe uměl.

MILOSLAV BRÉDA


milujeme vecerník
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Machala výsledkovou krizi?

4:0

K prvnímu centru do šestnáctky se
dostal prostějovský Biolek, pořádně
velkou šanci ovšem měli domácí. Vašulín technicky vystřelil uvnitř velkého
vápna, Bréda ale míč ztlumil ve svých

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

CHRUDIM Domácí byli v utkání
15. kola Fortuna : Národní ligy od
prvních okamžiků aktivnější a nikoho nenechali na pochybách, že
jdou pevně za vítězstvím. První minuty zápasu sice ještě nic moc zlého
nevěštily, ale postupně se Chrudim
začala prosazovat zejména po levé
straně. Po podobné akci padl i úvodní gól, a je úplně jedno, že byl vlastní.
Domácí nasázeli ještě tři další a to
ještě nejméně dva jasné góly odvrátil brankář Bréda. Není se co divit, že
rozčarování v prostějovské kabině
bylo značné...

rukavicích. Domácí byli od tohoto okamžiku střelecky při chuti, což nejlépe
dokumentoval chrudimský kapitán
Kesner povedenými nůžkami, míč jen
těsně minul Brédovu branku.
V těchto fázích zápasu Chrudim svého soupeře prakticky nepouštěla přes
půlicí čáru a výsledek se dostavil. Po
dvaceti minutách zasprintoval dopředu
Rybička, míč mu sice uzmul Biolek, ovšem tak nešťastně, že zapadl za Brédova
záda – 1:0. Po půlhodině udělal jednu
z mála chyb Chrudimi ve středu hřiště
Mastík, slibný protiútok zastavil rukou
Vodrážka, jenže přímý kop rozehrál Žikol těsně nad břevno. Z protiútoku se
rýsovala druhá branka domácích, když
brejk a la Koudelka předvedla domácí
„sedmička“ Froněk, míč si navedl na
střed a Bréda konečky prstů vyškrábl
míč nad břevno. Koudelka po chvíli
předvedl originál, jenže brankář Zíma
byl připraven. Osm minut před přestávkou si ve velkém vápně zpracoval
centr zprava Rybička a z otočky mířil
přesně k tyči Brédovy branky – 2:0.
Ani to ještě nebylo všechno. V poslední minutě řádné hrací doby rozehráli
domácí standardní situaci signálem na
Rybičku, který centrem našel před Brédou volného Vašulína a ten hlavičkoval
do protipohybu Brédy – 3:0. Jak se rozehrává přímý kop, předvedl v poslední
minutě nastavení Kesner, jeho střelu
delka, jenže v Chrudimi prostě neměl
přesnou mušku. V samém závěru utkání se vypravil dopředu Schuster, uličkou poslal na hranici šestnáctky dopředu Kroupu, kterého Drahoš fauloval.
Jelikož šlo o faul zezadu v jasné gólové
šanci, poroučel se Drahoš o něco dříve
do sprch a eskáčko mělo jedinečnou
šanci dát aspoň jeden gól. Koudelkův
míč zeď tečovala a to byl definitivní konec nepodařeného zápasu.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL najdete
na straně 22

„Byli jsme domácím ani ne sparingpartner, protože po prvním gólu jsme se úplně totálně
složili. Od té doby byli domácí jednoznačně lepší, vyhrávali osobní souboje. Vůbec jsme si
neporadili s útočníky, měli jsme problémy v rozehrávce, ztráceli jsme tolik míčů. Domácí
poté vždy zahráli nějaký brejk, který byl hodně nebezpečný. Prvních dvacet minut jsme
sice bez gólu přečkali, ale směřovali jsme k tomu, že gól do naší sítě musí padnout, protože
takhle špatně jsem ještě naše mužstvo neviděl hrát, a to jak v útočné, tak obranné fázi. Takový výkon je pro mě totální zklamání, a to nám ještě pomohl Bréda v bráně.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„Z našeho pohledu velice důležité utkání, hráči měli perfektní přístup, bylo od začátku
vidět, že jsou nesmírně koncentrovaní, a za tvrdou práci byli odměněni. Dobře nám
vyšel úvod zápasu, za vítězstvím jsme šli cílevědomě s tím, že žádný balón nebyl ztracený.
Souboje jsme vyhrávali, odražené balóny jsme měli, z toho pramení i zisk míče a přechod
do útoku. Myslím, že první půle nám vyšla extrémně dobře, nejlíp za všechny domácí zápasy. Prosadili jsme se nejen herně, ale i gólově, před pohárovým zápasem se Slávií je pro
nás dobře, že se prosadili útočníci. Ve druhém poločase už tempo nebylo tak kvalitní, ale
kdybychom dotáhli brejky přes levou stranu, mohl zápas skončit ještě větším rozdílem.
Hráči zaslouží za výkon pochvalu, protože v takto důležitém utkání jsme uspěli.“

Pavel MATÌJKA - trenér MFK Chrudim:

POHLEDEM TRENÉRÙ

pod břevno těsně vytáhl na roh Bréda.
Do druhého poločasu udělal trenér
Machala jak změnu v osobě hráče, tak
v rozestavení. Veškeré myšlenky na korekci výsledku ovšem po pěti minutách
zahnal opět Vašulín, jehož hlavička
skončila přesně u levé tyče Brédovy
branky – 4:0. Odpovědí byla slabá Žikolova střela. Čtvrt hodiny před koncem posadil Kesner míč na Krčálovu
hlavu, jeho hlavička však nebyla umístěná a Bréda neměl problém. Další
Froňkův průnik si Bréda opět pohlídal.
Až v závěru se dostal ke slovu také Kou-
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MFK CR
1.SK PV

jednoduše a nakopávat míče za chrudimskou obranu, kde si je měli posbírat
a využít útočníci Kroupa a Kovařík,
@  ;!B ;!  %      $)  *'  / % 0:% @ 
oba disponující patřičnými výškovými ;  '  ! $% 
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parametry.
Jenže místo toho byla na hřišti k vi- neměla šanci na úspěch. Byly z toho pečím pro Brédovu branku.
dění chabá snaha o kombinaci, která pouze ztráty a brejky domácích, které Hodně výmluvná je v tomto případě
proti nadšeně bojujícím domácím pokaždé zaváněly smrtelným nebez- statistika. Domácí vystřelili celkem
sedmnáctkrát, z toho deset střel
šlo přímo na bránu, naproti tomu
eskáčko sedmkrát, z toho na branku šly pouhé dvě nikterak důrazné
střely. Směrem dopředu tentokrát
eskáčko nepředvedlo vůbec nic, vynikající, byť nevyužité šance v zápasech
s Vítkovicemi či Jihlavou jsou už hodně vzdálenou vzpomínkou.
Není divu, že o přestávce bylo v kabině hodně rušno a trenér Machala sršel
jako dobře rozpálený ohnivý mužík.
Přestože málokdo mohl po předvedeném výkonu v první půli a tříbrankovém manku doufat ve fotbalový
zázrak, stáhl lodivod eskáčka zadní
řady na tři obránce Janíčka, Schustera
W$ > $   O !   X'$! H!    %%%
a Suse. Krajní beci Slaninka s Biolkem

)$* +
měli maximálně podporovat ofenzivu,

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Cesta z Prostějova do Chrudimi trvala
v sobotu dopoledne necelé dvě hodiny. Ovšem osobním autem, výjezd po
šesté hodině ranní by pro fotbalisty
jistě příliš komfortní nebyl. Jenže ani
nocleh v pardubickém hotelu Signál
se na celkové pohodě týmu příliš nepodepsal. Není divu, když nedáte dvě
stě sedmdesát minut gól, začíná to být
o psychice. A mělo být ještě hůř...
Do Chrudimi tým odcestoval bez
útočníka Davida Píchala, který se
připravuje na kvalifikační turnaj
evropského šampionátu kategorie
do 19 let, a zraněného Jana Poláka.
Právě jeho absence byla jedním z impulzů, proč trenérské duo Machala–
Aleksijević vyzkoušelo po delší době
rozestavení 4-4-2. Cílem bylo hrát

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

CHRUDIM Klesající výkonnostní křivka prostějovského
fotbalu se nezastavila ani na východě Čech. Právě naopak.
Souboj s posledním soupeřem první poloviny soutěže,
kterým byl shodou okolností druhý z nováčků probíhajícího ročníku, měl vrátit 1.SK Prostějov na vítěznou vlnu. Jednoznačným úkolem bylo bodovat. Jenže obraz
hry od počátku utkání napovídal, že žádné zázraky od
Moravanů očekávat nelze. Nejprůkaznějším odrazem
krize je fakt, že tým neplní taktické pokyny. A to se přesně
v Chrudimi stalo. Výsledkem je již sedmizápasové čekání
na vítězství a další sešup v tabulce, nyní už na jedenácté
místo Fortuna: Národní ligy.

PROSTĚJOV Reprezentační výběr
České republiky do 19 let zahájí
v tomto týdnu svoji misi v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy
a touhu zvládnout první krok na cestě k šampionátu násobí i zápasy hrané v domácím prostředí. Tým Jana
Suchopárka totiž ve Zlíně a Kroměříži postupně vyzve Lucembursko,
Makedonii a Chorvatsko.
Cíl týmu je jasný: skončit na první či druhé
pozici a zajistit si tak účast v jarní fázi Elite
Round, v níž se už bude bojovat o jedno
ze sedmi postupových míst na šampionát.
„Nemá cenu se za nic schovávat. Hrajeme
doma a chceme předvést odpovídající výkony, které zajistí postup,“ nechal se slyšet
Jan Suchopárek, který může spoléhat na
nejsilnější možnou sestavu.
A v nominaci se opět objevil i prostějovský ofenzivní talent David Píchal.
„Mám z toho pochopitelně velkou
radost a doufám, že vybojujeme postup,“ uvedl kmenový hráč 1.SK Prostějov.
První utkání sehraje česká „devatenáctka“ ve středu 14. listopadu ve Zlíně proti
Lucembursku. V sobotu 17. listopadu
hostí v Kroměříži Makedonii a příští úterý 20.11. opět ve Zlíně proti Chorvatsku.
Všechny zápasy začínají v 17:00 hodin.
„Myslím, že kluci jsou v dobrém roz-

Ten měl však nadále důvěru a tým
se zvedl vítězstvím nad Sokolovem
a ve Varnsdorfu. S Jihlavou a Hradcem Králové přišly těsné porážky,
pak však vítězství nad Chrudimí,
bezbranková remíza s Vlašimí a naposledy dvě výhry na Žižkově a především doma se Zbrojovkou Brno!
Domácí nezlomil ani gól Sukupa,
brankami Šumbery a Dediče výsledek v početní výhodě otočili na
svou stranu a poskočili v tabulce na
11. místo.
V tomto utkání nastoupila sestava
Adamuška – Ilko, Čelůstka, Bedecs,
Janoščín – Omasta (84. Hejný), Weber, Vaněk (46. Klec), Šumbera, Janošík – Schwendt (73. Dedič).
V sestavě prostějovského celku bude
určitě chybět reprezentant Píchal,
ostatní posty ovlivní zdravotní stav
a aktuální forma jednotlivých hráčů.
(tok)

položení. Klíčové ale je, aby byli v patřičné formě právě během těch tří
zápasů, které nás čekají. Jsme se všemi
v pravidelném kontaktu, jdeme do
známého prostředí. Tým bude mít patřičné podmínky, aby ukázal odpovídající výkon,“ dodal Suchopárek. „Věříme, že i v kvalifikaci navážeme na to,
co jsme předvedli na posledním srazu.
Ve Zlíně a Kroměříži jsme si všechno
osahali a našli tady výborné zázemí.
Takže se sem znovu moc těšíme a zároveň spoléháme na velkou podporu
skvělých fanoušků!“
(red)

Kvalifikace ME U19 i s Píchalem

PROSTĚJOV Druholigový podzim uplynul jako voda, které se
letos hodně nedostávalo. Ostatní
týmy budou mít pravda ještě listopadovou „prodlouženou“, kluby
Prostějova a Třince se však vcelku
rozumně dohodly na předehrávce
už tuto sobotu. Na Mezinárodní
den studenstva budou tedy domácí
fotbalisté bojovat nikoli za svobodu
a demokracii, ale o tři body a konečně vstřelené branky. Úkol hodný hrdinů této sportovní disciplíny.
Oba týmy prožily v průběhu podzimu
naprosto opačný trend. Třinec mohl těžit z úspěšné minulé sezóny, ovšem start
do té aktuální se stal téměř noční můrou.
Slezané prvních pět zápasů prohráli, remizovali s Táborskem, aby opět prohráli
ve Vítkovicích. Není třeba příliš zdůrazňovat, že jistili zezadu celý druholigový
peloton a židle pod trenérem Nečkem
byla hodně nestabilní.

1:6

PROSTĚJOV Ze dvanácti odehraných kol jen čtyři výhry. Taková
byla bilance Kralic na Hané v letošní sezóně pod vedením kouče
Davida Kobylíka. Po nevýrazných
výkonech a několika vysokých
prohrách, kdy se mužstvo drží těsně před sestupovými pozicemi, se
jej vedení klubu rozhodlo odvolat
z trenérského postu, na kterém jej
nahradil hráč Kralic Lukáš Krobot.
A Kralice poté vyhrály tři zápasy,
které klubu pomohly se zvednout
ze spodku tabulky. Během zimní
pauzy má být situace řešena konstatně.
„K tomu není moc co říct. Muselo se
něco stát, protože podzim se nám vůbec
nepovedl, a jak to tak bývá, špatné výsledky odnese trenér,“ vysvětlil Večerníku předseda klubu Jan Novotný, což potvrzují i výsledky po odchodu Kobylíka,
kdy Kralice dvakrát vyhrály v základní
hrací době a jednou na penalty. „Ta změ-

Tomáš KALÁB

„Myslím, že nějakých pět minut jsme do
utkání naskočili dobře, měli jsme tam nějaký centr, možná dva, ale potom to všechno
spadlo a začali jsme dělat chyby. Ve středu
hřiště jsme propadali, z krajů nám chodily
centry do šestnáctky. Každý soupeřův centr byl nebezpečný a Chrudim zaslouženě
vyhrála. Neplnili jsme pokyny trenéra a tak
to i dopadlo.“
yy Právě co se týče taktiky, měli jste hrát
dlouhé míče za obranu na dva vysoké
útočníky, což se však vůbec nedařilo?
„Nejsme úplně zvyklí hrát systémem 4-4-2
yy Byl pro celý vývoj zápasu rozhodu- a možná nám právě chyběl hráč ve středu
jící ten nešťastný vlastní gól anebo byl hřiště, kde jsme propadali. Chtěli jsme to
vůbec špatný už vstup do zápasu?
prostě zkusit, protože jsme nedávali góly,

potřebovali jsme mít více hráčů v šestnáctce. Neplnili jsme to však tak, jak to od nás
trenér chtěl, a tak vypadal celý zápas.“
yy V poločase udělal trenér změny, stáhl hru na tři obránce a vy krajní jste měli
podporovat útok. Šlo to vůbec za takto
rozehraného zápasu?
„Nic zásadního se nezměnilo, ale to byl
v zásadě problém celého týmu. Do takového zápasu prostě musíme vstupovat úplně
jinak. Potřebujeme body jako sůl a vůbec to
nejde. Musíme do toho jít srdcem, když to
nejde herně, tak musíme bojovat, ale dnes
to na hřišti nebylo, to bylo jasně patrné.“
yy Takže chyběla větší zodpovědnost
v přístupu k utkání?

„Neříkám, že k utkání každý nepřistoupil,
jak měl, ale chybělo tomu to srdíčko. Nic
nám nešlo, žádný centr do šestnáctky, žádná šance, možná ke konci utkání, ale to už
bylo jedno. Prostě nedařilo se nám nic a teď
máme poslední zápas s Třincem a ten musíme jednoznačně vyhrát, jestliže chceme
pomýšlet na vyšší příčky kolem osmého
místa. Jestli prohrajeme, už budeme dole
a to nebude dobré.“
yy Máte na to nějaký vlastní recept?
„Jak říkám, když to nejde fotbalově, je třeba
to urvat bojovností, srdcem. Na tom to teď
stojí. Musíme do toho dát vše a ten zápas
urvat. Je to pro nás zápas podzimu a tak
k němu musíme přistoupit.“
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Sám Kobylík se k tomu už nechtěl vyjadřovat a popřál svému bývalému týmu jen to
nejlepší. „Já bych to nechal bez komentáře.
Byla to cenná zkušenost a jen chci říct, že
Kralicím a klukům v týmu přeji úspěch
a zdraví. Ať se daří,“ zopakoval pro Večerník s tím, že rozhovor poskytne až později.
Týmu se zatím ujal obránce Kralic Lukáš
Krobot. „Vedení se mě zeptalo, zda ten
podzim dohrajeme bez nového trenéra,
tak jsme do toho šli a hráči pomáhají.“ Zda
přijde během zimní přestávky nový kouč,
to se zatím neví. „Jestli stav zůstane takhle,
nebo se bude hledat někdo nový o zimní
pauze, to je zcela na vedení klubu.“ To potvrzuje i předseda Novotný. „Rozhodně
jsme to nechtěli řešit za chodu, potřebovali
jsme z posledních podzimních zápasů vytěžit ještě co nejvíce bodů. Na to jsme se
 +$
chtěli soustředit, což se povedlo.“
na je znát, tým teď působí semknutějším Na tom nic nezměnila ani poslední dodojmem a odhodlaně. Máme z těch vý- mácí porážka s Mohelnicí, byť debakl
her samozřejmě radost,“ dodává předse- 1:6 směrem k budoucnosti přece jen
da klubu.
rozvíří vody.
(jč)
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CHRUDIM V minulém domácím
zápase protiVarnsdorfu levý obránce Martin Slaninka (na snímku) absentoval kvůli karetnímu trestu.
V Chrudimi měl pomoci svou rychlostí k vytváření tlaku na soupeřovu
šestnáctku, jenže to se vůbec nedařilo. Při hře, jakou Prostějov v sobotním dopoledni předváděl, to prostě
ani nebylo možné...

to úplně jiný zápas,“ doplnil kralický
trenér a zalitoval, že Gábor nastřelil
v dalším průběhu tyčku.
Jeho tým dal ve druhém poločase za
stavu 0:4 jediný gól. „Patrik Gábor
zatáhl po levé straně balón, nacentroval do šestnáctky a Honza Skalník
to dával z první pod břevno,“ popsal
Krobot jedinou brankovou radost
domácích. Šance pak ještě byly, ale
času bylo málo a za takového stavu
už se s výsledkem nic neudělá.
„Vzhledem k tomu, jak jsme soutěž
začali, můžeme být se ziskem dvaceti bodů spokojeni a soustředíme se
na jaro,“ poznamenal Lukáš Krobot.
Ten mužstvo provizorně převzal po
dvanácti kolech po odvoleném Davidu Kobylíkovi. Až do soboty neprohrál. Jak večerník zjistil, o novém
trenérovi Kralic ještě není rozhodnuto.
(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Clean4you krajského přeboru
najdete na straně 22
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naopak. „Prvních patnáct minut
jsme byli lepším týmem, měli jsme
čtyři tutovky, které jsme neproměnili. Mohelnice pak kopala roh a po
naší chybě z toho byl vlastní gól. No
a my jsme se sesypali. Během pěti
minut pak přidal soupeř další dvě
branky a bylo po zápase,“ popsal
zásadní okamžiky utkání jeden z trenérů Lukáš Krobot.
Ve druhém poločase se v Kralicích
zápas už jen dohrával, domácí dělali spoustu individuálních chyb, ale
takový je už fotbal. Jak Krobot upozornil, Mohelnice má kvalitní mužstvo, je to jeden z nejlepších týmů
v krajském přeboru, patrná byla především jeho zkušenost.
Kralice přitom šly do zápasu relativně s čistou hlavou. „Řekli jsme si, že
už nemáme co ztratit, za poslední tři
zápasy jsme udělali osm bodů, tohle
byl náš poslední podzimní zápas,
který jsme si chtěli užít. Prostě to nevyšlo. Kdybychom vedli 2:0, byl by
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PROSTĚJOV V podzimní derniéře
Clean4you krajského přeboru, kterou se stalo úvodní dějství jarní části soutěže, hostily Kralice na Hané
ještě nedávno třetiligovou Mohelnici. Klub, který se kvůli ekonomickým důvodům rozhodl hrát pouze
nejvyšší soutěž v rámci Olomouckého KFS, v první polovině sezóny
nikterak nezářil a ani na této úrovni
nezaujal místo mezi absolutní špičkou. Přesto disponuje potřebnými
zkušenostmi, které právě v Kralicích bohatě uplatnil. Rozlučka byla
pro jediného regionálního zástupce Prostějovska pořádně hořkou
pilulkou...
Kralice přitom sobotní střetnutí 16.
kola nezačaly vůbec špatně. Právě

FC KNH
FK MOH
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Koudelka pak pod hrotem doplňovat
oba útočníky. Cílem bylo rychle vstřelit první a případně i kontaktní branku.
Jenže místo toho přišel centr do vlastního vápna a umístěná hlavička Vašulína...
Čtyři branky byly v dané situaci výsledkem stejně neporovnatelných výkonů,
jako zažila Plzeň proti Realu Madrid.
Přesto mohlo eskáčko v samém závěru
aspoň protrhnout střeleckou nemohoucnost, když rozhodčí vyloučil za
zmaření gólové šance domácího stopera
a nařídil přímý kop z hranice šestnáctky.
Koudelkovo provedení ovšem nepochopil nikdo, ještě po zápase nad ním
trenér Machala kroutil hlavou.
Kouč 1.SK má ovšem po polovině
soutěže docela problém. Cílový počet bodů před zimní přestávkou byl
dvaadvacet, na což již nelze dosáhnout... Pokud by v předehrávaném
jarním kole Prostějov doma uspěl
proti Třinci, bude mít o bod méně. To
ovšem není zdaleka jisté, protože Třinec je naopak rozjetý a dávno už není
posledním týmem tabulky. Jedině výkon na hranici sebeobětování může
vést ke kýženým gólům a bodům.
Jinak mohou hráči vynikajícího trenéra, jakým Machala bezesporu je, taky
odepsat. Hodně by pomohl vítězný
typ, tahoun, který by v rozhodujícím
okamžiku vzal odpovědnost na sebe
a vstřelil nějaký ten gól. Jenže kde ho
vzít...

www.vecernikpv.cz
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V podzimní derniéře inkasoval tým půltucet branek
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VEČERNÍKU Ustojí trenér prostějovských fotbalistů
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Forvard Jestřábů Tomáš Divíšek
si užil víkend jako slaměný vdovec
PROSTĚJOV Zatím nejproduktivnějšího hráče tohoto ročníku
Chance ligy v ledním hokeji mají
ve svém středu prostějovští Jestřábi. V čele kanadského bodování
druhé nejvyšší soutěže ČR trůní
devětatřicetiletý útočník Tomáš
Divíšek (na snímku), sportovní profesionál každým coulem.
Rychlostí už ve svém věku zrovna
neoplývá, zato technické šikovnosti, herního přehledu i bohatých zkušeností má na rozdávání.
A prostějovské angažmá mu již
druhým rokem náramně svědčí,
přičemž fanouškům hanáckého
klubu dělá spoustu radosti.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

18101211168

yy Můžete přiblížit náplň uplynulého týdne vyplněného reprezentační přestávkou, tudíž bez jakéhokoliv střetnutí?
„V neděli a v pondělí jsme měli dva
dny volna, což nám pomohlo si po

delší době takhle trochu víc odpočinout. Pak jsme na sobě od úterka
do pátku čtyři dny dost pracovali.
Tréninky šly hodně do fyzičky, byly
tam i nějaké taktické věci, samozřejmě jsme se věnovali taky vlastní hře.
Musím říct, že toho teď mám docela
plné kecky a těším se na volný víkend. Myslím, že týden bez zápasu
vyplněný kvalitní přípravou nám
jedině prospěl, do dalšího průběhu
sezóny jsme na sobě potřebovali zamakat.“
yy Mít volný víkend se v rozběhnutém prvoligovém ročníku nestává často. Jak jste jej strávil?
„Tentokrát sám. Děti mám u babiček, takže s rodinou výjimečně
nebudu. Můžu se naplno věnovat
odpočinku a nabírání sil, což je po
tom absolvovaném zápřahu určitě
příjemné. Člověku to pomůže jak
fyzicky, tak hlavně psychicky, orazit
si od hokeje je taky někdy potřeba.
A od pondělka na to s klukama zase
vlítneme.“
yy Minulý úterek vám zpestřily
dvě zajímavé akce. Jak jste si je
užil?
„Trénink, do kterého se zapojili dva
naši fanoušci, byl fajn, i když ten
mladý kluk vydržel asi jen půlku.
(úsměv) Každopádně takovým ak-

cím fandím, ať si to příznivci vyzkouší s námi potrénovat a poznat přípravu na vlastní kůži přímo v akci. Pro
Matesa to bylo hodně těžké, protože
hokej hraje pouze jednou za čtrnáct
dní, tím pádem dělat naše normální
tréninková cvičení mu dávalo pořádně zabrat. Možná proto se pak vytratil dřív, než jsme skončili. Přesto
věřím, že si to užil, stejně jako ten
druhý účastník v brance. Snad mají
hezký zážitek, odnesli si nějaké společné fotky a zkusili něco, co znají jen
profesionální hokejisté.“
yy A co Hospodský kvíz v restauraci Prostějovský Šnyt?
„Musím říct, že tahle soutěž se mi
hrozně líbila, ale otázky tam byly
strašně těžké. Třeba jsme začali chemií, nějaké vzorečky a takové věci,
které jsem snad ani ve škole nikdy
neslyšel. Vůbec jsem se nechytal ani
u tématu diety. Člověk si myslí, že
jako sportovec o lidské výživě něco ví,
ale bohužel – zase nula bodů. (smích)
Nakonec jsme měli snad o dvacet
bodů míň než vítězové, před kterými
klobouk dolů za to, co všechno věděli. My jsme si to s klukama moc užili,
i když jsme skončili poslední. A říkali
jsme si, že pokud bude někdy příště
čas, klidně bychom si tenhle Hospodský kvíz znovu zopakovali.“

yy Pojďme zpět k hokeji. Jak
zatím hodnotíte probíhající
sezónu, výkony a výsledky
týmu?
„První čtvrtinu jsme měli
velice dobrou, ta druhá je zatím trochu horší. Byly
tam nějaké zápasy,
kdy se nám nesešlo
v podstatě nic. Dělali
jsme spoustu chyb,
neproměňovali šance,
nechali jsme soupeře
často jezdit do přečíslení nebo samotného
na gólmana, nešly
nám ani přesilovky nebo oslabení.
Navíc ty hrubky
protihráči
dost
trestali, proto jsme
dostávali hrozně
moc branek. Naštěstí jsme se chytili
poslední výhrou nad
Budějicemi. Celkově
se nedá říct, že bychom
byli spokojení, ale víme

Foto: Marek Sonnevend

Působení v Prostějově si ohromně užívám.
Baví mě to s klukama v kabině i na ledě,
máme skvělé trenéry a celý realizační tým,
těší mě i celková atmosféra včetně výborných
fanoušků. Prostě paráda, taková super pohoda.
Ani jsem už nevěřil, že v kariéře ještě něco
takového najdu. Na zimák chodím hrozně rád.
o své síle a na co máme. Chtělo to
teď mít o nějakých pět šest bodů víc
a byli bychom v tabulce tam, kde
chceme. Na druhou stranu základní
část je dlouhá a co jsme poztráceli, to
můžeme v dalším průběhu dohnat.“
yy Berete jako optimální dostat
se alespoň na hranici elitní čtyřky?
„Ideální by samozřejmě bylo první
místo. (směje se) Když to vezmu asi
reálně, bral bych umístění aspoň čtyři
až šest pro trochu solidní výchozí pozici do play-off. Přitom už sám postup
však může být hodně těžký, tabulka je
a bude našlapaná, na osmičku útočí
minimálně deset nebo jedenáct mančaftů. A každý z těchhle vlčáků tam
chce. Podstatné je vyřazovací boje
udělat, pokud možno bez nějakých
velkých nervů. No a v play-off pak
předvést to absolutně nejlepší, porvat
se o postup ještě dál...“
yy Co říkáte na své vedení v kanadském bodování Chance ligy?
„To je pro mě taková třešnička na
dortu, ale nijak zvlášť to neprožívám, rozhodující je tým a ne jednotlivec. Každopádně je asi něco
špatně, když produktivitu vede skoro čtyřicetiletý chlap, zatímco by
vepředu měli být mnohem mladší
kluci... Pro ně to asi není úplně
dobrá vizitka, borci okolo pětadvaceti by se měli pořádně prosazovat
ve větším počtu.“
yy Se sezónou jste tedy prozatím
spokojen?
„Co se mě týče, já si působení
v Prostějově ohromně užívám.

Baví mě to s klukama v kabině i na
ledě, máme skvělé trenéry a celý
realizační tým, baví mě lidi kolem
i celková atmosféra včetně výborných fanoušků. Prostě paráda,
taková super pohoda. Ani jsem
před příchodem sem už nevěřil,
že ještě v kariéře něco takového
najdu. Na zimák chodím hrozně
rád, na každý další den se moc
těším. Mám perfektní zaměstnání, a když se k tomu navíc přidají
supr spolupracovníci, nemá to
chybu.“
yy V sobotu přivítáte Kladno.
Řešíte už nebo budete řešit, jestli
za Rytíře nastoupí i Jaromír Jágr?

„My v kabině to asi nijak extra řešit nebudeme, tohle je spíš
téma pro lidi. Za fandy bych samozřejmě byl rád, kdyby Jarda
přijel a hrál, aby si takovou ikonu
českého hokeje užili na ledě. Asi
by byl narvaný zimák, tím lepší
atmosféra i zážitek pro všechny.
Pro nás hráče bude rozhodující
porazit Kladno ať už bez Jardy
Jágra, nebo s ním, přičemž druhá
varianta by samozřejmě chutnala
líp. (úsměv) Uvidíme, jaké taktické varianty případně vymyslí
Bača (kouč Jiří Vykoukal – pozn.
red.), ale my v sobotu určitě
chceme vyhrát.“

vizitka
TOMÁŠ DIVÍŠEK
✓ narodil se 19. července 1979 v Mostě
✓ hokejista LHK Jestřábi Prostějov, útočník
✓ měří 193 centimetrů, váží 109 kilogramů
a má levé držení hole
✓ hokejově vyrostl ve Slavii Praha, s níž dvakrát vyhrál juniorskou
extraligu
✓ v nejvyšší mužské soutěži ČR nastupoval ze sedm různých klubů
(Slavia Praha, Pardubice, Plzeň, Kometa Brno, Mladá Boleslav,
Chomutov, Sparta Praha), dohromady nastřádal 699 startů
a 455 kanadských bodů (198 + 257)
✓ z extraligy dospělých má celkem pět medailí: jedno zlato (Pardubice
2005), tři stříbra (Pardubice 2003, Slavia Praha 2006, Kometa Brno
2012) a jeden bronz (Sparta Praha 2014)
✓ za národní tým České republiky absolvoval mistrovství světa U20
v roce 1999 a mezi dospělými pak nasbíral 20 reprezentačních startů
s bilancí 8 kanadských bodů (3 + 5), leč na MS mužů se nikdy nedostal
✓ je ženatý, má dva syny
zajímavost: nakoukl i do zámořské NHL, byť jen na pět zápasů
s jediným vstřeleným gólem za Philadelphii Flyers

Pondělí 12. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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Sponzoři SK Prostějov 1913:

MICOS TELCOM
Do skupiny společností podporujících SK Prostějov 1913 se řadí
také společnost MICOS TELCOM. Tento subjekt se stará například o výrobu optických sítí či
datových skříní.
V souladu se Zákonem č. 125/2008
sb. o přeměnách obchodních společností a družstev došlo k 1. 10. 2018
ke vzniku dvou nových společností
MICOS TELCOM s.r.o. a MICOS
FMB s.r.o., do kterých budou odště-

pena aktiva související s jejich činností. V případě MICOS TELCOM
jde o aktiva nezbytná pro výrobní
a obchodní činnost divize Telcom
a v případě MICOS FMB jde o aktiva
související se správou nemovitostí.
Dynamický rozvoj technologií, neustálé změny legislativy a změny ve
struktuře pracovního trhu vytvořily
nutnost modernizace struktury společnosti MICOS spol. s r.o..
MICOS TELCOM s.r.o. je výrob-
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cem pasivních komponentů pro vysokorychlostní sítě elektronických
komunikací, zejména optických sítí.
Další výrobní oblastí jsou datové skříně, včetně zodolněných EMC skříní,
nabíjecích stanic pro elektromobilitu.
Společnost exportuje do více než 60
zemí světa.
„Dřívější divize společnosti MICOS
se stává po 28 letech dospělou a plnohodnotnou firmou. Jde o významný
krok pro posílení pozice na globál-

ním telekomunikačním trhu. Musím
zdůraznit, že bychom tuto změnu
nemohli uskutečnit bez kreativity, odbornosti a úsilí našich zaměstnanců!“
říká Svatoslav Novák, jednatel společnosti MICOS TELCOM.
SK Prostějov 1913 společnosti MICOS TELCOM velmi děkuje za poskytnutou podporu ve formě sponzoringu. Zároveň věří, že oboustranně
prospěšná spolupráce bude probíhat
i nadále.
(tz, kom)
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„POJĎ, DÍRO. TY TAKY, DŘEVÁKU,“

hecuje se Marek Micka se spoluhráčem Svozilem
V Kometě působí i další dva hokejisté z Prostějova
PROSTĚJOV Někteří kmenoví hráči SK Prostějov 1913 působí formou hostování či střídavých startů v juniorské extralize. Jedním z nich
je brankář Marek Micka, který si plní povinnosti v Kometě Brno. Před mistrovskými zápasy absolvuje mimo jiné rituál s kamarádem
z obrany Stanislavem Svozilem, takzvaný prostějovsko-přerovský rituál. Bek totiž patří mezi
odchovance Zubrů.

Petr KOMÁREK

S Kometou hájí Micka před 17. kolem juniorské
extraligy druhé místo. V soutěžní skupině s Olomoucí, Motorem České Budějovice či rakouských
Salzburgem. „S aktuálním postavením jsme spokojení, vždyť před sezónou jsme si dali za cíl být
v tabulce právě druzí,“ objasnil, jaké se na jihu Moravy před startem mistrovských střetnutí spřádaly
plány. „Teď ale věříme, že když zabereme, mohli
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Foto: Ronald Hansel/Juniorský hokej

bychom klidně mít i na první příčku,“ nebál se vyslovit sedmnáctiletý gólman. Jak sám říká, vše se
ukáže v následujících pěti utkáních, které Brňany
v základní části nejvyšší soutěže ještě čekají.
Extraligovou skupinu C vede zahraniční celek –
z akademie v jednom z největších měst Rakouska
Salzburgu. Brno ho ve čtyřech vzájemných soubojích porazilo pouze jednou, ve zbývajících případech odjíždělo z ledové plochy poražené. V čem se
Salzburg liší od českých juniorských mužstev, potažmo klubů? „Rozhodně zázemím a přístupem.
Ne, že by v českém prostředí byl špatný přístup,
ale tam se extrémně hlídá úplně všechno spojené
s hráči. Například životospráva a další věci,“ všiml
si odchovanec prostějovského hokeje. Samému by
mu za Red Bull hrát nevadilo. „Jejích zázemí se mi
hodně zamlouvá, Salzburg se mi vůbec nepříčí.
Nicméně mně se líbí v Česku a nemám důvod měnit své současné působiště,“ vysvětlil Marek Micka,
že je v Kometě spokojený.
V klubu ctícím modro-bílou kombinaci zažil ve
druhé polovině září vítěznou sérii čítající sedm zápasů. Svěřenci trenéra Jana Zachrly si dvakrát poradili se Žďárem nad Sázavou, Olomoucí a jihlavskou
Duklou a jednou vyzráli i na soka z území našich
jižních sousedů. „Semkli jsme se a hráli jako jeden
tým. Většinu protivníků jsme překvapili naším nasazením a také vstupem do utkání,“ zmínil se Micka
o aspektech, které mu se spoluhráči pomáhaly.
V poslední době se ale už brněnské juniorce tolik
nevede. Za posledních šest představení zaznamenala jediné vítězství. „Jednou se vám daří a jednou
zase ne. V hokeji se to běžně stává, každopádně si
myslím, že nyní už to bude jen lepší a lepší,“ věří
strážce prostoru mezi třemi tyčemi v lepší zítřky.
Těsně před reprezentační přestávkou narazilo

Brno v „bitvě na moravském poli“ na protějšek
z Olomouce. Triumf nakonec urvali Kohouti,
Kometa padla po samostatných nájezdech. Marku
Mickovi nicméně ve srovnání s ostatními zápas nijak extra nepřipadal. „Jiné to však bylo v tom, že už
pomalu končí základní část a Olomouc se tlačí do
první trojky. Náš poslední duel proti ní bude důležitý,“ podotýká směrem ke střetnutí, které proběhne ve středu 21. listopadu.
Ačkoliv se mu stadion v Olomouci celkem dost
nelíbí, zcela zle se na něm kmenovému hráči SK
Prostějov 1913 nechytalo. „Jenom mi přijde, že je
tam opravdu málo světla. Nejlépe se mi chytá na
Kometě, tam už jsem si zvykl,“ poznamenal. Do
hanácké metropole se na Marka Micku přijeli
podívat i rodinní příslušníci. „Mamka, taťka a ještě sestra s mými bratry. Bylo to fajn,“ vypočítával
spokojeně. Ačkoliv utkání národních týmů juniorskou extraligu stejně jako další soutěže přerušila,
v Brně volno nedostali. „Trenéři ho využili k tomu,
abychom natrénovali ještě více. Byli jsme dost v zápřahu, ovšem věřím, že to k něčemu bude,“ ukázal
mostkovický rodák svůj pozitivní přístup k věci.
Porážka v posledním střetu s Olomoucí ho obzvláště mrzela. Zápas byl vyrovnaný až do samého
konce, o majiteli bodu navíc rozhodlo do značné
míry štěstí. To se usmálo na Moru. Před Brnem
teď však stojí nemalá výhoda. Čtyři z pěti zápasů,
které zbývají do konce extraligové základní části,
odehraje v domácím prostředí. „Je to pro nás velké
plus. Doma se nám daří a hrajeme tam dobře. Jde
o ideální příležitost k tomu, abychom si pojistili postup do nadstavby,“ domnívá se Micka.
Jednu kabinu sdílí i s odchovanci prostějovského rivala Přerova, obránci Janem Mlčákem
a Stanislavem Svozilem. Hecují se vzájemně,
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PROSTĚJOV Po dvouměsíční přestávce pokračuje šestým dílem nový seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, v němž představujeme osobnosti, které jsou součásti či jakkoliv spolupracují s SK Prostějov 1913. Pojďme do toho!
Hokeji se dříve věnoval závodně a v současnosti patří mezi členy trenérského štábu SK Prostějov 1913.
Tato krátká charakteristika se pojí s Otakarem Kovářem, jenž se věnuje dětem z ročníku 2011 a také malým capartům z přípravky.
V nadsázce řečeno je takovým Ježíškem, narodil se
totiž přesně na Štědrý den roku 1979. V mládežnických letech prošel na úrovni extraligy juniorů výběry
Prostějova a Olomouce. V olomouckém prostředí byl
jeho spoluhráčem mimo jiné Filip Smejkal – současný
lodivod prostějovských mladších žáků a ročníku 2009.
Za prostějovské A-mužstvo pak na přelomu tisíciletí
odehrál téměř sezónu v první lize. Následně působil
o soutěž níž, kde postupně oblékal dres Kroměříže,
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Foto: www.skprostejov1913.cz
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když má na seniorské úrovni dojít na pikantní
hanáckou partii? „Standa je dost soutěživý, takže
mezi námi neustále probíhají nějaké sázky a podobně. Zrovna mu dlužím třeba z pokeru, nebudu
ale říkat kolik,“ přiblížil podobu Micka kamarádského soupeření. Zároveň si ze sebe vzájemně
dělají srandu. „Se Standou máme rituál, že on mi
před zápasem řekne: „Pojď, díro.“ A já na něj zase
„Ty taky, dřeváku,“ prozradil.
Na jihu Moravy ale hrají i další hokejisté z Prostějova, a sice Adamové Studený a Popelka. „To pro
mě byla výhoda hlavně zkraje, když jsem do Brna
přišel. Alespoň někoho jsem znal a nebylo to pro
mě tolik stresující,“ přiznal Marek Micka.
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*+,,--Po nedávné akci, které se mezi
hokejovou i širokou veřejností
běžně říká „Pojď hrát hokej“,
nastalo v SK Prostějov 1913
období většího klidu. Alespoň
co se pořádání větších akcí
týče. Na řadu přišla sportovní
rutina v podobě pravidelných
zápasů jednotlivých kategorií,
případně různých turnajů pro
ty nejmenší.
Přesto se před pár dny v rámci
prostějovského mládežnického
klubu uskutečnila jedna historická premiéra. Vůbec poprvé
se jeho hráči a trenéři postavili
před objektiv profesionálního
fotografa. Ten pořizoval jak
snímky jednotlivých brankářů,
obránců, útočníků, koučů a jejich asistentů, tak také týmové
fotografie.
Pomyslné „sýýýr“ udělali úplně
všichni. Své úplně první fotky
na kartičkách – focení prováděli fotografové z hracskekarty.cz
– budou mít nejmenší prostějovští hokejisté. Není tak divu,
že se na ně poté, co jim je rodiče
objednali, už s notnou dávkou
nedočkavosti těší.
Týmové fotografie se posléze
objeví v exkluzivní a speciální
příloze o SK Prostějov 1913,
která se pečlivě připravuje právě v redakci Večerníku, jehož
tištěného vydání bude součástí
už příští pondělí 19. listopadu.
Nezapomeňte si jej tedy zajistit, bude to stát za to! (kom)
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Olomouce a Uničova. Lze tedy konstatovat, že
Otakar Kovář je minimálně z hokejového hlediska
nefalšovaným patriotem hanáckého regionu.
V úrodné oblasti uprostřed Moravy se aktuálně osmatřicetiletý muž, který má na svém kontě rovněž sezónu v extralize in-line hokeje, činí stále. Pouze s tím
rozdílem, že se z hokejisty, účastnícího se profesionální či poloprofesionální ligy, stal trenérem.
V SK Prostějov 1913 měl v sezóně 2016/17 na starost
druháky neboli hráče z ročníku 2009. S nimi se pochopitelně – stejně jako každý kouč u každé kategorie – účastnil i různých utkání a turnajů. Svým svěřencům udílel
pokyny například v únoru 2017 na klání v Novém Jičíně,
kde Prostějované skončili na sedmém místě. V následujícím ročníku se aktivně podílel jak na chodu výběru
ročníku 2009, tak také na fungování přípravky. Na ni dohlíží stále, k tomu z lavičky pomáhá i dětem narozeným
v roce 2011. Třeba na turnaji v Orlové na přelomu srpna
a září s nimi získal bronzové medaile.
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HRÁČ

VEČERNÍKU DUNANSOVA CESTA: PŘES BASEBALL
A AMERICKÝ FOTBAL K BASKETU

JAN MOÈNIK

Ještě není lídrem jako v minulé sezóně, přesto
se rozehrávač Olomoucka pomalu dostává do
formy. V Ústí nad Labem patnácti body vylepšil
své dosavadní maximum v novém ročníku
Kooperativa NBL, a navíc se snažil
rychlostí rozebírat soupeřovu obranu.
Proměnil i tři trojky ze šesti pokusů
a jako jediný ze střídajících hráčů
se zapsal mezi střelce a zaznamenal
také čtyři asistence.

JAVONTE
DOUGLAS

Pondělí 12. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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basketbal

DOBRÝ VKLAD PRO DALŠÍ FÁZI SEZÓNY

PROSTĚJOV Šťastnou ruku měl při vybírání nové posily
trenér Predrag Benáček, když si vybral Thomase Dunanse.
Atletický a fyzicky skvěle vybavený basketbalista baví od
začátku sezóny fanoušky BK Olomoucko efektním zakončením a současně také skvělou střelbou z dálky. Americký
hráč se rychle zařadil mezi hvězdy Kooperativa NBL,
přestože v dětství dělal jiné sporty.

8

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Po krátké zdravotní pauze
se pivot Olomoucka vrátil
na palubovku ve velkém
stylu a ve vymezeném
území zastínil ústeckého bijce. Oba
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„Baseball jsem přestal hrát na střední
škole. Na mém postu catchera musíte
mít tak do metru osmdesáti a s tím byl
problém,“ prozrazuje své sportovní začátky Dunans, který si vyzkoušel i americký

fotbal. Nakonec však zakotvil u basketbalu. „Rozhodl táta, dřív hrával. Basket hrál
i starší brácha a taky dva strejdové, na které jsem se jako kluk chodíval koukat. Já
jsem ze všech nejmladší, ale zatím jsem to
dotáhl nejdál,“ usmívá se rodák z Atlanty,
kde se rodí velký počet talentů. „Celá Georgia je velký basketbalový stát, pochází
odsud spousta univerzitních hráčů i těch,
co to dotáhli až do NBA.“

Fanoušky si Dunans rychle získal
skokanskými i smečařskými schopnostmi. Bez problémů by přijal
pozvánku do soutěže smečařů v letošní All-Star Game NBL. „Předvedl
bych smeč po otočce o 360 stupňů
nebo kousek s prohozením míče mezi
nohama během letu,“ má jasno Dunans.
Při svém prvním evropském angažmá
se šikovný basketbalista seznamuje s odlišným pojetím hry. A je také
překvapený z počtu kvalitních střelců
z dálky v Kooperativa NBL. „V soutěži je spousta skvělých střelců. Netušil
jsem, že tady kluci střílejí tak dobře.
Každý tým, se kterým jsme zatím hráli,
měl několik dobrých střelců a to mě

" (



překvapilo ze všeho nejvíc,“ přiznává
Dunans, který miluje basketbal a líbí se
mu tetování. „Sám jich mám přes dvacet. První jsem si nechal udělat asi v sedmnácti a bylo to jméno mojí mámy,“
říká pětadvacetiletý basketbalista. (lv)
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LADISLAV
PECKA
KOOPERATIVA NBL 2018/2019

RYCHLÝ


Lukáš Palyza
v nominaci
Prostějov (lv) - Na přelomu listopadu
a prosince čekají reprezentaci České
republiky zápasy proti Francii a Rusku.
Prvního soupeře přivítá 30. listopadu
v Pardubicích, o tři dny později se představí na půdě ruských basketbalistů.
Přestože Češi již v předstihu vybojovali
postup na mistrovství světa v Číně, budou mít duely proti silným soupeřům
prestižní charakter a pro ligový celek
Olomoucka je skvělé, že v nominaci
má své zastoupení. V širší nominaci
nechybí Lukáš Palyza a je téměř jisté, že
nebude chybět v užším výběru. „Lukáš
má skvělou formu, je elitní střelec Kooperativa NBL. Reprezentaci si rozhodně zaslouží,“ říká sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.

}   
Prostějov (lv) - Utkání 10. kola Kooperativa NBL budou basketbalisté BK
Olomoucko předehrávat o den dříve.
Nováček soutěže z Hradce Králové se
v hale Sportcentra DDM představí jíž
v pátek 16. listopadu. Zápas proti Královským Sokolům začne v 18:00 hodin.
„Náš soupeř zatím v soutěži ještě nedokázal zvítězit, to ovšem neznamená, že
můžeme Sokoly podcenit. V několika
zápasech naznačil, že umí být hodně
nepříjemný. Některé čtvrtiny vyhrál,
jeho výkony jdou nahoru. Rozhodně
si nemůžeme dovolit přistoupit k duelu
nějak lehkovážně,“ uvědomuje si trenér
Olomoucka Predrag Benáček. Podle
kouče hanáckého výběru není hradecký celek klasickým nováčkem. V jeho
středu je řada hráčů, kteří mají za sebou
zkušenosti z nejvyšší soutěže. „V kádru je
Petr Andrés, Jan Jiříček, Ondřej Peterka
a především Dušan Pandula a Peter Sedmák. Všichni hráli ligu,“ vypíchl zkušené
hráče soupeře Benáček.

více informací
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ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV Hodně blízko k úspěchu na
palubovce Ústí nad Labem byli
basketbalisté BK Olomoucko.
Vyrovnaný duel dospěl za stavu
78:78 do prodloužení. V něm už
hosté vedli o čtyři body. Při závěrečné dalekonosné střele Wallaceho ale faulovali a americký
basketbalista stanovil skóre
89:88 pro domácí, když proměnil všechny tři trestné hody.
Sluneta začala nedělní podvečerní
duel náporem a tlačila se do útoku. Po třech minutách vedla 12:0,
když dokázala potrestat pomalejší
rozjezd Olomoucka. První body
hostujícího celku zaznamenal až
povedenou trojkou Palyza na začátku 4. minuty. V polovině pe-

riody dokonce bylo vyrovnáno,
pak se ovšem Severočeši střelecky
připomněli a získali náskok sedmi
bodů. Závěrečná minuta patřila
Hanákům, stačilo to však pouze na
snížení 21:26.
Především zahraniční posily ústeckého výběru se činily také ve druhé části střetnutí. Jejich zásluhou
Sluneta vedla ve 13. minutě 34:24,
o více než deset bodů však žluto-modří neprohrávali a ke konci poločasu se začali soupeři bodově přibližovat. Šest sekund před koncem
upravil Palyza na 40:42 a za tohoto
stavu se šlo do třetí čtvrtiny.
Vstup do druhého poločasu na
chvíli opanovali hosté. Ve 22. minutě po koši Douglase poprvé vedli
45:44, stačilo však mírné polevení
pod vlastním košem a Ústí si po sérii sedmi bodů vzalo rychle vedení
zpět. Dokonce si opět vypracovalo dvouciferný náskok. V udržení

vedení domácím pomáhalo také
nepřesné zakončení některých akcí
Olomoucka, které alespoň upravilo
na 60:66 před poslední částí duelu.
Oba týmy se ve čtvrté periodě snažily zatáhnout obrany. Hosté se
i tak tlačili do zakončení a po zisku
Douglase se přiblížili na rozdíl čtyř
bodů - 67:71. Právě americký pivot
byl ústřední postavou v hostujícím
dresu v napínavé koncovce. Jeho
trojka čtyřiačtyřicet sekund před
koncem znamenala vedení Olomoucka 78:77 a pomohla poslat
zápas do prodloužení. V infarktovém konci se ale hlavním hrdinou
stal Wallace, který sekundu před
koncem rozhodl o výhře ústecké
Slunety.
(lv)
Statistiky z utkání,
výsledkový servis
a průběžnou tabulku
Kooperativa NBL
najdete na straně 22
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„Do utkání jsme vstoupili dobře. Olomoucko se však postupně zlepšovalo a dokázalo srovnat krok. Bylo to nesmírně vyrovnané střetnutí. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se dostali do prodloužení. V něm se nám zpočátku nedařilo, hráči se s tím přesto dokázali poprat a ukázali bojovnost
a charakter. Sama koncovka byla o štěstí. Tentokrát bylo na naší straně
a přineslo nám úspěch.“

%JK376@K6!(!'P*!

„Utkání se nehodnotí vesele. Byli jsme blízko k dalšímu úspěchu na
půdě soupeře. Před poslední akcí soupeře to vypadalo, že pojedeme
domů vesele. Faul na půlce při pokusu o střelu nebyl dobrým řešením.
Je to velká škoda. Podařilo se nám vymazat dvoucifernou ztrátu, v prodloužení měl tým náskok čtyř bodů. Rozhodly maličkosti, možná jedna
z našich patnácti ztrát.“

Elitní ligový basketbal na vlastní televizi
PRAHA Očekávanou premiéru
má za sebou nový projekt Kooperativa NBL. „Studio basketbal“
nově běží na adrese tv.nbl.cz.
V hlavní roli komentátorů se při
premiéře představil druhý Čech

v NBA Jiří Welsch a ostřílený
sportovní komentátor Jiří Kalemba.
„Je to něco nového. Jsem rád, že
u toho můžu být. Expertní roli bych
měl zvládnout. Od té komentátor-

ské je tady spíše Jirka. Nový projekt
by měl basketbalu pomoci. Jen mě
mrzí, že zřejmě budu muset někdy
kritizovat kamarády, se kterými
jsem se potkával na hřišti,“ poslal
své pocity při startu nového formátu

prezentace nejvyšší domácí soutěže
Welsch.
Nový projekt má široký záběr. Vedle
vlastního zápasu, který budou oba
muži komentovat z nově vybudovaného studia na pražské Královce, se

„Když nezahraješ, střídáš,“
PROSTĚJOV Nejzářivější chvilku si Jiří Dedek (na snímku) v dosavadním průběhu sezóny vybral proti Opavě, když v samém závěru rozhodl o vítězství
Olomoucka nad posledním ligovým finalistou. V silné konkurenci bojuje
o každou minutu a přiznává, že v nabitém kádru je to těžké. „Na křídlech je
nás hodně, není to snadné,“ uvědomuje si křídelník.

všímá si
Jiří Dedek

 V kádru je řada nových cizinců. Nemáte proEXKLUZIVNÍ rozhovor
blémy v komunikaci?
pro Večerník „Anglicky se na hřišti domluvím, takže problémy

Ladislav VALNÝ

 Vzpomněli jste si v průběhu duelu s Opavou
na poslední divoké čtvrtfinále?
„Tím, že máme pět nových hráčů, kteří play-off nehráli, to pro ně byl jen další tým, který se musí porazit. Jen před zápasem nám kouč připomínal, že jsme
s Opavou v minulé sezóně téměř všechno prohráli
a už by to chtělo vyhrát.“
 Jak vnímáte aktuální sestavu Olomoucka?
„Máme třináct hráčů a hodně nás je křídelníků. Tím,
že J. J. Douglas nebo i Michal Křemen můžou hrát
na pozici tři, je konkurence ještě větší. Každý, kdo jde
na hřiště, musí zahrát. V opačném případě střídá.“

nemám. Základní věci, co se používají ve hře, se naučí hned i nováček v lize. Na to je angličtina ideální
a všichni vědí, co se má dělat.“
 Kromě basketbalu studujete vysokou školu.
Jak jste daleko?
„Příští rok dělám bakalářské státnice a vím, že
tu školu chci dokončit. Nechci to prodlužovat
o další rok.“
 Musíte kvůli studiu vynechávat nějaké tréninky?
„Jenom jeden odpolední týdně, místo něj chodím
ráno. Škola se dá docela přizpůsobit, takže jsem si to
navolil, abych to měl všechno v jeden den.“

" (



před utkáním i během poločasové
přestávky budou pravidelně věnovat i dalším tématům. A v režii bude
možné operativně přepínat i na další
souběžně probíhající zápasy.
„Tady se s Jirkou budeme muset
soustředit na velkou spoustu věcí,
v úplně jiném prostředí, než na jaké
jsem byl dříve zvyklý v České televizi, kde člověk většinou řešil jen samo
komentování nebo moderování ve
studiu. Tady to budou obě věci zároveň. K tomu se budeme muset
rychle zorientovat i v dění ostatních
paralelních zápasů, což se nedá vyloženě naučit,“ uvědomuje si Kalemba.
„Studio basketbal“ chce pojmout
přenosy poněkud jinak, než tomu
bývá obvyklé ve sportovních kanálech standardních televizí. „Je ale
jasné, že dojde i na nějakou osobnější narážku, protože budeme vysílat pro okruh fanoušků, kteří basket
víc znají, bude možné jít do větších
detailů i vtipkovat. Bude to o větší
míře interakce se spolukomentátorem a bude možné mít uvolněnější
diskusi. Taky si ale nemyslím, že by
to sklouzlo k nějakému hospodskému tlachání, pořád to bude profi
práce. Uvidíme, co to přinese, ale
rozhodně se na to těším,“ tvrdí Kalemba.
(lv)

Pondělí 12. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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IVANČICE,
PROSTĚJOV
Husarský kousek se povedl omlazenému družstvu házenkářů TJ
Sokol Kostelec na Hané HK. Ti
v 7. kole 2. ligy mužů ČR 2018/19
zajížděli na horkou půdu lídra tabulky a největšího favorita skupiny Jižní Morava do Ivančic, kde
měli podle všech předpokladů
podlehnout, možná i vyšším rozdílem. Místo toho však papírově
silnějšího protivníka překvapili
natolik, že jim senzačně podlehl
28:30 (13:14)!
„Pomohl nám skvělý vstup, kdy
jsme vsadili na jiný styl bránění
a tím asi soupeře dost zaskočili. Od
začátku jsme díky tomu vedli, a byť
pak domácí dotáhli, byl celý první
poločas vyrovnaný,“ popisoval hlav-

ní trenér Hanáků Milan Varhalík,
jenž vypomáhal i coby hráč na palubovce. Ještě před přestávkou se však
po srážce s protihráčem zranil, kvůli
vykloubenému palci na ruce musel
do nemocnice a druhou půli tedy
mohl okomentovat jen zprostředkovaně.
„Nebyl jsem u toho, ale co mi pak
kluci včetně druhého kouče Davida Ševčíka říkali, pokračovali jsme
ve výborném týmovém výkonu.
Celý mančaft kvalitně bránil, brankáři perfektně chytali, k tomu se
přidal dobrý útok tažený Honzou
Smékalem. Ivančice si s námi moc
nevěděly rady, jejich nervozita rostla. A po celém vyrovnaném utkání
přišel závěr, který jsme mnohem líp
zvládli my. Chlapce musím maximálně pochválit za obrovské nasazení, kolektivní bojovnost i celkově
špičkový výkon. Jako jeden tým to
poctivě odedřeli a odmakali, za což

přišla zasloužená odměna,“ hodnotil Varhalík.
Po ošetření poraněné ruky ho z lékařského zařízení brzy propustili
a mohl si tudíž společně se svěřenci
i trenérským kolegou naplno užívat
super triumf z venkovní haly, odkud
se body vozí jen výjimečně. „Asi
málokdo čekal, že bychom zrovna
v Ivančicích mohli uspět. A stalo
se, což je paráda. Máme překvapivé
vítězství ze hřiště silného soupeře,
to nás může povzbudit do zbytku
podzimu. Na druhou stranu nesmíme usnout na vavřínech, polevit.
Hodně důležité teď bude zvládnout
příští zápas doma s Telnicí,“ zdůraznil Varhalík směrem k nejbližšímu
druholigovému duelu, který je na
programu v kostelecké městské
sportovní hale v neděli 18. listopadu od 10:30 hodin.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. Ligy, skupiny JM najdete na straně 22

Korfbalisté SK RG na úvod extraligy
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV
Čtyři velké opory chyběly házenkářům TJ Sokol II Prostějov v duelu 7.
dějství 2. ligy mužů ČR 2018/19 na
hřišti Velkého Meziříčí. Přesto oslabený tým dlouho sahal po cenném
venkovním vítězství, tři čtvrtiny střetnutí vedl. Až v závěru mu došly síly
a domácí otočili na výsledných 29:26
(12:12).
„Mladí Flajsarové Kuba i Radek nastoupili v extralize za Nové Veselí, Honza Čelovský náhle onemocněl a Pavel Šestořád
taky nemohl nastoupit. Tím pádem nám
scházelo kvarteto členů základní sestavy
a já měl obavy, abychom v okleštěném
složení neschytali debakl. Opak se ale

stal pravdou,“ oddechl si trenér „dvojky“
Tomáš Černíček.
Pro své ovečky měl jen slova chvály. „Kluci hráli od začátku výborně, celý mančaft
se semkl a kvalitním výkonem jsme tak
v prvním poločase stále vedli, ještě sedm
minut před přestávkou dokonce 12:8.
Až konec úvodní půlky nám vinou útočného výpadku nevyšel, čehož Velmez
využil k vyrovnání,“ ohlížel se kouč za
sobotním utkáním.
„Po změně stran však chlapci zase zabrali
a vedení drželi kompaktním projevem
dál, nejvíc se dařilo trojici Kristián Bokůvka, David Jurečka, Tom Flajsar. Mírný náskok jsme měli až do pětačtyřicáté
minuty, teprve pak nám došly síly. Soupeř měl asi logicky víc energie, v poslední
čtvrthodině nás přetlačil. A dokonal výsledkový obrat,“ přiblížil Černíček Večerníku průběh klíčové fáze mače.

Byť pociťoval i určité zklamání ze ztráty
slibně rozjetého souboje, tak v něm převažovala hlavně hrdost na svěřence. „Příznivci v hledišti ocenili, že jsme v daném
složení předváděli většinu zápasu kvalitní
házenou, na kterou se dalo dívat. Kluci
mě potěšili skvělým přístupem, maximální bojovností i dobrým výkonem po
tři čtvrtiny utkání. A výtečně se ukázali
hráči normálně třeba sedící na lavičce
a nemající tolik prostoru. Což je příslib
do dalších kol,“ vypíchl Černíček.
V osmém pokračování druholigové
skupiny Jižní Morava přivítají prostějovští muži v hale RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici družstvo Olomouce, hanácké derby odstartuje
v neděli 18. listopadu od 16.00 hodin.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. Ligy, skupiny JM najdete na straně 22
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ve Znojmě. V sobotu hostí doma Brno PËVWDGUXKROLJRYÇVRXWøæHQDVHGPÇ

PROSTĚJOV Poměrně vydařený
vstup do nové sezóny mají za sebou
korfbalisté SK RG Prostějov. Ze
dvou úvodních střetnutí extraligy
dospělých ČR 2018/2019 hraných
mimo jejich domovské město vydolovali cenné dva body, čímž docela
slibně odstartovali svou každoroční
snahu o zisk medaile.
Soutěžní premiéru tohoto ročníku Hanáci absolvovali v brněnském azylu haly
Sokola Juliánov proti na jaře stříbrným
Českým Budějovicím. A doplatili na
mizerné zahájení, když dlouho nemohli
vstřelit koš, naopak sami opakovaně
inkasovali a tím rychle nabrali rozhodující ztrátu 0:8. Zbytek duelu byl sice
již vyrovnaný, ale Jihočeši s bezpečným
náskokem v zádech bez větších problémů hlídali triumf 18:26 (11:18).
„Nebýt toho začátku, tak jsme jinak
odehráli vcelku povedený zápas. Bohužel soupeři zkraje utkání spadla do koše
snad každá střela a nám vůbec nic. Pak
už jsme se drželi, ale náskok Budějic
nesnížili,“ hodnotil Petr Galíček, s osmi
trefami prostějovský kanonýr.
Hned druhý den v neděli se výběr SK
přesunul na jiné místo jižní Moravy,
konkrétně do Znojma. S tamními
Modrými Slony ergéčko v posledních

PROSTĚJOV Po předchozích
porážkách na hřišti hratelného Juliánova byly volejbalistky TJ OP
Prostějov hodně dole. Z pomyslného dna jim však pomohl sobotní
dvojzápas 9. a10. kola 2. ligy žen ČR
2018/2019 na vlastní palubovce
Letní haly u velodromu, kde v obou
případech jasně přejely Odry. A vylepšily jak své psychické rozpoložení, tak průběžné postavení v tabulce
moravské skupiny C.
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letech pravidelně bojuje o extraligový bronz, proto měla vzájemná bitva
značnou důležitost. A je skvělé, že pro
svěřence kouče Davida Konečného dopadla úspěšně. Domácí kolektiv YMCA
totiž musel skousnout dramatickou porážku 20:21 (13:12). „Zpočátku nám to
zase moc nešlo. Od druhého poločasu
jsme však zlepšili obranu, což pomohlo
k cennému vítězství. Závěr byl přitom
dost nervózní. Soupeř často schválně
fauloval, abychom házeli trestné hody
a on měl možnost získat míč. Ačkoliv
to dopadlo těsně, úplnou koncovku
jsme měli celkem pod kontrolou. Vedli
jsme o dva koše a domácí snížili, ovšem

balón jsme měli v držení my,“ okomentoval premiérovou výhru Galíček, jenž
Znojmu nasázel sedm přesných zásahů
a s patnácti koši se ujal vedení v tabulce
střelců.
Poprvé na vlastní palubovce haly
RG a ZŠ města PV ve Studentské
ulici se korfbalisté Prostějova představí v rámci 3. kola nejvyšší české
soutěže. Těžké utkání s úřadujícím
šampiónem republiky KK Brno je
na programu v sobotu 17. listopadu
od 10.00 hodin.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
korfbalové extraligy najdete
na straně 22

Marek SONNEVEND
O uplynulém víkendu to byl souboj
předposledního celku pořadí s posledním. Hanačky tedy potřebovaly doma
nutně zvítězit za maximálních šest
bodů, což se jim povedlo dokonale.
Oba vzájemné mače proti severomoravskému družstvu měly dost přesvědčivě pod kontrolou, ačkoliv se musely
obejít bez hostující smečařky z VK
Prostějov Anety Weidenthalerové, která odpočívala.
První duel byl určitě vyrovnanější,
hlavně zpočátku. Ópéčko ale postupně
zlepšovalo výkon, ke druhé posile na
hostování z vékáčka Tereze Balákové
se dobrou hrou přidaly všechny týmo-
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vé parťačky a nakonec se tedy zrodil
výsledek 3:0 (21, 20, 17).
Do odvety vlétly prostějovské bojovnice
jako tornádo, aby nestíhajícím soupeřkám uštědřily v úvodním setu debakl
25:7! Potom se střetnutí částečně vyrovnalo, ale viditelně lepší hanácký kolektiv
neustále vedl. A rovněž napodruhé triumfoval 3:0 (7, 20, 15), což znamenalo
posun z deváté příčky na sedmou pozici
pouhý bodík za pátým místem.
„Tyhle výhry holky potřebovaly jako
sůl, aby se chytily, víc si věřily a nabraly
trochu pohody. Snad na dnešní výkony

FANTASTICKÝ
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BRNO Velmi sympatickým způsobem se během aktuální
sezóny prezentuje mladá odchovankyně prostějovského
volejbalu Tereza Slavíková (na snímku). Ve svých dvaceti letech dostala šanci plnit roli týmové jedničky na liberu v ženském áčku VK, což je pro ni skvělá, současně i dost náročná
škola. Důvěru však zatím splácí dobře, po viditelně nervózním úvodu soutěžního ročníku jde nahoru každým dalším
střetnutím. Ani v Králově Poli nezklamala a po vyčerpávající
bitvě se svěřila se svými dojmy.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete se za duelem ohlédnout svými slovy?
„Soupeřky byly lepší na přihrávce,
tím pádem se jim hrálo líp v útoku a nám hůř bránilo. Zakončení
jsme kvůli tomu horšímu příjmu
nemohly mít tolik pestré, tím pádem jsme ani nepokládaly balóny
tak často na zem. Celkově to po-

tom bylo utkání nahoru a dolů,
asi jako všechny předchozí naše
zápasy v téhle sezóně.“ (lehce se
pousměje)
yy Po zbytečné ztrátě koncovky třetí sady jste prohrávaly
1:2. Co se pak zlepšilo na cestě
za vítězným obratem?
„Trochu jsme zpřesnily tu přihrávku, díky tomu se líp dostávaly
do útoku a domácí hráčky začaly
dělat víc chyb. Ale bylo to v závěru hodně těsné, rozhodovaly
maličkosti. Určitě nám pomohla
i bojovnost.“

yy Jak jste dramatickou koncovku tiebreaku včetně dvou
odvrácených mečbolů prožívala?
„Samozřejmě to byly velké nervy, ale člověk se musí soustředit
na každý jednotlivý míč a moc
neřešit, kdo zrovna má setbol
nebo mečbol, jestli ony nebo my.
Já po pravdě skóre příliš nesleduju, hlavně ne v takových těsných
závěrech. Lepší je maximálně se
koncentrovat na hru, snažit se
odehrát na maximum každou další výměnu bez ohledu na situaci.“
yy Jsou dva body z Králova
Pole po takovém průběhu zisk
či ztráta?
„Vzhledem k vývoji zápasu je
dvoubodové vítězství samozřejmě dobré, ale na druhou stranu
jsme při našem lepším výkonu
mohly získat body tři.“
yy Co vás jako mančaft v letošním ročníku nejvíc sráží dolů?
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„Určitě opakující se výpadky, kdy nám soupeři
často dávají spoustu bodů
za sebou v nějakém postavení. Hlavně tohle musíme
zlepšit.“
yy Jak vlastně berete osobní příležitost, kterou jste
v mateřském oddílu od
léta dostala?
„Samozřej-

"

mě jsem moc ráda, že mi klub takovou šanci dal. A snažím se odvádět co nejlepší výkony, abych
týmu aspoň trochu pomohla.“
yy Musela jste zpočátku překonávat velkou nervozitu?
„Ano, hlavně první zápasy byly pro
mě dost těžké a docela jsem nervy

navážeme ve zbytku podzimu a opustíme nepříjemný spodek tabulky, kde se
rozhodně nechceme pohybovat,“ přál
si i doufal trenér žen TJ OP Ladislav
Sypko. V sobotu 17. listopadu vyjede
se svými svěřenkyněmi na půdu třetího
Vsetína. „Zkusíme tam něco urvat,“ plánoval kouč.
Druhá liga žen ČR 2018/19, skupina C – pořadí po 10. kole: 1. Opava
27, 2. Nový Jičín 25, 3. Vsetín 23, 4. Kylešovice 15, 5. Ostrava B 12, 6. Bílovec
12, 7. OP Prostějov 11, 8. Juliánov 11,
9. Šlapanice 10, 10. Odry 4.

měla. Ale každým dalším utkáním se
to zlepšovalo, nabírala jsem postupně
větší jistotu. A teď už se cítím víc v pohodě, neprožívám pořád takový stres.
Snažím se pracovat hlavně na přihrávce, kterou ještě nemám tak stabilní.
Holky mi naštěstí moc pomáhají,
snad to celkově půjde dál dobře.“

>>>dokončení ze strany 21
Nejpodstatnější ze všeho je, že absolutními světovými šampiony se v horách drsné Patagonie na
řece Ruca Choroy staly všechny čtyři prostějovské posádky. Což znamená, že konečné pořadí
vyhráli muži, ženy, junioři i veteráni! Zbytek planety zůstal poražen na hlavu, do malé země v srdci Evropy putovala naprostá většina mistrovských
titulů (muži 2, ženy 3, junioři 4, veteráni všech 5).
„Do Argentiny jsme odlétali s tím, že zkusíme
získat co nejvíc medailí a dosáhnout aspoň na
nějaké zlaté. Skutečnost však dalece překročila
veškeré naše představy. Dařilo se nám, odváděli
jsme stabilně kvalitní výkony a díky tomu se stali
suverénně nejúspěšnější výpravou celého mistrovství. Prostě vynikající úspěch,“ vzkázal Večerníku z druhého konce zeměkoule kapitán Raft
teamu Tomi-Remont Zbyněk Netopil.
Velmi podrobně se tomuto galapředstavení
na divoké vodě budeme věnovat po návratu
našich vodáků z Patagonie domů.
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sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

       A
Z hráček TK Agrofert nastoupila ve finále Barbora Strýcová,
Kvitová onemocněla a Karolína Plíšková se omluvila kvůli zranění

S vědomím, že se jedná o její poslední
akci v národním dresu, vstoupila dvě
hodiny po sobotním poledni Barbora Strýcová do zápasu s americkou
jedničkou Sofií Keninovou. Nejspíš
právě proto ji na začátku svazovala
nervozita a tomu odpovídal průběh
prvního setu, který ztratila ve zkrácené hře. Ve druhém pokračování
ovšem zkušená hráčka dominovala a soupeřce dovolila jedinou hru.
V rozhodujícím dějství sice ztratila
nadějný náskok 5:2, v desáté hře
přesto utkání ukončila.„Byl to velmi
emotivní zápas, měla jsem pořád nervy. Hlavně jsem to chtěla doťukat do
konce, což se naštěstí povedlo. Spadlo
to ze mě po prvním setu, říkala jsem
si, že musím zahrát změnu, a vyšlo to,“
oddechla si Strýcová po utkání.
Při své finálové premiéře Kateřina Siniaková proti Alison Riskeové vedla
4:1 a přestože Američanka snížila na
rozdíl jediné hry, set získala ve svůj
prospěch. Pak se role obrátily. Riskeová zpřesnila hru a vedla 5:4. Za stavu
5:5 naopak Siniaková prolomila servis soupeřky a podávala na vítězství.
Svoji šanci neproměnila a důležitý
bod urvala až ve zkrácené hře. „Předvedla jsem slušný tenis a jsem ráda, že
jsem to zvládla ve dvou setech. Skvělé
publikum mě hnalo od začátku do
konce, byl to nezapomenutelný zážitek, cítila jsem tu oporu a užila jsem si
to. Doufám, že bude takových zápasů
více. Při nástupu jsem měla husí kůži,
nervozita se ale nedostavila. Nebyl na
to čas,“ usmívala se Siniaková.
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V nedělním souboji týmových jedniček mohla Kateřina Siniaková celý
duel ukončit, prodloužit finále se naopak snažila Sofie Keninová. Úvodní
sadu vydřela domácí tenistka a vzápětí vedla 3:0, v dalším průběhu sady
náskok ztratila a Američanka srovnala
krok. Téměř totožná situace se opako-
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vala v rozhodujícím setu, v němž ztratila náskok 4:1, téměř ztratila možnost
zápas definitivně rozhodnout a za stavu 4:5 čelila dvěma mečbolům. Česká
bojovnice si i tak vynutila pokračování
a odvrátila dokonce tři brejkboly Keninové při vlastním podání. Ve dvanácté
hře pak ze sebe dokázala vyždímat
zbytky sil a využila druhý mečbol po
225 minutách.
„Náročnější zápas jsem ještě nehrála.
Bylo to nahoru a dolů. Naštěstí mě táhli
diváci. Jejich podpora mě držela nahoře.
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Nebylo to pro mě snadné. Několikrát
jsem cítila, že hraji opravdu dobře a pořád to nestačilo. Ale bojovala jsem a nic
nevzdala. Ani ve chvíli, kdy měla soupeřka mečboly. Za to přišla odměna,“
popsala své pocity Siniaková, která do
kabiny přinesla klíčový bod.

„DIVÁ“ BÁRA vyhrála poslední
zápas a zamávala reprezentaci
PRAHA, PROSTĚJOV Dlouhých šestnáct let reprezentovala Barbora Strýcová ve Fed Cupu. Členka
mistrovského TK Agrofert Prostějov měla premiéru v roce 2002 v utkání proti Kanaďance Drakeové
v šestnácti letech. V dresu národního týmu se naposledy představila ve víkendovém finále proti Spojeným státům americkým a další starty nepřidá.
„Cítím, že nastal správný čas. Nové hráčky jsou výborné
a mají týmu co dát. Je krásné, že můžu ukončit fedcupovou kariéru na vrcholu v pražské O2 areně,“ potvrdila
konec v reprezentaci Strýcová. Před závěrečným ceremoniálem dostala možnost poděkovat před vyprodanou halou všem nejbližším i fantastickým divákům. „Především
s Péťou Kvitovou a Luckou Šafářovou jsem toho prožila
nejvíce. Byly to úžasné roky, děkuji, holky!“ Barbora Strýcová vzpomněla i servis od České sportovní a manažera
Miroslava Černoška. „Bez něj by to nešlo.“
Drobná bojovnice se výrazně zapsala do fedcupové historie.
Pětkrát byla součástí vítězného týmu. Hrdinkou byla především v roce 2016 ve Štrasburku, kde nejdřív srovnala na 2:2
v singlu a poté dílo dokonala v deblu společně s Karolínou
Plíškovou. „Byla to ohromná, hrozně úspěšná jízda. Úžasné
chvíle i pocity. Jsem vděčná, že jsem mohla reprezentovat
v éře tak silných holek. Začínala jsem jako mladé ucho, kon-

QQ *
nehrající kapitán týmu
„Prožili jsme
další nezapomenutelný
víkend. Bylo
to těžké. Tým
v průběhu přípravného týdne
počítal ztráty.
Ze sestavy vypadly Kája Plíšková
a Petra Kvitová. Dokázali jsme se
s tím vyrovnat. Holky, které nastoupily, nechaly na kurtu všechny své
síly. Realizační tým šlapal parádně, to
nám situaci usnadnilo. Tradičně skvělí
byli diváci. Před takovou kulisou je to
pro každého soupeře složité. Nám se
podařilo dotáhnout celoroční úsilí do
úspěšného konce. Pokud by šlo o poslední fedcupové finále doma, byla to
ta nejlepší tečka.“

PRAHA, PROSTĚJOV PŮVODNÍ
Pošesté v posledních osmi zpravodajství
letech vyhrály české tenist- pro Večerník
ky Fed Cup a potvrdily, že
Ladislav
jsou nejlepším světovým
VALNÝ
týmem. Ve vyprodané
pražské areně porazily o uplynulém víkendu ve finále 3:0,
přestože v rozhodujícím utkání nemohla nastoupit zdravotně indisponovaná dvojice hráček Top Ten Petra Kvitová
- Karolína Plíšková. I bez těchto opor TK Agrofert to další
hráčka prostějovského extraligového výběru v národním
družstvu Barbora Strýcová společně s členkou TK Sparta
Praha, patřící taktéž do portfolia manažera Miroslava
Černoška, Kateřinou Siniakovou zvládly na jedničku. Pro
Strýcovou šlo o rozlučku s reprezentací, Lucie Šafářová
oznámila dokonce konec celé kariéry.
%#}&$}
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šéf pořádající
České sportovní:
„Holky si zaslouží absolutorium. Neuvěřitelně se vypořádaly s nečekanými
absencemi
v týmu, které
nešly ovlivnit. Finále mělo novou
hrdinku. Kateřinu Siniakovou jsem
objevil, když měla třináct. Domluvili
jsme se na spolupráci a po rovných
deseti letech se svým výkonem proti
Spojeným státům zapsala do dějin
tenisu i českého sportu. Pro náš tenis je další vítězství v soutěži skvělou
zprávou. Současně je tento úspěch
tou nejlepší pozvánkou do Ostravy,
kde se bude na začátku února hrát
první kolo nového ročníku proti
Rumunsku. Možná i se světovou
jedničkou Simonou Halepovou.“

Q~@W*
 . IN+7

 . IN+7

čím na vrcholu jako zkušená tenistka. Bylo mi ctí reprezentovat Česko v naší skvělé partě,“ uvedla Strýcová, která si konec
v národním dresu pečlivě promyslela. „Cítím, že mám věk. Ty
tři volné týdny v roce navíc pro mě budou hodně důležité,
abych si odpočinula, připravila se na turnaje,“ řekla Strýcová.
S fedcupovým trikem se v pražské O2 Aréně loučila o víkendu také další prostějovská tenistka. Lucie Šafářová totiž
oznámila, že počátkem roku 2019 ukončí celou kariéru.
O jejím rozhodnutí informuje Večerník na straně 27.

~~*
prezident Českého
tenisového svazu:
„Je třeba připomenout,
že ve finále
proti sobě nastoupily dva
nejlepší týmy
světa. V tomto
měření sil se
ukázalo, že český ženský tenis je na
světě nejlepší. Momentálně tenisu
vládneme. Hrálo se v nádherném
prostředí, z atmosféry jsem byl nadšený. Diváci potvrdili, že tenis milují,
že tenisu rozumí. V krásné areně holky vždy v pravý okamžik podpořili.
Neumím si představit, že by takové
zápasy z kalendáře zmizely. Budeme
bojovat, aby nedošlo ke změnám
jako v Davis Cupu. Chceme, aby tenis i nadále nabízel podobné zážitky.“

nehrající členka týmu:
„Raději bych
pochopitelně
hrála, ale při
mém zdravotním stavu to
nebylo možné.
Po prvním dnu
nemělo smysl
sahat do sestavy. Utkání jsem prožila
jinak, než jsem si představovala. Brala jsem to tak, že jsem týmu v průběhu sezóny do finále pomohla. Byly
to velké nervy. Především Katka na
konci sezóny vydržela neuvěřitelný
zápas. Bára si užila loučení v reprezentaci. Emočně to bylo hodně náročné, o to více si celkového vítězství
všechny vážíme.“

Fotogalerie na
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