DNES NAVÍC ZDARMA!
EXKLUZIVNÍ SERVIS
O MLÁDEŽNICKÉM HOKEJI
speciální příloha

32 stran

TAJEMNO KOLEM
VÝBUCHU
V MOSTKOVICÍCH...

DORAZIL CIRKUS
A DĚTI SE BÁLY.
PROČ MĚLY STRACH?
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s pohodou od 24. 11.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
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LIDSKOU KOST
 

Martin ZAORAL

NĚMČICKO Musel to být hodně zvláštní pohled... Lidskou kost
i s ponožkou přinesl dle místních svému pánovi pes při pravidelném večerním venčení u cyklostezky na břehu říčky Haná.
Policisté totožnost mrtvého člověka dosud neznají, nevyloučili však možnost, že jde o sedmadvacetiletého Vladimíra Juru
z Ivanovic na Hané. Ten se u stejné řeky ztratil před více jak
třemi lety.
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VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 10 ➢

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na pracovní pozice:

      
ZAKÁZEK na ODBORU
    

ĄŵĞŬĞĐŚǇƉŽĚ<ŽƐşƎĞŵ
Ă,ĂŶĄĐŬĄĂŵďĂƐĄĚĂsĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀŽƵŶĂ

a

ZÁMECKÉ
VÁNOCE

     
  
na     
Veškeré informace a požadavky na tyto pracovní
pozice naleznete na internetové adrese:

www.prostejov.eu
Bližší informace na tel.: 582

329 162

Přihlášky je možné podávat do 23. 11. 2018

181109112172

18111611290

v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv


 

24. - 25. listopadu 2018
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FOTO

Strom bude mít jméno

VEÈERNÍKU

Prostějov (mik) – S pozoruhodnou novinkou přišlo nové vedení
prostějovského magistrátu. Od
minulého úterý byla zahájena
anketa mezi občany města ohledně jména pro vánoční strom na
náměstí T. G. Masaryka. „V anketě mohou lidé prostřednictvím
webových stránek města sami
určit výstižné jméno pro vánoční strom. Tedy pro douglasku
tisolistou, kterou městu věnovali
manželé z Vrahovic,“ uvedla Jana
Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Na internetových stránkách města mohou
občané navrhovat jména až do 28.
listopadu. „Autor vítězného návrhu společně s primátorem Františkem Jurou, náměstkyní Miladou
Sokolovu a zpěvačkou Magdou
Malou vánoční dominantu města
slavnostně rozsvítí, a to v pátek
třicátého listopadu v sedmnáct
hodin,“ dodala Gáborová.



   

Prostějovsko (mik) – Ti tedy
všechny stěžovatele rozhodně
v oblibě mít nebudou! Výplatu
odměn členům a předsedům volebních komisí totiž pozastavily
na Prostějovsku stížnosti na jejich
průběh. Výplaty se proto volební
komisaři dočkají až v prosinci, což
je o měsíc později než v okresech,
kde komunální či senátní volby
proběhly bez problémů. „Odměna za účast ve volebních komisích
bude na pokladně městského
úřadu vyplácena od 6. prosince,“
potvrdila mluvčí prostějovského
magistrátu Anna Kajlíková.

   $

STRANA 16

AUTOMAT

NA OBEZITU?

'        ()  *+    !
Foto: Martin Zaoral

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV V automatech můžete už koupit téměř vše. Vůbec první podobný přístroj na hranolky se
před pěti lety objevil v Bruselu a stal se atrakcí jinak nechvalně známé čtvrti Molenbeek. O rok později
přišla australská firma s plně funkčním zařízením na „dokonalé“ hranolky a netajila se plánem rozšířit jej
do celého světa. Zjevně se jí to daří. Nedávno se automat na smažené pochoutky objevil i v Prostějově
v pasáži „Hloučela“ v Plumlovské ulici. Názory na něj jsou však rozporuplné.
Ať už si my sami o podobných záležitostech myslíme cokoliv, jedno je jisté: hranolky za naši případnou
obezitou nemohou, za tu může pouze náš vlastní životní styl...

rubriky
Večerníku
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České dráhy se „probudily“.
Říká se do roka a do dne. V případě
Českých drah to platí skutečně skoro na den. Vloni v listopadu prostějovské zastupitelstvo schválilo
peníze na odkup pozemků za místním nádražím. A nyní České dráhy
Večerník ubezpečily, že konečně
podepíší kupní smlouvu. No, sláva!


  #

Umí mluvit? Novou ředitelkou
prostějovského muzea se stala někdejší zaměstnankyně informačního centra magistrátu a následně
sociální pracovnice Soňa Provazová. Přestože jsme ji už před více jak
před dvěma týdny požádali o rozhovor, odpovědí jsme se zatím
nedočkali. Hned první kontakt tak
naznačil, že komunikace nebude
zřejmě její silnou stránkou...
  

Agentura 
Naši kolegové z bulvárně společenského Večerníku poukázali na fakt,
že dnes už bývalý náměstek primátorky Prostějova Pavel Šlehačka je
aktuálně bez práce. Politik, který se
na magistrátu staral o dopravu, výstavbu sociálních ubytoven a instalací žaluzií na radnici, už ale podle informací Agentury Hóser na pracovní
úřad chodit nemusí. Laso mu totiž
hodili dopravní policisté!
„Mohu potvrdit, že Pavel Šlehačka je
největším favoritem výběrového říze-

       

ní na post dopravního inženýra Dopravního inspektorátu Policie ČR se
sídlem v Prostějově. Víc vám ale říkat
nebudu, zase byste to obrátili proti policii,“ uvedl na dotaz Agentury Hóser
mluvčí prostějovských strážců zákona
Francek Kořen. „Jo, zřejmě konkurz
vyhraju, ale současný policejní inženýr nejdřív musí odejít do důchodu. A
to může ještě nějakou dobu trvat, už
odcházel asi sedmkrát, vždycky si to
ale rozmyslel,“ mířil Pavel Šlehačka na
adresu stávajícího inženýra prostějovské „dopravky“ Majkla Vafleho.
Nicméně bývalý náměstek primátorky má zřejmě již nyní o pracovní
budoucnost postaráno. „Absolvoval
jsem několik návštěv na pracáku.

Nabízeli mi místa krejčího, řidiče
vysokozdvižného vozíku, dokonce i
popeláře. Copak to je něco pro mě?
Bavila by mě sice bulvární novinařina, ale prosit se Agentury Hóser tedy
rozhodně nebudu. Proto jsem uvítal
možnost zúčastnit se konkurzu na
místo u dopravní policie,“ napsal Šlehačka. Jeho dopravních zkušeností
by prý policisté rádi využili. „Věříme,
že by dokázal konečně uvést v život
jižní a východní obchvat Prostějova,
který již několik let prosazujeme, ale
magistrát se k návrhům dopravní policie obrací dosud zády. Pak po panu
Šlehačkovi budeme chtít, aby navrhl
rondel na náměstí T. G. Masaryka a
také nový úsek dálnice z Prostějova

do Konice. Čeká ho práce více než
dost,“ prozradil ještě pod podmínkou
deseti autorizací mluvčí prostějovské
policie Francek Kořen.
Pokud se exnáměstek Šlehačka stane skutečně novým dopravním inženýrem Policie ČR, může využít
svých bezbřehých známostí přímo
na radnici. „Určitě s pomocí mých
kamarádů politiků prosadím i nový
železniční koridor mezi Prostějovem
a Držovicemi,“ šokoval na závěr.
Za Agenturu Hóser Majkl

3 000 000

Srážka dvou kamionů a dodávky
minulé úterý v noci způsobila
až do středečních odpoledních
hodin dopravní kolaps nejen na
dálnici, ale i přímo v Prostějově.
Škoda na vozidlech, která po obrovském požáru lehla popelem,
je vyčíslena na tři miliony korun.
 

"""

ADÉLA JANSKÁ

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce Večerníku
se od něj distancuje.
Foto: internet

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

rr1POEˉMÎrr
Do práce střízliví. Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu
do práce zvolá: „A pozítří už máme středu!“ Stejného člověka při policejní
kontrole hřeje pocit, že je chráněn od opilých řidičů na silnicí. Na začátek
pracovního týdne si policisté v regionu naplánovali akci, při které zkontrolovali celkem 235 aut. Pod vlivem alkoholu načapali dva řidiče.
rr¼UFSÝrr
Ženy a obrazy. „Ženy jsou jako moderní obrazy. Budete-li jim chtít rozumět, nikdy si jich neužijete,“ vystihl populární zpěvák Freddie Mercury,
jehož životopisný film Bohemian Rhapsody právě bourá statistiky návštěvnosti prostějovského kina. Obraz historicky první ženy v čele města
už doplnil obrazovou galerii na prostějovské radnici.
rr4U˺FEBrr
Pohádkový kapr. Kapr v rybníce sice může slupnout cokoliv, jednou ale
pozná, že některé věci k jídlu mají háček... Příběh kouzelného vánočního kapříka, kterého ukradl čert, nabídlo představení Pohádkový betlém.
V Kulturním klubu Duha jej pro děti sehrálo Liduščino divadlo z Prahy.
rrɥUWSUFLrr
Hudba, kam ucho doslechne. Učitel hudby varuje žáka: „Jestli mě budeš
dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš velký talent...“ Všichni
skuteční milovníci hudby z Prostějova si v jeden den mohli vybrat ze dvou
pozoruhodných akcí. Tou první byl koncert Václava Hudečka v divadle,
tou druhou koncert v aule GJW zaměřený na tvorbu židovských autorů.
rr1ÃUFLrr
Každodenní boj o demokracii. Co je podle mě demokracie? Ochota v klidu
vyslechnout, pochopit a respektovat názor druhého, přestože bych ho i s těmi
jeho řečmi nejraději poslal někam... O demokracii sice svádíme boj každý den,
Den boje za demokracii je však v kalendáři jen jeden. Zástupci prostějovské
radnice si jej u sochy T.G.Masaryka kupodivu připomněli o den dřív.
rr4PCPUBrr
Spánek v divadle. V divadle šeptá žena manželovi: „Miláčku, podívej, ti
tři vedle tebe usnuli.“ „No a co? Kvůli tomu mě musíš budit!?“ V prostějovském divadle se ovšem nespí, a to ani v noci. Naopak při letošní Noci
divadel si tam uspořádali noblesní večírek s jazzem a stylovou módou.
rr/FEˉMFrr
O mlsné princezně. Pohádky o dracích, kteří žerou princezny, jsou všeobecně známé, sám bych jednou chtěl napsat příběh o princezně, která si ze všeho nejraději pochutnávala na grilovaných dračích stehýnkách. Někdy mám
totiž pocit, že draci vymřeli, protože je ty naše „princezny“ všechny snědly.
Tradičnější verzi pohádky, ve které se setkali Kašpárek, princezna a drak si
v prostějovské sokolovně připravil loutkový divadelní soubor Pronitka.

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Říká se, že pod svícnem bývá
tma, ovšem v případě pětapadesátiletého „vožungra“, který
minulé úterý v devět hodin ráno
projížděl na kole Havlíčkovou
ulicí, to rozhodně neplatilo!
V ulici, která je sídlem městské
policie i dopravního inspektorátu Policie ČR, totálně opilý cyklista vzbudil pozornost
mnohých už stylem své jízdy.

Profesorka, která vyučuje malbu na
Střední škole designu a módy, Prostějov, byla jednou z hlavních postav
úterní slavnosti, při níž byl na stěnu
v obřadní síni prostějovské radnice
umístěn obraz exprimátorky Aleny
Raškové. Právě tato dáma je totiž
jeho autorem.

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

2,96
Že jízdu na bicyklu absolutně
nezvládá a „šňěruje“ silnici
od krajnice ke krajnici, si pochopitelně všimli i sami policisté. Chlapík nadýchal 2,96
promile alkoholu, a nebylo
divu. Přiznal se, že vypil pivo
a značné množství rumu. Teď
mu hrozí opravdu hodně velká pokuta.

„PIŠTE OBJEKTIVNĚ,
MY K VÁM BUDEME
URČITĚ OTEVŘENÍ!“
Přání primátora Statutárního města
Prostějov Františka Jury při první
tiskové konferenci nové rady...
PÍŠEME A BUDEME NADÁLE!

%"/*&-Ć
 '"&se narodil 10. září 1977 a trvalé bydliště
NÃ IMÃØFOP Wଙ PLSFTF 1SPTUˉKPW /B IMF
daného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. září 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 41 do
43 let, měří okolo 163 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlasy. Může se vydávat za Patrika Rafaela.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

5/0 °C
Alžběta



2/-2 °C

Støeda

3/-2 °C

Ètvrtek

5/-2 °C

Pátek

4/-1 °C

Sobota

3/-2 °C

Nedìle

3/-2 °C

/JLPMB
Albert

+*ʋ±30;&)/"se narodil 29. května 1988 a trvalé bydMJØUˉNÃIMÃØFOPWଙPLSFTF1SPTUˉKPW/B
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 30. srpna 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do
35 let a měří mezi 175 až 185 centimetry.
Bližší údaje k popisu osoby nejsou v policejní databázi známy.

Cecílie
Klement
Emílie
Kateřina
Zdroj: meteocentrum.cz
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SMETANA FAKT NA PRACÁKU DALŠÍ REZIGNACE!
EXKLUZIVNĚ

Dalo se to očekávat
e$QRMVHPNOLHQWHP¸ĆDGXSU¿FHr aPROSTĚJOV
Večerník to předvídal už těsně
e2NDPXURYFHr)LDOXQDKUDGË.ĆXSND
po ustavující schůzi Zastupitelstva
statutárního
města
Prostějova.
před
několika hodinami,“ prozradil na černík opakovaně žádal o vyjádření,
SRWYUGLOEÛYDOÛQ¿PøVWHN Tehdy v úterý 30. října po složení středeční
tiskové konferenci rady měs- ve kterém by vysvětlil důvody své
rezignoval poslanec a dlou- ta primátor František Jura.
rezignace, ovšem bohužel marně.
SURVWøMRYVNÇSULP¿WRUN\ slibu
holetý prostějovský zastupitel To znamená, že na dalším zastu- Večerníku ale na dotaz ihned odepsal

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Před dvěma týdny tehdy už bývalý náměstek
prostějovské primátorky Pavel Smetana přiznal, že si jen
těžko hledá nové zaměstnání.
Zároveň připustil i možnost,
že vyhledá pomoc Úřadu práce. Právě před „pracákem“
Večerník exnáměstka nachytal minulý pátek, když právě
vycházel z budovy na náměstí
Spojenců. „Registrovali mě
jako svého klienta, jsem tedy
úředně nezaměstnaný
občan,“ hlesl
Pavel Sme 
tana s tím, 
na
že se tak sta

lo po dlouhých třiceti
8
letech...

Jaroslav Faltýnek (ANO 2011). pitelstvu v úterý 4. prosince bu- druhý z prostějovských zastupitelů
A nyní se mandátu za„Okamurovců“ Pavel Dopita.
stupitele vzdává další
„Radim Fiala rezignoval po
poslanec. Radim Fiala
zralé úvaze z důvodu pracov(SPD Tomio Okamuní vytíženosti v Poslanecké
ra) zaslal písemnou
sněmovně. Opravdu to zvarezignaci primátorovi
žoval dlouho, protože nechtěl
Prostějova Františku
zklamat důvěru voličů, kterou
Jurovi.
mu ve volbách dali. Ovšem
„Při jednání rady města
kumulování takto náročných
jsme v úterý třináctéfunkcí by z dlouhodobého
ho listopadu předali
hlediska vedlo k absencím
osvědčení o nastoupení +  ,  -         % a nemohl by práci zastupitele
do funkce člena zastu-  .  /  !
   !"# věnovat ten čas, který si zapitelstva města Vojtěchu
slouží. Na toto téma jsme spolu
Burdovi, který nahradí Jaroslava Fal- dou skládat slavnostní slib další hovořili a chápu to. V prostějovském
týnka. Nyní ale už mohu potvrdit, že dva nováčci ve vrcholném orgánu zastupitelstvu jej nahradí Martin
nejde o poslední změnu ve složení města. Již jmenovaný Vojtěch Bur- Křupka, který v komunálních volprostějovského zastupitelstva. Na svůj da (ANO) a také Martin Křupka bách skončil třetí na naší kandidátce
mandát rezignoval také Radim Fiala, (SPD Tomio Okamura), který a je tedy prvním náhradníkem,“ uvedl
jeho písemné oznámení jsem obdržel nahradí Radima Fialu. Toho Ve- Dopita.
(mik)
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PROSTĚJOV Notorický zloděj a dvacetkrát soudně
trestaný Robert Horváth
zvaný „Štika“ z Prostějova
je už konečně za mřížemi! Přestože je jeho trestní
rejstřík popsán jako román
na pokračování, v kriminále
se ocitl vůbec poprvé. Jak
je to možné, ptáte se? Těžko
říct... Této skutečnosti se
ostatně podivoval v březnu
i předseda senátu Městského
soudu v Brně Josef Tatíček při
soudním přelíčení se čtveřicí
,  0)1 *   ( !2       
  3 !
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snědých zlodějů z Prostějova,
pro které si v listopadu 2017 Teď už kosa na kámen narazila a Ro- republice už zavírají těžce nemocné čelil zase obvinění, že společně s Davi- „Smilujte se, pane soudce, přijmu nulého týdne sedí v kriminále. „Prý ho
přijela na parkoviště v ulici bert Horváth „sedí natvrdo“, přestože občany,“ rozohnil se před Večerníkem dem Mikou, Patrikem Pilarem a Gab- podmínečný trest, ale jestli mě zavřete, zavřeli v Brně, kde mají slušnou vězeňje prokazatelně těžce nemocný. Infor- jeden z mladíků, který si nepřál zveřejnit rielou Suchou podnikali loupežné tak to nepřežiju! Jsem těžce nemocný, skou nemocnici,“ dodal jeden z HorÚjezd policejní zásahovka.

  !" #$%&
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EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

maci o jeho nástupu do vězení potvrdili
Večerníku Romové ze sousedství současného bydliště „Štiky“ v ulici Újezd
v Prostějově. „Jo, Horvátha nedávno
odvezli do basy, potvrdili mu těch patnáct měsíců natvrdo. On se sice odvolával, protože je hodně nemocný, ale nějak mu to nepomohlo. Napište, že v této

Podìkování

své jméno.
Jenže Robert Horváth není žádným
neviňátkem, jak ho popisují jeho
soukmenovci. Má na svědomí patrně
už stovky krádeží, jízdy vozidlem bez
řidičského oprávnění, ukrývání svého
syna v celostátním pátrání a mnohé
další trestné činy. V poslední kauze

výpravy po celém území republiky.
Všichni u Městského soudu v Brně
dostali vysoké nepodmíněné tresty,
Horváth například patnáct měsíců
natvrdo. Odvolal se ke Krajskému
soudu v Brně, ten ovšem jeho žádost
o pouhou podmínku vzhledem k jeho
zdraví zamítl.

  

mám silnou cukrovku a lékař mi navíc řekl, že mi v nemocnici brzy budou
měnit ledvinu. Každý měsíc podstupuji dialýzu. Kriminál je pro mě smrt,“
zavzlykal před brněnským soudcem
Robert Horváth.
Nic nepomohlo, notorický zloděj zvaný
prostějovskými cikány „Štika“ už od mi-

 

 Sbírka vynesla

Děkujeme Statutárnímu
městu Prostějov
za udělení dvou dotací
v letošním roce 2018

18111411278

V rámci našeho sokolu působí oddíly házené,
všestrannosti, volejbalu, nohejbalu,
malé kopané a bojových sportů.
Veškeré díky Statutárnímu městu Prostějov,
bez kterého by realizace této akce ani chod
oddílů a sokolu nebyla možná,
obtížná a těžko financovatelná.
Starosta a výbor TJ Sokol II Prostějov

425 kg potravin

  

První dotace byla účelová
a to na kompletní rekonstrukci kotelny
v hlavní budově Sokol II Prostějov.
Druhá dotace byla poskytnuta
na činnost Sokolu II Prostějov.
Z této dotace jsou hrazeny náklady
na činnost oddílů a energie.

váthových sousedů.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník žádal
minulý týden vyjádření po tiskové
mluvčí Městského soudu v Brně, do
uzávěrky vydání nám však odpovědi
na položené otázky nedorazily a neuspěli jsme ani s telefonickým hovorem. Tak snad příště...

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
   

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu v čele s primátorem Františkem Jurou a netradičně také hejtman Olomouckého kraje společně se zástupci armády, policie, sokolů, studentů a za sledování přítomné veřejnosti si již v pátek 16. listopadu odpoledne připomněli výročí listopadových
událostí z let 1939 a 1989. Stalo se tak oproti jiným městům s jednodenním předstihem. Uplynulou
sobotu pak v Prostějově panoval čirý klid, nekonaly se ani žádné protestní demonstrace.
(red)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 26

PROSTĚJOV Potravinová sbírka,
o jejímž průběhu Večerník informoval v minulém vydání, dopadla
nad očekávání dobře. S celkovými výsledky je nadmíru spokojen také ředitel Azylového centra
v Prostějově Jan Kalla.
Potravinová sbírka proběhla letos
předminulou sobotu 10. listopadu
opět v supermarketu Billa v Plumlovské ulici, a jak Večerník přímo
na místě zjistil, lidé měli skutečně
otevřená srdce. A peněženky také.
Potřebným lidem nakoupili především trvanlivé potraviny a drogistické zboží.
„Konečný výsledek je 425 kilogramů
potravin a 65 kilogramů drogistických
potřeb,“ oznámil Večerníku Jan Kalla,
který neskrýval velkou spokojenost
i dojetí. „Rád bych jménem maminek a děti z Azylového centra vyjádřil
poděkování všem, kteří přispěli, neboť množství zboží je vyšší než loni.
>>>pokračování na straně 8
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU
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Někde už je MÁSLO zase Nová
koalice vše zveřejnila
DRAŽŠÍ než před rokem
Průměrné ceny strategické potraviny opět šplhají vzhůru

PROSTĚJOV „Tatínku, mám tě ráda jako
máslo,“ prohlásila by v aktualizované verzi klasické pohádky Byl jednou jeden král
prostějovská rodačka Milena Dvorská
k Janu Werichovi. Nejenže se rostoucí
cena másla už loni málem stala „národní
tragédií“, posloužila i jako zdroj celé řady
vtipů. Přesně před rokem se zdálo, že tato
doba již pomalu končí a relativně levného másla bude zase dost. Jenže tomu tak
rozhodně není...
Český statistický úřad (ČSÚ) sleduje vývoj
průměrných cen vybraných potravin, mezi

které patří brambory, cukr, chléb, mléko,
pivo a máslo. U pěti potravin jsou ceny dlouhodobě stabilní, u dvou komodit se však
v průběhu času výrazněji mění. Zatímco
u cukru cena setrvale klesá (z 24,30 Kč za
kilogram v lednu 2014 na aktuálních 13,80
Kč), u másla je trend přesně opačný. Nejlevnější máslo za posledních pět let bylo dle
ČSÚ v červnu 2016, kdy se prodávalo za
průměrně 33 Kč za 250 gramů. Vrcholu
naopak cena másla dosáhla přesně před
rokem., kdy se loni v říjnu prodávalo průměrně za 60,45 Kč.
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Napsáno
pred

17. 11. 2008

Pak se ovšem situace obrátila. Jak Večerník
informoval, na přelomu října a listopadu už
bylo ve dvou prostějovských obchodech
250 g polského másla k mání za tehdy neuvěřitelných 37 korun. Díky tomu se stalo
spolehlivým tahákem pro davy kupujících,
kteří si „Zlatou horu“ rychle rozebrali. Zlevňování pokračovalo až do letošního dubna,
kdy se jedna hrudka prodávala průměrně
za 46 korun. Jenže na jaře přišel opět zlom
a cena másla opět začala šplhat strmě vzhůru. Aktuálně již dosáhla bezmála 55 korun. Za opětovným zdražováním mají
stát slabší jarní produkce mléka v celé
Evropské unii a stále silná poptávka.
Nelze se tedy divit, že v mnoha prostějovských obchodech už je máslo dražší
než během loňské „krize“. Například ve
stejném supermarketu, jaký před rokem
přišel s cenou 37 korun, jste jej ve slevové akci mohli sehnat za cenu o tři koruny
vyšší. Někde ovšem bylo výrazně dražší
a cena mnohde překročila i 60 Kč. Z celkového trendu se vymykal pouze jeden
z hypermarketů stojících na okraji Prostějova, který od pátku 9. do neděle 11. listopadu nabízel máslo za „bezkonkurenčních“ 29,90 Kč. Zájem o něj byl obrovský,
přestože jeho odběr byl omezen na osobu
a den.
(mls)
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PROSTĚJOV První kritika ze strany opozice se ozvala už někdy v polovině minulého volebního období. Někteří zastupitelé
se dovolávali větší transparentnosti a chtěli
vědět, jaké odměny pobírají zástupci města
v dozorčích radách společností, v níž má radnice zastoupení. Následně Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl, že veřejnost má na
tyto informace právo. Kolik peněz berou členové dozorčích rad, zveřejnila už nově vytvořená radniční koalice.
„Vyzýváme radu města, aby respektovala rozhodnutí krajského úřadu a zveřejnila výši odměn
členů dozorčí rady firem Lesy města Prostějova
i DŘEVO Prostějov, a to v plném rozsahu žádosti
o informace. Odměny zástupců města v městem
vlastněných podnicích jsou veřejnou informací,
což podruhé potvrdil i Krajský úřad Olomouckého kraje, jehož rozhodnutí rada města na poprvé
nerespektovala. Ačkoliv po volbách bylo deklarováno zveřejňování odměn členů dozorčích rad, je
třeba, aby byly vyvráceny spekulace o výši těchto
odměn v roce 2018, které byly umocněny právě
jejich neoprávněným utajováním,“ sepsali toto
prohlášení opoziční zastupitelé.
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A právě toto prohlášení předložili na ustavujícím
zastupitelstvu v úterý 30. října. Primátor František Jura však upozornil, že nová radniční koalice
už výši těchto odměn zveřejnila. „Hned z prvního jednání po podpisu koaliční smlouvy nového
vedení města vzešlo rozhodnutí o zveřejňování
odměn členům dozorčích rad společností stoprocentně vlastněných městem. V tuto chvíli jde
o Domovní správu Prostějov, Lesy města Prostějova a společnost DŘEVO Prostějov. „Navíc
o zveřejňování odměn členů dozorčích rad ve
společnostech, jejichž vlastníkem není město
Prostějov, ale má zde pouze majetkovou účast,
budeme jednat s většinovými vlastníky těchto
firem,“ shodla se končící primátorka Alena Rašková se současným prvním mužem města Františkem Jurou a zástupci dalších koaličních stran.
Ze seznamu, který již Večerník bezprostředně po
volbách zveřejnil, vyplývá, že předseda dozorčí
rady Domovní správy pobírá odměnu 9 500
korun měsíčně a řadový člen 8 000 korun. Stejné
částky se vyplácejí předsedovi i členům dozorčí rady Lesů města Prostějova. Ve společnosti
DŘEVO Prostějov se žádné odměny nevyplácejí.
(mik)

 

Případ fotbalového oddílu 1.SK
Prostějov, který se stal nástupcem
SK LeRK a někdejších Železáren,
dokazuje, jakže se dá povětšinou
ne vlastní vinou spadnout na úplné dno! Poté, co musel být v létě
2007 z ekonomických důvodů
a chybějícího kvalitního zázemí
zrušen „A“ tým prostějovských
fotbalistů, přišla před probíhajícím ročníkem soutěží 2008/2009
pro ještě nedávno pilotní klub
Prostějova další morová rána.
Celý oddíl se totiž musel kompletně vystěhovat z prostor v areálu ve
Sportovní ulici! Přesto však oddaní
fotbaloví nadšenci nehází flintu do
žita a hodlají se i nadále prát s nepřízní osudu. „Pořád věříme, že se
prostějovskému fotbalu dostane
potřebné podpory, kterou si nejpo-

pulárnější sport na světě bezesporu zaslouží. My si přejeme, aby se
kopaná opět dostala do povědomí
veřejnosti a dočkala se i lepších zítřků,“ říká za celý oddíl Jiří Kocourek,
předseda 1.SK Prostějov. Sám oddíl
teď drží při životě pouze nadšení,
sebeobětování a vůle fotbalových
činovníků, ale také vlastních hráčů a rodičů dětí z mládežnických
družstev. „Kluci se na tréninky převlékají u cyklistů na velodromu, kde
nám byly poskytnuty tři šatny pro
obě dorostenecká a jedno žákovské družstvo. Ostatní výběry jsou
rozděleny tak různě. Z důvodu, že
klub nemá v současnosti své vlastní
hřiště a v areálu ve Sportovní ulici je
nevyhovující zázemí, musíme hrát
domácí zápasy v okolních vesnicích.
Administrativní záležitosti řešíme

v jedné z kanceláří ve víceúčelové
hale na zimním stadionu,“ uvedl nás
do reality současného prostějovského fotbalu František Jura, sportovní ředitel 1.SK Prostějov. „Chtěl
bych při této příležitosti poděkovat
představitelům fotbalových oddílů
Olšan, Mostkovic a Kralic na Hané,
kteří nám vyšli vstříc a nechali nás
odehrát naše mistrovské zápasy na
jejich hřištích. Naše poděkování patří i městu Prostějov, které v situaci,
kdy jsme museli opustit prostory SK
LeRK ve Sportovní ulici, poskytlo
našemu klubu bezplatný pronájem tří šaten v areálu na velodromu
a také kanceláře na zimním stadionu,“ vzkázal Jura.
Jak se celá kritická situace zrodila,
když 1.SK Prostějov v minulosti
několikrát deklaroval, že v areálu ve

Sportovní ulici je v dlouhodobém
pronájmu? „V srpnu jsme od majitele pana Kresty dostali výpověď z důvodu neplnění podmínek ve smlouvě týkajících se údržby. Je pravdou,
že některé zásadní věci jsme z fi-

 

nančních důvodů nemohli dodržovat ani slíbit a naše fungování v areálu se tak stávalo poměrně rizikovým,
což už nechtěla ani jedna strana dál
podstupovat,“ prozradil šéf prostějovského oddílu Jiří Kocourek.

    

Ano, právě před deseti lety se fotbalové „eskáčko“ dostalo na samé dno... Situace
byla skutečně kritická, podmínky žalostné a zájem o nejpopulárnější hru světa ve
městě klesal. Jak nedávno Večerníku dnes již primátor Statutárního města Prostějova František Jura potvrdil, byla to skutečně byla nejhorší doba v historii prostějovské kopané. Naštěstí on ani další nadšenci si v roce 2008 nepřipustili, že by to
měli vzdát. Jejich nadšení se vyplatilo, během dalších let byl vůči fotbalu mnohem
štědřejší i magistrát a hlavně pod křídla jej vzala marketingová společnost TK
PLUS. Postupně se začaly budovat podmínky pro vzestup celého klubu a dnes
je 1.SK Prostějov podruhé během tří let staronovým účastníkem druhé nejvyšší
soutěže, ve které si nevede vůbec špatně. A co víc, Jura slibuje návrat kopané do
tradičních prostor ve Sportovní ulici. Co více si tedy přát?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

   

Advokátní
kancelář
Mgr. Jaroslav Čížek
Havlíčkova 20, Prostějov
zRodinné právo

18111511286

Příště: Kravařova ulice

zObčanské právo
zSepisování smluv
zAdvokátní úschova
zOvěřování podpisů

www.advokatcizek.cz
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168 OBCHOD S KRADENÝM AUTEM NA „PUJMANCE“ 

  



Dětem poničil skluzavku

Muž ze Svitav u nás naletěl zatím neznámému podvodníkovi

Okradení kadeřníci

PROSTĚJOV Z touhy po až velmi podezřele levném vozidle se nakonec vyklubalo obrovské zklamání. Chlapíka ze Svitav velice zaujala zprávička na sociální síti, v níž muž z Prostějova nabízel k prodeji
japonské auto za velmi levný peníz. Slovo dalo slovo a oba si ještě týž
denpřesFacebooksmluvili„obchodní“schůzkuvuliciM.Pujmanové.
Lačný kupující skutečně auto obdržel, ale jeho radost trvala jen velmi
krátce. Sedl totiž na lep podvodníkovi, možná i zloději...

MICHAL KADLEC

 

V dopoledních hodinách předminulé soboty 10. listopadu bylo přijato telefonické oznámení o skluzavce
polité barvou. Do uvedené lokality
byla vyslána hlídka, která událost
potvrdila. Bílou barvou byly polity nejen skluzavka ale i lavička na
dětském hřišti. Na místo byl přivolán pracovník, který má na starost
údržbu hřišť. Vzhledem k tomu, že
poškození prvků na hřišti způsobil
neznámý pachatel a způsobená škoda bude pravděpodobně vyšší, byl
celý případ předán Policii ČR k dalšímu šetření.

Opilý usnul na WC
V sobotu 10. listopadu odpoledne
bylo na lince 156 přijato oznámení
o ležící osobě uzamčené na toaletě
v obchodním domě v Olomoucké
ulici. Muže strážníci probudili,
jednalo se o pětatřicetiletého bezdomovce. Za pomoci hlídky byl
dotyčný vyveden z toalety ven. Bez
cizí pomoci ovšem nebyl schopen
se pohybovat a neustále si lehal na
zem. Byl ve stavu, kdy nekontroloval svoje chování. Nebylo divu,
strážníkům vzápětí nadýchal 3,88
promile alkoholu! K posouzení
zdravotního stavu opilce byl na
místo přivolán lékař, který rozhodl o jeho převozu na záchytku do
Olomouce. Přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně vzbuzování veřejného pohoršení, projedná příslušný správní orgán.

Roztržitý majitel domu
V odpoledních hodinách během
soboty 10. listopadu nahlásil na
linku 156 všímavý občan klíče ponechané v zámku u dveří domu nedaleko Plumlovské ulice. Na místo
byla vyslána hlídka. Dotyčný uvedl, že na zvonění nikdo nereagoval,
a proto se obrátil na městskou policii. Strážníkům se podařilo majitele domu zkontaktovat. Nemovitost
si devětačtyřicetiletý muž zajistil.

Namol ležel na zahradě
V podvečer předminulé soboty 10.
listopadu bylo byl nahlášen muž
ležící v zahradě Domova seniorů
v Nerudově ulici. Strážníci na místě
oznámení potvrdili, načež byl zjištěn sedmačtyřicetiletý muž, který
nekomunikoval. Vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu si hlídka vyžádala příjezd zdravotní záchranné
služby, lékařka rozhodla o převozu
dotyčného do nemocnice. Protiprávní jednání nebylo zjištěno.

Pomohli stařence
Minulé úterý 13. listopadu v odpoledních hodinách se na linku 156
obrátil muž se žádostí o vyslání
hlídky do sousedního bytu, kde
jeho sedmaosmdesátiletá sousedka upadla na zem a nemůže vstát.
Strážníci nemohoucí ženě pomohli zpět na postel. Z důvodu bolesti
kyčle si seniorka sama přivolala
svoji obvodní lékařku. Na místo
se dostavila i dcera, která se o svoji
matku postarala.

V neděli 11. listopadu dopoledne si
osmatřicetiletý muž ze Svitav na jedné
ze sociálních sítí vyhlédl inzerát s nabídkou prodeje osobního automobilu typu
Suzuki SX4. „Po krátké komunikaci
prostřednictvím sociální sítě si s prodejcem dohodl uskutečnění koupě ještě
týž den v Prostějově. Před třináctou
hodinou pak v ulici Marie Pujmanové
proběhlo předání vozidla za částku
23 tisíc korun. Kupující také obdržel
osvědčení o jeho registraci a takzvanou
zelenou kartu. K předání technického
průkazu a dokončení všech formalit,
tedy i sepsání kupní smlouvy, mělo dojít
až následující den,“ popsal obchodní

transakci a další dohodu mezi dvěma
muži František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Události pak ale nabraly nečekaný
spád, samozřejmě s nešťastným koncem. „Prodejce nasedl do přistaveného
automobilu značky Audi a z místa
odjel. Kupující i s novým vozidlem
odjel do obce nedaleko Prostějova,
kde u svého známého pomocí internetové aplikace zjistil, že vozidlo
prochází pátráním. Věc tedy ihned
oznámil policistům. Ti na místě vozidlo zajistili k následnému předání
právoplatnému majiteli. Tomu bylo
zmíněné vozidlo Suzuki v hodnotě
předběžně vyčíslené na 130 tisíc korun
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odcizeno během noci z devátého na
desátého listopadu v kraji Vysočina,“
uvedl mluvčí prostějovské policie.
„Dosud nezjištěný prodejce je pro uvedené jednání podezřelý z přečinu podvodu. Za ten mu v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky. Předmětem dalšího
šetření pak také bude zjištění, zda se
také podílel na samém odcizení vozidla,“ prozradil Kořínek, který apeluje na
veřejnost, aby při podobných obchodech byla maximálně obezřetná.

 

„Před koupí automobilu si vždy ověřte,
že není v registru odcizených vozidel.
To můžete učinit také na webových
stránkách Policie ČR. Také podezřelé
jednání prodejce, například to, že se
prodej snaží za každou cenu urychlit,
by mělo být varováním, stejně jako
podezřele nízká cena. V tomto konkrétním případě pak kupující udělal chybu
i tím, že peníze vydal bez kupní smlouvy,
pouze s příslibem, že tyto ´formality´
budou doplněny v následujících dnech,“
zkonstatoval tiskový mluvčí.

  

       
ZPITÁ POD OBRAZ!
PROSTĚJOV Celkem tři osobní
vozidla poničil přímo v Prostějově
dosud nezjištěný vandal. Nebo vandalové? Každopádně kdosi neznámý
chodí po městě a dělá majitelům aut
hodně kruté naschvály. Škody jsou
do desítek tisíc korun a policisté po
pachatelích zatím marně pátrají.
„Z přečinu poškození cizí věci podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který se měl tohoto
skutku dopustit v období mezi sedmým
a dvanáctým listopadem ve volně přístupném firemním areálu v Brněnské
ulici. Tam měl poškodit zaparkovaný
automobil značky Opel, na kterém nezjištěným způsobem vytvořil v laku na
různých částech karoserie tři rýhy a na
čelním skle drobnou prasklinu. Majitel
vozidla způsobenou škodu předběžně
vyčíslil na sedmdesát tisíc korun,“ popsal první případ František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

Podobná zpráva o vandalském činu
přišla od policistů ve čtvrtek. Tentokrát
kdosi neznámý poničil dokonce dvě
auta! „Ano, případ dvou poškozených
vozidel značky Škoda Octavia šetří policisté z prostějovského obvodního oddělení. Neznámý vandal na parkovišti
ulice Sladkovského oranžovým sprejem postříkal vozidlo a propíchl pravou
zadní pneumatiku. Druhé poškozené vozidlo stálo před domem v ulici
Havlíčkova, a to pachatel ´vyzdobil´
stejnou barvou a na levé straně vyryl
na oboje dveře pět čar až do základního laku. Škoda na obou vozidlech byla
předběžně vyčíslena na pětapadesát tisíc korun,“ potvrdil mluvčí prostějovské
policie.
Oba případy policie šetří pro trestný čin
poškození cizí věci. „V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto jednání
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok. Kromě toho pak také samozřejmě
povinnost uhradit způsobenou škodu,“
doplnil Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Rozešla se s přítelem, tak se u kluziště vedle muzea
na prostějovském náměstí zpila, jak
zákon káže! Takto alespoň strážníkům zdůvodňovala svůj stav mladá
žena, která se u stánku na náměstí
opíjela, přičemž vedle sebe měla
malé dítě. To si nakonec převzal dědeček, protože maminka putovala
na záchytku!
„Ve večerních hodinách středy čtrnáctého listopadu jsme přijali telefonické oznámení o opilé ženě s dítětem u ledové plochy na náměstí T. G.
Masaryka. Strážníci na místě kontaktovali oznamovatelku, která označila
mladou ženu s kočárkem stojící se
skupinkou lidí u stánku. Hlídce dotyčná uvedla, že od ní odešel přítel,
a proto se opila. Ani před strážníky
se však nedokázala ovládat. Nadávala
jim a pokřikovala po lidech v okolí,

které hrubě je urážela a byla agresivní.
Vlivem alkoholu naprosto nekontrolovala svoje chování. Nebyla schopna
se postarat sama o sebe, natož o svoje dítě,“ popsala celou situaci Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Na místě se nacházel i otec ženy, který strážníkům přislíbil, že se o vnuka
postará. „Hlídka jednadvacetiletou
ženu vyzvala k provedení orientační
dechové zkoušky. Výsledná hodnota
na přístroji byla 2,30 promile alkoholu
v dechu. Bylo rozhodnuto o převozu
podnapilé ženy do protialkoholické
záchytné stanice v Olomouci. Před
převozem byl ještě přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu,“ dodala
Greplová s tím, že přestupek proti veřejnému pořádku, ze kterého je žena
podezřelá, byl postoupen příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. (mik)
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„ŠEHEREZÁDA“
DOSTALA
DVA
ROKY
„NATVRDO“
Marta Ahmed Abdelkarim obrala dlužníka, část peněz vydala soudu
PROSTĚJOV Tohle bylo pro mnohé překvapení!
Třiačtyřicetiletá Marta Ahmed Abdelkarim skutečně vydala
88 100 korun prostějovskému soudu tak, jak slíbila. Od vězení
ji to ovšem nezachránilo. Žena, která byla za četné podvody
odsouzena již na Slovensku, odcházela minulé úterý od prostějovského soudu s dvouletým nepodmíněným trestem.
Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Tonoucí se stébla chytá. Ale kvůli
problémům, ve kterých se nachází, jej ono pověstné „stéblo“ může
dostat ještě hlouběji na dno. To
se nepochybně stalo i muži, který
přijal nabídku pomoci od Marty
Ahmed Abdelkarim. Tato Slovenka
své exoticky znějící příjmení získala
sňatkem s egyptským mužem. Po
sérii podvodů, při nichž si hrála na
finanční expertku, byla v Trenčíně odsouzena na čtyři roky vězení. Odseděla si pouze část trestu,
v roce 2016 byla propuštěna pod



po opakovaných urgencích skutečně soudu vydala. Tyto peníze nyní
poputují na účet poškozeného, kterému paní Marta už dluží „jen“ necelých 37 tisíc korun.
Navzdory jejímu vstřícnému gestu
ji to od vězení neuchránilo. Přitížily
jí mimo jiné výpovědi nájemníků
z domu v Kostelní ulici. „Zaujala
mě odvaha, s jakou obžalovaná obvinila všechny tyto svědky z toho,
že lžou. Není přitom pravděpodobné, že by se všichni domluvili jen

kvůli tomu, aby jí ublížili,“ vyjádřil
se při odůvodnění rozsudku soudce
Petr Vrtěl, který se rovněž podivoval nad tím, proč se trestaná podvodnice pustila po svém propuštění
z kriminálu do finančního poradenství. „Místo toho, aby si hledala
zaměstnání, nedokázala očividně
podmínkou, že si najde zaměstnáopustit svůj zaběhlý způsob života.
ní. To však neučinila, přestěhovala
Některé její historky přitom byly
se a začala žít v pronajatém bytě
skutečně neuvěřitelné až bizarní.
v Kostelní ulici v centru Prostějova.
V tomto světle její obhajoba, že
Tam se seznámila se zadluženým
peníze nevracela, protože se bála,
mužem, jemuž slíbila, že
že nedostane zpět směnky,
mu jeho četné půjčky poabsolutně nemůže obstát,“
může „konsolidovat“ do
dodal Vrtěl, který se rovněž
jedné. Za tímto účelem ho
pozastavil nad jednáním poponoukala, aby si nabral
škozeného. „Je s podivem, že
další úvěry a část peněz od
se nechal vtáhnout do této
něj převzala. Celkem si tak
podivné hry a uvěřil, že právě
přišla na 135 000 korun,
obžalovaná jej může zbavit
aniž by jakákoliv konsolijeho problémů. Bohužel lidé
dace proběhla. Než došlo
v tísni často nedokáží rozumk projednávání obžaloby,
ně uvažovat,“ konstatoval na
vrátila mu z toho pouze dezávěr soudce.
set tisíc. Během hlavního
Rozsudek dosud není pralíčení se pak dušovala, že má .  DD    1B % vomocný, obě procesní
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pro muže připraveno dalších
strany si ponechaly lhůtu
88 100 korun, které opravdu      (  ! ' #  !   pro možnost odvolání.

Přes noc z pondělí 12. na úterý
13. listopadu se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do provozovny
pánského kadeřnictví nedaleko
centra města Prostějova. Po násilném překonání vchodových
dveří provozovnu prohledal
a odcizil z ní finanční hotovost
1 200 korun i střihací strojek.
Celková výše škody způsobené
odcizením věcí byla předběžně
vyčíslena na 5 800 korun. Škoda
způsobení poškozením dveří dosud vyčíslena nebyla. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

' #  !  

Po rumech tři promile
Minulé úterý 13. listopadu po
deváté hodině dopoledne kontrolovali policisté v Havlíčkově
ulici pětapadesátiletého cyklistu.
Ten k sobě jejich pozornost přilákal stylem své jízdy, ze kterého
policisté usoudili, že muž se před
jízdou posilnil alkoholem. To se
potvrdilo provedenými dechovými zkouškami, kterými policisté
postupně změřili hodnoty 2,84
a 2,96 promile alkoholu v dechu.
Cyklista se změřenými hodnotami souhlasil a přiznal vypití „piva
a velkého množství rumu“ před
jízdou. Další jízdu policisté muži
zakázali. Pro své jednání je nyní
podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten
mu hrozí pokuta až do výše 20
000 korun.

Ani zámek nestačil
Uplynulý čtvrtek 14. listopadu
v době od 8:00 do 9:00 hodin
odcizil dosud nezjištěný pachatel
pánské horské jízdní kolo značky Author Traction matně černé
barvy, které jeho sedmadvacetiletý majitel lankovým zámkem
uzamkl ke stojanu na kola na
Jiráskově náměstí v Prostějově.
Odcizením kola muži vznikla
škoda vyčíslená na 26 000 korun.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Pro lup přes střechy
Ve čtvrtek 15. listopadu v nočních hodinách přelezl neznámý
pachatel oplocení, které chrání
areál firmy v Kralické ulici. Aby
se dostal tam, kam potřeboval,
musel vylézt na střechu skladu ve
výšce pěti metrů, přelézt na další
střechu a pak na nejnižším místě
slézt na dvůr. Za pomoci nářadí
přestřihl zámky, které chránily
skladový kontejner. Jakmile se
dostal dovnitř, začal úřadovat.
Odcizil prozatím přesně neustanovený počet pneumatik od
různých výrobců a různých typů.
Osm z nich nechal povalovat na
různých místech areálu. Na odcizení byla škoda předběžně vyčíslena na 20 000 korun a na poškození na 1 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

BLAHOPØEJEME!!!

NEMOCNICE

...

Mia MIKULKOVÁ
11. 11. 2018 52 cm 3,65 kg
Prostějov

PROSTĚJOV Studenti i pedagogové Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově v minulých dnech netradičně oslavili
100. výročí založení Československa a prožili také jeden nevšední
zážitek v rámci nedávné připomínky na válečné veterány.
„Po zábavném vzdělávacím programu o vzniku republiky proběhl krátký
pietní akt u sochy našeho prvního
prezidenta. Potěšila nás účast v té
době ještě primátorky Aleny Raškové,
která přišla pozdravit studenty,“ vrátil
se v čase ředitel školy Marek Moudrý.
Vedení školy a zástupci jednotlivých
tříd položili k soše Masaryka květiny
a pietní akt doprovodili zpěvem státní
hymny. Opravdu originálním zakončením oslav bylo vytvoření živé vlaky
u již zmíněné sochy.
Další akcí pak bylo připomenutí Dne
válečných veteránů. „Pro naše studenty jsme připravili zajímavou besedu s bývalým zástupcem velitele 22.
vrtulníkové základny v Náměšti nad
Oslavou plk. Ivanem Pospíchalem.
Beseda byla zaměřena na českou misi
v Afghánistánu a také na současnou
situaci v této muslimské zemi. Jsem
rád, že i tato akce studenty zaujala
a touto formu jsme si symbolicky připomněli sto let od ukončení prvvní
světové války,“ pochvaloval si Moudrý. Plukovník Pospíchal se zúčastnil
dvou misí v Afghánistánu v letech
2008 a 2010, proto mu také náleží
statut válečného veterána. Patří mezi
legendy pilotů vrtulníků, nalétal totiž rekordních 6 600 letových hodin
v kabinách tří typů vrtulníků, a sice
Mi-2, Mi-4 a Mi-24.
(red)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel) Na
povozech přijíždějí první pacienti do
nemocnice v Prostějově, chudí přicházejí pěšky. Doufají, že budou mít
štěstí a zastihnou jednoho ze dvou
externích lékařů, kteří v nemocnici
slouží. O nemocné na 118 lůžkách
tam střídavě pečují čtyři ošetřovatelky – laické ženy bez zdravotnického vzdělání. Tak vypadala situace
v Nemocnici Prostějov v roce 1888,
před 130 lety, kdy se začala psát její
historie. Ústav, tehdy nesoucí jméno
korunní princezny Stefanie, byl otevřen po dvouleté výstavbě na pozemcích bývalého vojenského cvičiště na
  (  
„Brněnském předměstí“.
Dnes má nemocnice 501 lůžek a téměř tři desítky ambulancí. O pacienty v ní pečuje 155 lékařů, 365 sester a porodních asistentek a dalších 320 zaměstnanců z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu. Jen v loňském
roce tady bylo hospitalizováno přes čtrnáct tisíc pacientů a dalších 63 000 bylo ošetřeno v ambulancích. Mimo
to jejích porodních sálech přišlo na svět hned 853 dětí.
Posledních jedenáct let je prostějovská nemocnice členem skupiny AGEL, kdy sloučením tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční.
„V prostějovské nemocnici byly od roku 2007 investice směrovány především do modernizací nejstarších
budov. Rekonstrukcí prošly parkoviště, lůžkové oddělení ORL, dialýza a Centrum léčebné rehabilitace
v celkové částce 134 miliónů, do přístrojového vybavení bylo investováno 175 miliónů. Pro obyvatele Prostějovska bylo významné také zajištění vlastního CT pracoviště, vybudování nového oddělení laboratorní
medicíny spojujícího komplement laboratoří SMN a také vznik zcela unikátního pracoviště Agel Sport Clinic,“ řekla ředitelka nemocniceMarie Marsová s tím, že nejnovější investice pak směřovala do rekonstrukce
dětského oddělení, které prošlo kompletní obměnou letos v létě.
Asi nejvýznamnější postavou nemocniční historie byl první samostatný primář nemocnice a chirurg
MUDr. Jaroslav Mathon, který přišel do Prostějova po svém působení na několika klinikách ve Vídni
a který se celkově o rozvoj všeobecné městské nemocnice významně zasloužil. Za jeho působení byla v nemocnici započata přístavba operačního sálu s předsíní a sterilizační místností.
V padesátých letech minulého století pak bylo kvůli nevyhovujícím podmínkám rozhodnuto o výstavbě nového
nemocničního areálu. Projektovou přípravu provázela řada problémů, docházelo k mnoha změnám, až byl nakonec zvolen projekt inspirovaný Schulthess Clinic v Zurichu. Vlastní stavba nové nemocnice byla zahájena v roce
1996 a dokončena právě před 15 lety, tedy v roce 2003.
„Jsme na naši nemocnici hrdí, Prostějov má krásnou a moderní nemocnici. Vážíme si práce našich předchůdců
a stejně jako oni se snažíme o areál pečovat a naše služby neustále rozvíjet a zlepšovat tak péči o pacienty,“ doplnila Marie Marsová.
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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:

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

Na SOŠPO si připomněli

Valerie JANČÍKOVÁ
13. 11. 2018 51 cm 3,20 kg
Prostějov

5<G4C2*) C5-:. :.C)?2C) .-F 8)>:=5828HI

Z

milujeme vecerník


Vítejte na svìtì

děti, pejsci, zdraví a školství

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

Těsně před jednou hodinou odpolední
už bylo vše připraveno k slavnostní instalaci obrazu Aleny Raškové. „Právě jsem
na chvíli přerušil probíhající jednání rady
města, abychom byli u toho. Obraz kolegyně Raškové se opravdu povedl,“ podotkl s úsměvem František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města
Prostějova. Vzápětí pomohl podat plátno
s olejomalbou exprimátorky pracovníkovi údržby magistrátu, který obraz pověsil
na volné místo vedle dalšího exprimátora

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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prozradil Rozehnal. Jde tak nejen o optimalizaci dopravní obslužnosti, ale také o kultivaci parkové části
náměstí, jeho napojení na pěší a cyklistickou infrastrukturu města. „Od projektu si slibujeme, že dojde
ke zefektivnění přepravních vazeb tohoto uzlu, který
je obsluhován téměř čtyřmi stovkami spojů denně.
Významnou měrou také dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy,“ věří náměstek.
Na celý investiční projekt byla městu Prostějovu
schválena žádost o dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu, a to ve výši 26,2
milionu korun. Realizace projektu je plánována od
dubna do října roku 2019. Celkové náklady byly vyčísleny na 33,5 milionu korun. O skutečné ceně ale
rozhodne výběrové řízení na zhotovitele, které je nyní
připravováno.
(mik)

0  -    !+       (

Součástí návrhu jsou plošné zastřešení plochy autobusového nástupiště a výstavba zázemí pro terminál,
včetně informačního systému. Ten se bude skládat
ze souhrnného dvanáctiřádkového panelu umístěného v čekárně a jednotlivých označníků zastávek,
ve kterých budou vestavěny elektronické informační
třířádkové textové panely,“ popsal budoucí podobu
terminálu Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Úpravou projde celé Floriánské náměstí, kde
budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Rekonstruována bude také ulice Hliníky. „Vzniknou
nová kolmá a šikmá parkovací stání a v místě přechodu stezky pro cyklisty, přes tuto komunikaci bude
vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy.
Součástí bude také rekonstrukce stezky pro chodce
a cyklisty, tras pro pěší a veřejného prostoru náměstí,“

PROSTĚJOV Problém se zámeckou kavárnou, o kterém Večerník informoval v minulém
vydání, se vyřešil jen částečně. Jak veřejnost ze
stránek našeho listu ví, bývalí nájemci a provozovatelé kavárny v zámku na Pernštýnském
náměstí podali výpověď, přičemž činnost
ukončili okamžitě, nikoliv až po šestiměsíční
výpovědní lhůtě. Tím byl znemožněn přístup
do městské galerie, kde visí obrazy nakoupeném magistrátem. Celou lapálii řešili minulé
úterý prostějovští radní na svém jednání.
Náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova) ještě
před úterní schůzí rady města sdělila, že město
urychlí výběrové řízení na nového pronajímatele kavárny. „Než ji ale otevře nový nájemce, pokusíme se zajistit alespoň na dvě hodiny denně
provozní dobu pro návštěvu městské galerie,“
uvedla Sokolová. Po jednání radních je ale jasné,
že milovníci umění, kteří se nyní marně dobývají
do kavárny spojené s galerií, si budou muset ještě
pár dní počkat.
„V radě města jsme se nakonec dohodli, že ještě
tři týdny necháme kavárnu i s galerií uzavřené.
Hlavním důvodem je technický problém. Zabezpečovací systém celého objektu má totiž na
starost provozovatel kavárny, a teď, když tam
žádný není, není tím ani možné plnohodnotně
zabezpečit městskou galerii. My ale nyní děláme
všechno pro to, aby už prvního prosince tohoto
roku byly jak kavárna, tak galerie zpřístupněny
veřejnosti. Finišuje totiž výběrové řízení a věříme, že nový nájemce právě v tento den zahájí
provoz,“ řekla na tiskové konferenci rady města
Milada Sokolová.
(mik)

Michal KADLEC
Nejdůležitější dokument potřebný pro
vlastní provoz města připravilo z největší
části ještě bývalé vedení magistrátu před
komunálními volbami. „Na rozpočtu se
samozřejmě vždy pracuje minimálně půl
roku dopředu a já myslím, že původní
rada města ho připravila velice kvalitně
a zodpovědně s ohledem na všechny
investice, které nás čekají,“ poznamenal
František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějova.
Jednotlivé položky rozpočtu budou
detailně projednávány až na mimořádně
svolaném zastupitelstvu, první muž

města však už novinářům minulou středu
prozradil ty nejzákladnější údaje. „Plán
hospodaření na rok 2019 počítá s výdaji
ve výši 1,027 miliardy korun. Většinu
z nich kryjí příjmy města přesahující jednu
miliardu, na část investic a oprav využijeme
rezervy z předcházejících let. Nyní
navrhujeme, aby takřka 245 milionů korun směřovalo do oblasti investic a oprav
majetku. Investice si vyžádají přes 176
milionů korun, opravy pak dalších 68,5
milionu,“ prozradil z materiálu primátor
František Jura. „Pro mě je velice zásadní
to, že rozpočet našeho města nechceme
takzvaně projíst, ale kromě provozních
výdajů proto hodláme především zhod-

Z NEMOCNICE ...

BYLI JSME
U TOHO

sportovišť a finance pro zlepšení zázemí
sborů dobrovolných hasičů,“ pokračoval
primátor Prostějova.
Jak ještě první muž města zdůraznil, nové
vedení dává od začátku najevo, že mu
v důležitých tématech půjde o dobrou
komunikaci s opozičními kluby v zastupitelstvu. „Rozpočet je pro město klíčový
dokument určující dění v Prostějově na
celý rok. Proto bychom jej rádi projednali i se zastupiteli, kteří nejsou v koalici.
Chci jim rozpočet představit a věřím, že
alespoň s některými najdeme shodu. První
schůzky na toto téma proběhnou v nadcházejcích dnech,“ uzavřel téma rozpočtu
František Jura.
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nocovat majetek Prostějova a zvelebovat
veřejná prostranství ve městě,“ přidal jedním dechem.
Velkou položkou rozpočtu v roce
2019 se stanou opravy a investice do
Národního domu. Dílo architekta Jana
Kotěry si vyžádá takřka 63 milionů
korun. „Návrh počítá také s dokončením
rekonstrukce Plumlovské ulice za
dvaatřicet milionů korun, pokračováním
regenerace sídliště Šárka za 13,6 milionu
a výstavbou dopravního terminálu na Floriánském náměstí za 30 milionů korun.
Plán hospodaření dále zahrnuje investice
a opravy v mateřských a základních školách
zřizovaných městem, peníze do veřejných

Zatleskat přišli noví radní,
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PROSTĚJOV Primátor František
Jura představil na středeční
tiskové konferenci třetí verzi
rozpočtu statutárního města
Prostějova na příští rok. Nejde
samozřejmě o podobu konečnou,
protože o rozpočtu, jako jediném
bodu programu, budou jednat
a schvalovat ho zastupitelé na
svém zasedání 5. prosince. Už teď
je ale jasné, že v roce 2019 bude
magistrát hospodařit s rozpočtem
přesahujícím miliardu korun.
Takřka čtvrtina výdajů pak podle
primátora bude směřovat na investice a opravy majetku.

„Čtvrtina půjde na investice,“ prozradil z rozpočtu primátor Jura
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PROSTĚJOV Večerník v průběhu tohoto roku
již opakovaně informoval o přípravách na výstavbu nového autobusového terminálu na Floriánském náměstí poblíž městských lázní. K investici
za bezmála 34 milionů korun mělo původně dojít
už letos, ovšem z důvodu první etapy rekonstrukce Plumlovské ulice byla odložena. Podle posledních zpráv to ale vypadá, že k přeměně celého
„floriánka“ začne docházet od dubna příštího
roku.
Revitalizace cílí na zatraktivnění tohoto veřejného
prostoru s cílem podporovat hromadnou přepravu
osob, tedy komfortnější pohyb cestujících. „Dojde
zde k přemístění provizorních zastávek linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavova ve vazbě na městskou hromadnou dopravu.

Přestavba začne v dubnu 2019 !
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PROSTĚJOV Galerie obrazů se starosty a primátory Prostějova
z celé jeho historie umístěná na zdech obřadní síně prostějovské radnice je už kompletní. V úterý hodinu po poledni tam
byl pověšen obraz dnes už bývalé první dámy Aleny Raškové.
Slavnost se neobešla bez velkého zájmu médií a také nově zvolených radních. Ti dokonce na patnáct minut přerušili probíhající jednání rady města, nový primátor František Jura dokonce
osobně pomohl pověsit obraz své předchůdkyně. U této tradice nemohl
ani
Večerník.
chybět
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da, že před dvěma lety jsme zase zhruba dva miliony korun právě kvůli mírné zimě nevyčerpali. Ty se pak na jaře
převedly do fondu oprav chodníků,“
vysvětlil Jiří Pospíšil. Jak dodal, podle
jeho názoru je zimní údržba komunikací v Prostějově zabezpečena kvalitně.
„Děje se tak v souladu s platnou legislativou, podle velikosti obce a dopravního významu jednotlivých komunikací.
Já osobně se domnívám, že je u nás
skutečně na velmi dobré úrovni. Samozřejmě pokud přijde nějaká velká kalamita, nedá se počítat s tím, že vše bude
v pořádku podle přání všech občanů
ihned,“ uvedl Pospíšil s tím, že také při
letošní zimě bude magistrát počítat
s klienty Úřadu práce ČR. „Jako každý
rok budou na úklid sněhu využíváni
také pracovníci na veřejně prospěšné
práce, kteří zajišťují především ruční
úklid sněhu před budovami v majetku
města, jako jsou domy s pečovatelskou
službou a podobně,“ potvrdil první náměstek primátora.

vecerník


Podklady pro zastupitele
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údržbě byly určeny. „Nevím, na základě jakých informací posuzujete, zda je
zima mírná, ale za období leden až březen 2018 byly vyčerpány téměř všechny
finanční prostředky na celý kalendářní
rok 2018. Rozpočtovým opatřením
Rady města Prostějova musely být
v květnu 2018 navýšeny o 1,4 milionu
korun tak, aby byla zabezpečena zimní
údržba do konce roku 2018. Je ale prav-

EXKLUZIVNĚ

podepisovat kupní smlouvy. Podobně
jméno oprávněné osoby podepisující
za město Prostějov bylo z důvodu voleb
poskytnuto Českým drahám Odborem
správy a prodeje majetku teprve minulý týden v pátek devátého listopadu. Po
doplnění všech formálních údajů bude
kupní smlouva zaslána městu Prostějov
ještě v průběhu tohoto měsíce,“ ujistil
Šťáhlavský. „Za toto vyjádření jsem rád, je
vidět, že vše směřuje ke zdárnému konci,“
zareagoval Jiří Pospíšil.
Vedení města se už dříve nechalo slyšet,
že po nabytí majetku hodlá za místním
nádražím okamžitě zbourat všechny
nemovitosti a na uvolněném místě vybudovat velké parkoviště či dokonce
sportovní halu.
(mik)
PROSTĚJOV Chodci a především
cyklisté si teď musejí dávat velký pozor
při přejíždění mostu u bývalého pivovaru ve Vrahovické ulici. Magistrát se

PROSTĚJOV Vedení prostějovského
magistrátu tohle začíná pořádně štvát.
Počtvrté v řadě během jediného roku
kdosi neznámý poničil zídku vybudovanou u biokoridoru Hloučela za Plumlovskou ulicí. Těžko říct, zda se jedná o vandala, policie zatím takové poznatky
nemá. První náměstek primátora má ale
podezření na zemědělce!
Neznámý pachatel během uplynulého
týdne opět poškodil kamennou zídku, která ohraničuje hranici plochy rozšířeného
biokoridoru Hloučela a zemědělské půdy.

„Tato zídka byla poškozena již čtyřikrát, přitom vznikla teprve v roce 2017 jako součást
investiční akce na rozšíření biokoridoru.
Náklady na poslední opravu celé zídky, která musela být z padesáti procent rozebrána,
se vyšplhaly na osmnáct tisíc korun,“ informovala Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu statutárního města Prostějova.
„Nevím, jestli se jedná o vandalský čin, spíše
se domníváme, že by poškození mohlo být
výsledkem nepozornosti zemědělců, kteří
najíždějí na pole a výsledkem je poškození
naší zídky, která odděluje biokoridor,“ odpo-

věděl na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora zodpovědný za majetek
města. „Budeme samozřejmě kontaktovat
zemědělce, který obhospodařuje přilehlé
pole, a upozorníme ho na daný problém. Pokud by se jednalo o vandalství, tak naše možnosti jsou omezené,“ dodal první náměstek.
Jak Večerník zjistil, záhadu se zídkou zatím
městská policie neprověřuje. „Tento případ
nám bohužel hlášen nebyl, vše probíhá
v režii magistrátu, který je pojištěný proti
podobným škodám,“ uvedl Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
(mik)
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na tomto místě dal do bagrování koryta
říčky Hloučely, aby připravil náhradní
přemostění kvůli plánované rekonstrukci celé komunikace. Ta má proběhnout v příštím roce.
Kvůli současným stavebním pracím je silniční komunikace zúžena. „Ve spolupráci
s Krajským úřadem Olomouckého kraje
je pro příští rok připravena rekonstrukce
Vrahovické ulice, která je rozplánována na
etapy. Začínat bude u pomníku padlých a
skončí až u budovy základní školy v Majakovského ulici ve Vrahovicích. Současně
s přípravnými pracemi, aby byl zajištěn
přístup pěších a cyklistů po celou dobu
rekonstrukce Vrahovické ulice přes most
u bývalého pivovaru, se nyní v tomto místě
buduje lávka pro cyklisty i chodce. Tuto
investici zajišťuje město Prostějov s tím,
že ji chceme dokončit do jarních měsíců
příštího roku. Hned poté začne rekonstrukce silnice,“ vysvětlil Večerníku stávající
stavební práce Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
(mik)
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VANDAL NEBO ZEMÌDÌLCI?

PRAHA, PROSTĚJOV V minulém
vydání Večerník kritizoval vývoj ohledně pozemků za místním nádražím
v Prostějově, na jejichž koupi už vloni
v listopadu schválilo prostějovské zastupitelstvo částku zhruba čtyř milionů korun. České dráhy záhy potvrdily,
že statutární město Prostějov záměr
prodeje vyhrálo a po podpisu smlouvy budou převedeny do jeho majetku.
Problém je však v tom, že České dráhy
dosud smlouvu o převodu pozemků za
místním nádražím nepodepsaly...

„Už jsem z toho trošku nervózní, tlačí
nás už čas. Peníze máme blokované
v rozpočtu města pro rok 2018,“ podotkl
před týdnem pro Večerník Jiří Pospíšil
(PéVéčko), 1. náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Večerník samozřejmě kontaktoval České dráhy již v předminulém týdnu, ovšem tiskový mluvčí společnosti poslal
své vyjádření až v úterý 13. listopadu.
Nutno ale podotknout, že slova Petra Šťáhlavského jsou plná optimismu.
„Prodej pozemků městu Prostějov byl
schválen orgány společnosti a v současné
chvíli se připravuje kupní smlouva v souladu s personálními změnami ve vedení
Českých drah, tedy uvedení osob do
smlouvy podle toho, jak jsou oprávněny
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Prostějov (mik) – Prostějovští radní projednávali také postup, jakým
způsobem se o informacích z jednání
dozvědí další členové zastupitelstva.
„Informace z jednání rady města
vždycky byly a samozřejmě i nadále
budou dostupné všem. Každý ze zastupitelů je privilegovanou osobou
a podle zákona obdrží na požádání
jakýkoliv materiál z jednání rady
města. Dosavadní praxe se osvědčila
a nic se na ní měnit nebude,“ ujistil
na středeční tiskové konferenci Rady
statutárního města Prostějova primátor František Jura (ANO 2011).
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Jedna komise navíc

Prostějov (red) – Také v novém volebním období bude mít Rada statutárního města Prostějova jako poradní orgán několik komisí, do kterých
mohou politické strany a uskupení
nominovat své zástupce. „Na rozdíl
od výborů zastupitelstva, což jsou výbory finanční a kontrolní a jsou ze zákona povinné, jsou komise rady poradními orgány,“ připomněl primátor
města František Jura (ANO 2011).
„Komise jsou totožné jako v minulém volebním období, plus vznikla
komise pro IT a Smart city. Každá
bude pracovat s celkovým počtem
třinácti až patnácti členů,“ doplnil
první muž města s tím, že magistrát
se problematice Smart city, tedy chytrého města, věnuje dlouhodobě. Ve
městě se v minulosti objevily například lavičky měřící hodnoty ovzduší,
s jejichž pomocí je možné si i dobíjet
mobilní telefony nebo se připojit na
internet. Radnice zavedla možnost se
objednat k vyřízení některých agend
a podat některé žádosti elektronicky.

Finance potřebné na zajištění všech
nákladů pro zimní údržbu komunikací
schválila Rada statutárního města Prostějova už začátkem října. „Na kalendářní rok 2018 bylo v rozpočtu vyčleněno
4 390 415 korun i s DPH. Obdobná
částka bude zařazena i v příštím letopoču,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
1. náměstek primátora Staturnáho města Prostějova, v jehož kompetenci jsou
kromě jiného i komunální služby.
Společnost FCC Prostějov je na
zimní úklid komunikací připravena.
„Musím konstatovat, že jsem optimista
a neočekávám žádné větší problémy ve
vztahu k zajištění této služby,“ ujistil Večerník Martin Grepl, ředitel společnosti
FCC Prostějov, která se během zimního období stará v Prostějově celkem
o 96,386 kilometru silničních komunikací a 156,744 kilometru chodníků
a cyklostezek. „Zajišťujeme sedm dnů
v týdnu čtyřiadvacet hodin denně dispečerskou službu, kde pracovník na základě aktuálních klimatických podmínek
i fyzické kontroly sjízdnosti a schůdnosti
komunikací či chodníků vydává pokyn
k zásahu. Technika vyjíždí k zásahu nejpozději do třiceti minut od rozhodnutí
dispečera o vzniku závady ve schůdnosti
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ce se nezakládají na pravdě, naopak nově
vybudované chodníky a cyklostezky
jsou do plánu zimní údržby zařazovány,“
kontruje Jiří Pospíšil. „Při zpracování
plánu zimní údržby je přihlíženo k důležitosti jednotlivých chodníků a podle
velikosti obce a dopravního významu
jsou chodníky rozděleny dle pořadí důležitosti do prvního, druhého či třetího
pořadí. Chodníky s malým dopravním +      " + #
významem pak nejsou v zimním obdo- ,  !"##- .$/3(G 
          
bí udržovány. Dále také nejsou pod kon-  (        
trolou ani chodníky, které jsou přímým  # !    !"#
napojením sousedních nemovitostí na
místní komunikace a chodníky ve vnit- Poslední zimy byly v Prostějově poroblocích bytových domů,“ upřesnil ná- měrně mírné, takže ne vždy se vyčerměstek prostějovského primátora.
paly všechny peníze, které k zimní

  
  

pro Večerník

a sjízdnosti komunikací. Za vznik se
nepovažuje počátek sněžení nebo deště, ale až například zrod ledovky popřípadě přetrvávající sněžení. Základním
principem provádění zimní údržby je
v první řadě zmírnění závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, až poté
následuje další kolo údržby spojené
s případným odstraněním,“ prozrazuje
Grepl přesný postup při zimní údržbě.
Mezi občany Prostějova se ale objevují stížnosti, že neustále přibývá chodníků, které město přes zimu neudržuje a na nichž se objevují stále cedulky,
že tyto komunikace jsou bez zimní
údržby... Večerník zajímalo, zda na této
kritice skutečně něco je? „Tyto informa-
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Prostějov (mik) – Ministerstvo životního prostředí ČR z Operačního
programu Životního prostředí udělilo statutárnímu městu Prostějovu významnou dotaci. Peníze v konkrétní
hodnotě 451 614,35 koruny město
obdrželo v rámci 69. výzvy vyhlášené
ministerstvem. Jde o 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu
na separaci bioodpadů v Prostějově.
„Obsahem projektu je rozšíření systému separace bioodpadů ve městě
Prostějov realizovaného v letech
2011 a 2013. V rámci projektu byly
pořízeny a jsou rozmísťovány sběrné
nádoby na biologicky rozložitelný
odpad v lokalitách se zástavbou rodinných domů a dále byly pořízeny
kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad s umístěním v lokalitách sídlišť a bytové zástavby,“ popsal primátor města Prostějova František Jura
(ANO 2011).

„Že přibývá chodníků bez údržby, není žádná pravda,“ vyvrací kritiku první náměstek
primátora Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Čeká nás letos tuhá zima, nebo se máme podobně jako v posledních letech
těšit spíše na mírnější mrazivé období? Ať tak či onak, Večerník už v předešlých vydáních
informoval o tom, že prostějovští radní schválili vyčlenit z rozpočtu potřebné finance na
zajištění zimní údržby silnic a chodníků na katastru města. A nejedná se o žádný malý peníz, naopak jde o sumu výrazně převyšující čtyři miliony korun. Peníze jsou tedy připraveny, stejně tak i neméně důležitá technika společnosti FCC Prostějov, která se pořádek
v ulicích dlouhodobě stará. Takže teď už skutečně zbývá jen čekat na ten sníh a mráz...

???

Dotace na bioodpady

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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útoku. Záleží pak na povaze: někdo
zaútočí na někoho jiného, další obrátí
agresi proti sobě samému...
Obvykle se lidé zabíjejí ze tří příčin:
kvůli rozpadu partnerského vztahu
či rodiny, dlouhodobým finančním
problémům a zdravotním potížím.
Nejhorší pak je, pokud se všechny
tyto aspekty spojí. Každý se s takovou kritickou situací vypořádává po
svém, všichni si ovšem z tohoto zápasu odnášejí nějaký ten šrám. Dokonce
i sebeironická hrdinka veleúspěšné
divadelní komedie „Můj báječný
rozvod“, která byla nedávno k vidění
v prostějovském divadle, zhltá všechny
možné (většinou neškodné) prášky
a zapije je dávno prošlým sirupem proti kašli. Ze své manifestační sebevraždy

si pak odnese nejen poučení, ale také
pořádný průjem…
Jisté je jedno: každý z nás je jako baterie do auta. Abychom mohli dodávat energii na rozpohybování všeho
kolem nás, bezpodmínečně se potřebujeme dobíjet něčím, co nám dělá
dobře. Jsme jenom podivná schránka
fungující na základě chemických procesů, které nikdy úplně nepochopíme
a rozhodně je nikdy nebudeme schopni zcela ovládat. Zároveň jsme však
schopni ostatním lidem dodávat světlo, teplo a radost ze společného výletu
životem. Pokud si toto uvědomíme,
pak můžeme prožít silný pocit, že to
všechno má nějaký smysl.
Jenže každá baterie se může jednou vybít. A to úplně. Pak můžeme najednou

zjistit, že jsme prázdní, vyhořelí a lehce
nás zaplaví pocit, že jsme si celý život
jen něco nalhávali. Co pak s tím?
Nejlepší na deprese jsou těžká fyzická
práce a následný dostatek spánku. Pokud přesto máte pocit, že už to sami
nezvládnete, zmobilizujte poslední
zbytky sil a vyhledejte dobrého kamaráda nebo lékaře. Uvidíte, že jednoho
krásného letního rána určitě nebudete
litovat. Vždyť právě dobří přátelé a lékaři jsou tady od toho, aby vyslechli
vše, co si sebevrazi nechali pro sebe.
Nakonec všichni jsme jen tak silní jako
překážky, které jsme museli překonat.
A není ostudou, pokud na své cestě narazíme na něco, s čím sami nehneme.
Jistotu máme jednu: pokud ji zvládneme, určitě nás posílí.

V

jov. Za velkého zájmu německých
médií a saských zemských politiků byla představena spolupráce
Prostějova a Sportovního svazu
Lausitzer Seeland Hoyerswerda.
Svými podpisy deklaraci zpečetili
místostarosta Prostějova Pavel Drmola a předseda Sportovního svazu
Lausitzer Seeland Jürgen Schröter.
V úterý 11. listopadu tohoto roku
pak byla slavnostně odhalena pamětní deska generálu Josefu Dudovi na domě v ulici Sádky číslo 6
v Prostějově, kde generál žil.
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Do města také zavítal Josef Smrkovský, tehdejší předseda Národního
shromáždění. Vystoupil v Dělnickém domě před patnácti sty účastníky s dvouhodinovým projevem,
který byl sice velmi kladně přijat,
ale v následné diskusi se již ukázalo,
že názory na vývoj se začínají lišit
a ne všichni odsuzují přítomnost
okupačních armád. V každém případě se nekonaly žádné oslavy
VŘSR, čímž dali Prostějované
okupantům najevo, co si o nich
myslí. V Dolní ulici byla dokončena výstavba výškových obytných
budov. Kulturní obec zasáhla zpráva o úmrtí malíře Oldřicha Lasáka,
který se narodil v Běleckém Mlýně
19. 12. 1884 a v Prostějově mnoho
let studoval a pak tvořil, což se projevilo i na jeho námětech z prostějovského regionu. Zemřel v Ostravě
27. 11. 1968.
istopad 1988 byl zajímavý
pro historii prostějovské radnice, jelikož v muzeu byla k vidění
výstava návrhů pro její dostavbu.
My dnes víme, že radnice, již více
jak stoletá, je unikátní stavbou, a to
tak, že získala i ocenění pro stavbu
nejkrásnější. Smutná zpráva přišla

z oblasti školství, když z hygienických důvodů musela být uzavřena nově vybudovaná dostavba
ZŠ ve Vrahovicích...
listopadu 2008 se už popáté v Prostějově uskutečnil
Den pro Izrael. Akce se zúčastnil
i nový velvyslanec Izraele v České
republice Jaakov Levy. Slavnostně byl otevřen pro veřejnost nový
sběrný dvůr v Průmyslové ulici.
Provozovatelem zařízení byla společnost .A.S.A TS Prostějov. Zástupci odboru komunálních služeb,
životního prostředí, Povodí Moravy i .A.S.A. TS Prostějov společně
zkoumali dřeviny rostoucí mimo
les v biokoridoru Hloučela mezi
ulicemi Kostelecká a Olomoucká.
Prohlídka byla zaměřena zejména
na statickou bezpečnost. Z místního šetření byl pořízen záznam
a byly označeny dřeviny určené ke
kácení. Všechny dotčené dřeviny
měly proschlé části kosterních větví v korunách, byly silně vychýlené
z osy nebo nesly patrné známky
houbových chorob. Ze společného
šetření vyplynulo, že Povodí Moravy bude kácet zhruba stovku stromů, správce veřejné zeleně dalších
25 stromů a dále provede ošetření.
V dané oblasti bude následně provedena náhradní výsadba stromů
na místa, kde to bude možné, jak ze
strany Povodí Moravy, tak ze strany
správce zeleně .A.S.A. TS Prostě-

Co s Havlíèkovou ulicí?
Když už máme v Prostějově na radnici to nové vedení, tak doufám, že přehodnotí vztah k Havlíčkově ulici. To je hrůza a ostuda města! Bývalý náměstek Fišer asi před rokem řekl, že dlážděnou komunikaci není možné ani opravit, protože by se musely vykácet všechny stromy, jejichž kořeny dosahují až
po předmětnou komunikaci. No a co, říkám já. Kolik stromů se v posledních
letech v Prostějově pokácelo, a stalo se snad něco? Nic! Vysadily se nové a hotovo! Přál bych si, aby nový primátor myslel také na nás všechny, kteří bydlíme v Havlíčkově ulici a jejím okolí. Jezdit po té rozbité silnici plné nerovností
a výmolů, to je opravdu sranda...
Jiří Pecháček, Prostějov
Vysvìtlení mì neuspokojilo
Fotografií vlaku, který po železničním přejezdu v Olomoucké ulici projel bez toho, že by byly staženy závory a fungovalo světelné zařízení, kterou jste
zveřejnili ve Večerníku, by se měl někdo vážně zajímat! Co kdyby se v tu chvíli stalo nějaké neštěstí? Nevím, ale mě jako řidiče vysvětlení zástupce SŽDC
vůbec neuspokojilo, podle mě se jednalo o fatální selhání nejen technického zabezpečení přejezdu, ale i lidí, kteří to všechno mají na starost. A z doslechu
vím, že to v žádném případě není poprvé, co na přejezdu v Olomoucké ulici něco nefungovalo...
Jan Pázler, Prostějov

Snad jsou soudní
Nevěřil jsem vlastním očím při čtení článku o tom, co se má všechno v příštím
roce opravovat. Rekonstrukce Vrahovické, Wolkerovy a Plumlovské ulice, stavba dvou rondelů u hlavní pošty a k tomu všemu ještě výstavba autobusového
terminálu u lázní. A to všechno naráz, v jednu dobu? Copak se všichni zbláznili?
Uzavřít ve stejný čas tolik frekventovaných silnic by znamenalo totální kolaps
v dopravě. Tak jenom doufám, že na kraji nebo na naší radnici budou natolik
soudní a veškeré rekonstrukce rozdělí tak, aby uzavírky byly postupné. Netvrdím, že uvedené silnice není potřeba opravit, to určitě ano, ale za rozumných
podmínek pro všechny řidiče.
Jaroslav Dvořák, Prostějov

Od toho jste tam vy!
U přenosu z posledního jednání prostějovského zastupitelstva jsem se docela nasmál. Ti pánové a jedna dáma okolo zastupitelů Matyáška a Navrátila se
snad už nezmění. Vyzývat k tomu, aby radní uspořádali jednání o rozpočtu města za účasti nejširší veřejnosti, je směšné a úplně mimo mísu! Páni Matyášci, Kapounci či Lysci, kolik si myslíte, že by na nějaké vaše žvásty přišlo lidí. Pan Jura měl naprostou pravdu, když říkal, že každý zvolený zastupitel má
přesně vědět, co který občan chce a co je tak potřeba zařadit do rozpočtu. Jste tam na radnici všichni proto, že jsme vás zvolili. Tak makejte a nevoďte nás
na zbytečné diskuse, které stejně neovlivníme. Od toho jste tam vy, tak si nedělejte alibi a neberte si veřejnost jako rukojmí. Milan Pokorný, Prostějov

L

istopad 1948 přinesl další ránu
demokracii, a to v podobě vyhlášení zákona o zřízení táborů nucených prací pro osoby nepohodlné
režimu. Tento zákon postihl i řadu
Prostějovanů a mnohým z nich vzal
zdraví a život. Ne nadarmo se pak
i v našem městě objevily protikomunistické letáky. Velmi zajímavou
událostí byla aktivita na místním
leteckém učilišti, kde byl slavnostně ukončen letecký kurz pro
zahraniční letce, a to konkrétně
ty z Izraele, kteří se pak stali páteří
tamního letectva. Dodejme ještě,
že za letci pak do Izraele putovala
i československá letadla a prostějovské Kovozovády, kdysi známý výrobce modelů letadel, pustily mezi
plastikové modeláře i model v izraelském markingu. Šlo o AVII S-199,
což byl de facto kořistní německý
Messerschmitt Bf 109G (Gustav)
osazený motorem JUMO 211. Cena
letadla pro Izrael byla nějakých 190
000 dolarů.
istopad 1968 přinesl ve městě
například okresní konferenci
Československé strany socialistické, která se chtěla výrazněji politicky uplatňovat ve veřejném životě.

L

Tak už je tady definitivně podzim a člověk krom svatomartinského vína a husičky již tedy musí vzít zavděk i svařákem,
jelikož tělo potřebuje více tepla. A tak tedy uskrkávejme tento horký nápoj a pojďme opět společně zalistovat kronikami
našeho města.

LISTOPADOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI
od pracovních táborů po pamětní desku...

„Sebevraha nelituji. Podle mě je to
zbabělost.“ Tento názor odstartoval ve
facebookové skupině Prostějov Bez
Cenzury pozoruhodnou diskusi. Je sebevražda skutečně projevem slabosti,
nemoci, nebo „jen“ dlouhodobé úzkosti, ze kterých člověk není schopen
sám najít jinou cestu?
Každý z nás se jednou může dostat do
situace, kdy nedokáže myslet na nic jiného než na to, že přišel o vše, pro co až
dosud žil. Následný pocit je nepřenosný a nikdo si v tu chvíli nedokáže představit, jak se dotyčný cítí. Nejhorší je,
pokud si člověk pohrává s negativními
myšlenkami příliš dlouho, bere se moc
vážně a utápí se v sebelítosti. Stejně
jako myš zahnaná do kouta v poslední
chvíli vrhne všechnu svoji energii do
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MOSTKOVICE Tragická sobota 22. září už není tím jediným aspektem, který trápí
stovky občanů Mostkovic. Po
explozi domu, v němž zahynul třiatřicetiletý majitel, příslušník profesionální hasičské jednotky z Prostějova, se
v Mostkovicích stále sčítají
škody. Exploze výbušnin, pomocí kterých hasič vyráběl
zábavní pyrotechniku, s níž
obchodoval, poškodila třiapadesát domů v okolí a udělala nešťastnými mnoho
dalších rodin. Během uplynulých dní prošly demolicí tři
nemovitosti, další tento osud
zřejmě ještě čeká. A poškození zároveň čekají na oficiální
stanovisko policie týkající se
příčin exploze, aby se mohli
dát do boje s pojišťovnami...

Michal KADLEC
Nedávno Večerník zveřejnil jasný
a nezpochybnitelný důkaz o tom, že
mostkovickou tragédii zavinilo 100
kilogramů výbušniny, která zřejmě
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díky neodborné manipulaci zahynulým hasičem explodovala. Policie ale
k příčině neštěstí stále mlčí, což je ten
hlavní problém pro mnohé poškozené občany z Mostkovic. „Čekáme,
stále čekáme. Ale jestli to policie fakt
přizná, přinese to víc problémů, než
kdyby se nakonec ukázalo, že explodoval plyn. Nikdo z nás nemá
pojistku na explozi výbušniny. Jsme
pojištěni proti přírodním živlům,
ohni nebo krádežím. Ale tohle...
Výbuchem došlo k poškození třiapadesáti domů a přesně tolik je nás
tady v Mostkovicích dnes zoufalých.

Sbírka vynesla 425 kg potravin

A zoufalství se stupňuje, protože
pomalu ale jistě přicházíme na to, že
nám škody nikdo neuhradí. Musíme
tak spoléhat na pomoc obce a příbuzných,“ svěřil se Večerníku obyvatel
Mostkovic, který si však nepřál zveřejnit své jméno. „Už bylo dost toho
veřejného prezentování, zdejší lidi už
novinové články nebo reportáže v televizi jen dráždí,“ vysvětlil muž žádost
o anonymitu.
Během uplynulých dní v Mostkovicích proběhla demolice dvou poškozených domů, další dva se budou
bourat v těchto dnech. Statici po

jejich prohlídce zjistili, že jsou nenávratně poškozeny a jejich oprava není
možná. „A to ještě nejsou prohlédnuty zdaleka všechny domy, které
výbuchem utrpěly nějakou škodu,“
podotkl starosta Mostkovic Jaroslav
Peška.
Česká televize zveřejnila zprávu, že
celkové škody na majetku po explozi
domu v Mostkovicích se vyšplhaly na
30 milionů korun. „Nějak tak podobně to bude, říkali nám to na obecním
úřadě. I když v přesné částce bych
byl ještě opatrný, ještě není sečteno
všechno,“ zareagoval jiný muž z Mostkovic.
Jak Večerníku již před časem starosta Mostkovic potvrdil, tamní obecní
úřad se všemi silami snaží poškozeným pomoci. „Jsem v jednání s Olomouckým krajem, který by lidem
mohl pomoci dotací v nouzi. Bůhví,
jak se majitelé poničených domů dohodnou s pojišťovnami. A samozřejmě otevřené jsou stále transparentní
účty, na které přispívají lidé i organizace,“ uvedl nedávno starosta Jaroslav
Peška. Podle posledních informací je
na těchto účtech nyní dohromady asi
700 000 korun, lidé nejen z Prostějovska ale posílají peníze stále.

První listopadové pondělí navíc
obcházeli poškozené občany Mostkovic pracovníci Charity České
republiky, na což upozorňovala internetová stránka obce. „Součástí
monitoringu je zjištění skutečně

obce Mostkovice,“ vyzýval spoluobčany Jaroslav Peška.
Pomoc tedy přichází ze všech
stran, to hlavní ale chybí. Policie
ČR totiž stále mlčí ohledně oficiálního stanoviska příčin exploze
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vzniklých škod na všech okolních
objektech, jejich rozsahu, předání
dalších informací a konzultace vaší
situace. Nebojte se s interventy spolupracovat a odpovědět jim na jejich
dotazy. Všechny zjištěné podklady,
které budete ochotni poskytnout,
jsou zpracovávány pro další potřeby

a smrti mladého hasiče. „Prozatím
není možné z důvodu probíhajícího
trestního řízení a prověřování sdělit
jakékoliv bližší informace, které by
mohly narušit šetření celého případu,“ opakuje stále Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

   *+

>>> dokončení ze strany 3
Navíc letos vše putuje právě přímo
k maminkám s dětmi, pro které to
znamená na čas zajištění pestrého
jídla. Ve sbírce byla i spousta cukrovinek, což v tomto čase potěší. Také

bych poděkoval za informační kampaň v médiích, letos o národní potravinové sbírce mnoho lidí vědělo dopředu a šli do obchodu už s tím, že do
ní přispějí,“ poznamenal ředitel Azylového centra v Prostějově. (mik)

➢ ZE STRANY 3

v této oblasti už dál nehodlá.
„Za ty tři roky jsem pochopitelně své
podnikatelské aktivity omezil, abych
se mohl plně věnovat své nové práci
pro občany, tudíž pro mě již nebylo
cesty zpět. Podotýkám však, že jsem
šel do této pozice zcela dobrovolně
a s tímto rizikem i vědomím. A samozřejmě jsem počítal také s tím,
že mohu v uvolněné a tedy placené
funkci skončit. Stalo se tak po ´Waterloo´ ČSSD v nedávných komunálních volbách. Logicky si tedy i já
osobně musím nyní hledat jinou
práci,“ dívá se pravdě do očí Smetana.
Přestože je nyní bývalý náměstek
primátorky na seznamu nezaměstnaných, podle všeho mu zřejmě nebude trvat moc dlouho, než si najde
novou práci. „Po mém politickém
angažmá nejsem zrovna nejlepším
adeptem na pracovní pozici, ale i tak
nevidím své šance na uplatnění na
pracovním trhu nijak tragicky. Jako
absolvent školy bych měl jistě lepší
výchozí pozici, ale přesto věřím, že
jsem v životě něčeho dosáhl a dřív
nebo později své uplatnění najdu.
Pokud vás zajímá, čemu bych se
chtěl věnovat, tak jako vystudovaný
sociální pedagog a osoba dlouhodobě se zajímající o sociální problematiku a státní správu bych své uplatnění viděl právě v této oblasti. Zda
na té, či jiné pozici, to je již otázka
pro trh práce,“ vzkázal přes Večerník
Pavel Smetana, který na samý závěr
svého vyjádření přišel ještě s jedním
poznatkem. „Rád bych poznamenal,
že jsem byl mile překvapen vstřícností ze strany úřednic Úřadu práce
v Prostějově. A pokud jsou všechny
pracovnice v této oblasti tak schopné a ochotné jako ony, tak věřím, že
i šance pro uplatnění lidí, kteří mají
opravdu zájem pracovat, jsou vysoké,“ ukončil své vyznání exnáměstek
primátorky Prostějova.
(mik)
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Když exnáměstek hledá práci... DOPRAVNÍ KOLAPS
PROSTĚJOV Pavel Smetana
skončil oficiálně ve funkci náměstka primátorky Statutárního města
Prostějov, ve které měl na radnici
zodpovědnost za dopravu a sociální oblast, v úterý 6. listopadu. To se
konalo ustavující zastupitelstvo, na
kterém bylo zvoleno nové vedení
města. O deset dní později ho Večerník potkal před budovou Úřadu
práce v Prostějově.
„Ano, právě mě tady oficiálně registrovali jako nezaměstnaného. Svoji
budoucnost ale řeším už od zvolení
nového vedení města. Nyní nastal
čas začít znovu a jinak po všech
stránkách,“ přiznal exkluzivně pro
Večerník Pavel Smetana. „Není ostudou, že politik hledá práci i prostřednictvím Úřadu práce. Ostuda
je spíše to, že se jiní politici často nedokáží zorientovat na pracovním
trhu a škemrají o nějakou funkci,
aby neskončili na pracovním úřadě.
Politik může prohrát v politickém
souboji, ale musí si zachovat svoji
hrdost, uznat fakt, že někdo je úspěšnější než on, a začít znovu a jinak.
Politik, který se nedokáže podívat
pravdě do očí, by neměl dělat politiku. Takže, ano, po třiceti letech jsem
se objevil na Úřadu práce, ale neberu
to jako nějaký problém, spíše jako
životní zkušenost a šanci na nový
začátek. I když je mi už osmačtyřicet
roků,“ svěřil se dlouholetý člen sociálních demokratů.
V různých politických funkcích
se Pavel Smetana pohyboval celých šestnáct let. Ale až poslední
tři roky, kdy se stal náměstkem
primátorky, byl za svoji práci placen. Do té doby měl svoji vlastní firmu na výrobu a montáž
žaluzií, nicméně Večerníku
již dříve potvrdil, že podnikat

PROSTĚJOV Vážná situace, velmi
vážná. Minulé úterý před půlnocí došlo na dálniční komunikaci katastrálního území Prostějova k otřesné dopravní nehodě, která si jen zázrakem
nevybrala oběti na životech. Srážka
dvou kamionů okamžitě způsobila silný požár, a aby toho nebylo málo, do
vysypaného nákladu pak ještě naboural šofér dodávky. Na místo se okamžitě sjely všechny složky integrovaného
záchranného systému, policisté uzavřeli celý úsek dálnice a dopravu svedli
do centra města. A další problém tak
byl na světě...
„V úterý třináctého listopadu krátce před
půlnocí přijali policisté oznámení, že na
třiadvacátém kilometru dálnice D 46
v Prostějově došlo k dopravní nehodě
dvou nákladních vozidel. Podle prvotního šetření tam řidič kamionu z prozatím
přesně nezjištěných příčin zezadu najel
do návěsu kamionu jedoucího před ním.
Po nárazu došlo k sesunutí přepravovaného nákladu a požáru obou vozidel.
Na nastalou situaci již nestačil zareagovat
řidič dodávkového vozu, který narazil do
vysypaného nákladu,“ popsala kolizi Jitka
Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo ke zranění jednoho z řidičů. Z důvodu šetření a úklidových prací byla dálnice ve směru z Olomouce na Vyškov v místě
dopravnínehodyvobousměrechuza-
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vřena. Objízdná trasa vedla přes exit
24 na Prostějov centrum, s nájezdem
na dálnici u Žešova. Nebylo tak divu,
že kolony vznikaly nejen přímo v centru města a jeho okolí, ale zejména na
vnitřním okruhu. „Z důvodu uvolnění
a zrychlení dopravy byl vypnut semafor
na křižovatce ulic Wolkerova a Brněnská
a provoz zde řídí policisté,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Vraťme se ale k samotné noční nehodě
na dálnici. Spoustu práce tam měli především hasiči. „Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Prostějova a dobrovolní z Brodku
u Prostějova, Vrahovic i Kostelce na
Hané. Téměř tři desítky hasičů zasahovali celou noc,“ konstatovala Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
„V prvotní fázi se zásah soustředil na likvidaci požáru, hasiči použili pěnu, kterou
plameny uhasili a následně zamezovali
úniku ropných látek i pohonných hmot

do kanalizace, přečerpávali neuniklé
pohonné hmoty z poškozených nádrží
nákladních vozidel, osvětlovali místo
události či vypomáhali s překládkou
nákladů,“ popsala obtížný zásah hasičů
tisková mluvčí hasičů, která přidala i jednu zajímavost. „Jeden z kamionů převážel kari sítě, druhý kvasnice v krabicích,
dodávka vezla zase počítačové komponenty. A například překládka kvasnic
byla velmi komplikovaná, částečně byl
náklad naložen nakladačem. Tam, kde se
nakladač nedostal, pracovali hasiči ručně
s lopatami.“
Požár na dálnici si vyžádal obrovské
škody. „Zničil obě kabiny tahačů, u jed-

noho byl částečně poškozen i návěs. Výše
škody byla předběžně vyčíslena na tři miliony korun. Nehoda si vyžádala zranění
jedné osoby, kterou odvezla zdravotnická
záchranná služba na ošetření do nemocnice,“ konstatovala Vladimíra Hacsiková.
Ve spolupráci s odtahovou firmou byla
havarovaná vozidla umístěna mimo dálnici. Následovaly důkladná očista komunikace a závěrečný úklid. „Poslední jednotky hasičů se z místa události vracely
zpět na své základny v 8:45 hodin, dálnice
zůstala stále ještě uzavřena. K definitivnímu obnovení provozu na dálnici D46 došlo o pětačtyřicet minut později,“ uzavřela
Hacsiková.
(mik)

jak se bourralo a hassiloo na dálnnicci....
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OBRUSNÍK BYLMístostarostou
JMENOVÁN NOVÝM
STAROSTOU
KONICE
zůstává Jaroslav Procházka

KONICE Předminulé pondělí 5.
listopadu se v konickém zámku
konalo ustavující jednání konického zastupitelstva. Starostou
města na něm byl zvolen
Michal Obrusník, který ve funkci nahradil Františka Nováka.
Ten se rozhodl mu tento post
přenechat. Místostarostou
zůstal Jaroslav Procházka.
Jaké jsou cíle nového prvního
muže třítisícové metropole
Mikroregionu Konicko?
Už před volbami se zkušený starosta František Novák nechal slyšet, že
kvůli jistému opotřebení nehodlá
ve své funkci pokračovat. Jako svého nástupce vybral dosavadního
zaměstnance Městského úřadu Konice Michala Obrusníka. Právě on
byl jedničkou kandidátky Starostů
a nezávislých, která nakonec ve volbách získala nejvíce hlasů. Přestože
se do konického zastupitelstva dostali zástupci hned šesti politických
uskupení, k dohodě tam zřejmě
i díky odcházejícímu starostovi
došlo rychle. Michal Obrusník tak
byl uplynulé pondělí zvolen starostou, křeslo místostarosty obhájil

Jaroslav Procházka (KDU-ČSL).
Členy rady města byli jmenováni
Arnold Rozehnal (ODS), Antonín
Vymětal (Starostové a nezávislí)
a Vlastimil Šmída (ČSSD), který
ze všech kandidátů získal nejvyšší
počet hlasů.
Chtìjí dokonèit modernizaci
školy a opravu sokolovny

Priority města jsou dle starosty
obsaženy ve Strategickém plánu
rozvoje Konice. „Z krátkodobého pohledu je potřeba dokončit
projekty ´Modernizace učeben
základní školy v Konici´ a zejména
´Vytvoření komunitního centra
v Konici´. Z dlouhodobého hlediska je nezbytné řešit otázky pozemních komunikací, chodníků, ale
například i otázky rozvoje bydlení.
Rekonstrukci vyžaduje náměstí,
značné opravy pak budovy v majetku města. Hledat musíme i cesty ke zvyšování počtu pracovních
míst,“ reagoval na dotaz Večerníku
Michal Obrusník s tím, že vše bude
závislé na finančních možnostech

PIVÍN Střídání generací hlásí Pivín. Dlouhých dvacet let byl starostou obce oblíbený Jan Vrána.
Předminulou středu jej ve funkci
nahradil někdejší místostarosta a teprve třiatřicetiletý Kamil
Štětař. Jde tak o typické střídání
generací. Sedmašedesátiletý Vrána ovšem bude ve vedení obce působit i nadále.
V Pivíně to dopadlo podle očekávání. Místostarosta Kamil Štětař
si s dlouholetým starostou Janem
Vránou „pouze“ prohodil funkce.
„V první řadě je třeba poděkovat
panu Vránovi za vše, co ve funkci
starosty pro Pivín udělal. Za těch
dvacet let toho bylo hrozně moc,“
zdůraznil Kamil Štětař, z něhož byla
při našem krátkém rozhovoru cítit
velká dávka entuziasmu.
Priority obce nový starosta vidí v dokončení rozjetých projektů. „Jedná
se zejména o přípravu dalších šestadvaceti parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ‚Záhumenská‘
a vybudování potřebné kořenové
čističky odpadních vod, na kterou by
se měla napojit stávající kanalizace.
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Rekonstrukci by si určitě zasloužily
i školka a některé chodníky či místní
silnice v obci. Postarat se určitě chceme také o zeleň, ať už jde o obnovu
parku v centru Pivína, či další výsadbu na okrajích obce,“ nastínil plány
Kamil Štětař, který doposud působil
v Prostějově jako provozovatel Relax
centra ve Wolkerově ulici.

RYCHLÝ

NÍK

Grulich pokraèuje,
Paníèek neuspìl
Alojzov (mls) - První listopadový
den se konalo jednání ustavujícího
zastupitelstva v Alojzově. Starostou byl zvolen Miroslav Grulich,
místostarostou Zdeněk Procházka.
Zároveň neuvolněným členům
zastupitelstva byly dle zákona schváleny odměny ve výši 21 899 Kč
pro starostu a 19 709 Kč pro místostarostu. O oba posty se opakovaně
neúspěšně ucházel Josef Paníček.

Kolísek bez
problémù
Buková (mls) - Starostou Bukové
byl opět zvolen Milan Kolísek,
místostarostkou zůstane Helena Ježková. Obě funkce budou
neuvolněné, starosta bude měsíčně
pobírat 24 593 korun, místostarostka 20 000 korun.

Hladce obhájil
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města a získání případných dotací.
Obrusník chce v první řadě navázat
na dobrou práci předchozího zastupitelstva. „Jsem přesvědčen, že
my všichni, kteří ve městě žijeme,

dobře víme, co je potřeba opravit,
vybudovat či rozvinout. Samozřejmě že otázkou je, co si přejeme a na
co skutečně máme. Za sebe mohu
říci, že se budu maximálně snažit

zajistit finance pro naplnění potřeb
města a zároveň se budu snažit je ve
spolupráci se zastupiteli vynakládat
efektivně, hospodárně a účelně,“
přislíbil nový konický starosta.

Vránu po 20 letech ŠOK! Místostarostka v Otaslavicích konèí
v Pivíně vystřídal Štětař
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OTASLAVICE Ustavující zasedání
nového zastupitelstva proběhlo také
v Otaslavicích. Přestože důvěru občanů obdrželi vesměs lidé, kteří obec
v uplynulých čtyřech letech vedli,
k jedné změně ve vedení obce přesto
dochází. Místostarostku Boženu
Bartošovou (ANO 2011) vystřídal
Vladimír Ambros, který kandidoval
za subjekt „Myslíme na budoucnost,
nezapomínáme na tradice“.
Jednoznačným vítězem komunálních voleb se stal dosavadní starosta
obce Marek Hýbl, který nasbíral 439
hlasů. Celé sdružení ´Nezávislí kandidáti´ triumfovali s 35,54 % a velkou
převahou před ostatními kandidátkami. To jim vyneslo čtyři mandáty,
čímž voliči rozhodli, jakým směrem
se bude obec v dalších čtyřech letech
ubírat. Vedle Hýbla dostali důvěru
Ctibor Řehulka, Jaroslav Rušil a Lenka Gottwaldová.
Vedle Ambrose zůstal místostarostou Mojmír Sokol, a to i přesto,
že jeho sdružení ´Společně pro
Otaslavice´ skončilo až čtvrté a získalo pouhý jeden mandát. Trochu
paradoxem také je, že oba zvolení
místostarostové obdrželi druhý
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a třetí nejmenší počet hlasů ze všech
zastupitelů, mezi nimiž jsou celkem
tři nové tváře.
V pomyslné opozici tak zůstávají pouze
dva zastupitelé - Josef Kaláb z KDU-ČSL a dnes již tedy bývalá místostarostka Božena Bartošová, která mimochodem obdržela od otaslavických
občanů třetí nevyšší počet hlasů. Její
rozhodnutí neucházet se nadále o post
druhé či třetí ženy obce vzbudilo mezi
občany velké překvapení. Proč se tak
stalo?

„Vztah mezi starostou a místostarostou
by měl být založen především na vzájemné důvěře a podpoře. V posledním
půlroce před volbami se moje pozice
v obci změnila, postupně jsem ztrácela
právě podporu starosty. Pravděpodobně se moje rostoucí popularita před
volbami nehodila, po obci se začaly šířit
různé spekulace o mé osobě, které se ale
nezakládaly na pravdě,“ vysvětlila nám
svůj překvapivý krok Bartošová.
Večerník se tázal i starosty Marka Hýbla. „Paní bývalá místostarostka se postupně přestala účastnit porad vedení
obce, přesto jsme spolu po volbách
hovořili, stejně jako s dalšími subjekty, které ve volbách uspěly. Sdělila mi
při tom své rozhodnutí nadále o tuto
funkci neusilovat, čímž bylo jasno,“ popsal situaci ze svého pohledu staronový
vládce Otaslavic.
Božena Bartošová, známá svým elánem a aktivitou, s nimiž pracuje pro
obec, ovšem nečinností trpět nebude.
„V zastupitelstvu obce budu působit
ve výboru pro životní prostředí a to je
opravdu velice široké pole působnosti. Docela se na změnu těším,“ dívá se
exmístostarostka do budoucna s optimismem.

Bílovice-Lutotín (mls) - V této obci to měli jednoduché.
Uvolněným starostou BílovicLutotína se na ustavujícím
zastupitelstvu
stal
Miroslav
Hochvald, neuvolněným místostarostou Martin Smutný. Odměny
pro neuvolněné zastupitele se
budou v obci pohybovat na 35 %
maximální výše dané zákonem,
místostarosta tedy měsíčně dostane 7 750 Kč.

Zajíèek zùstává
Březsko (mls) - Sedm z devíti
zastupitelů za SNK Březsko se
dostalo do zastupitelstva, nejvíce
hlasů získal starosta a lídr kandidátky Jiří Zajíček. Podle toho
v obci dopadlo i jednání ustavujícího zastupitelstva. Starostou byl
zvolen opět Jiří Zajíček, místostarostou dvojka kandidátky Rudolf
Hloušek. Oba budou vedeni jako
neuvolnění.

<# ,
je Páleník
Budětsko (mls) - Jiří Sedláček
coby starosta Budětska skončil.
„Jsem v důchodu, chci už mít
klid,“ komentoval s patrnou dávkou úlevy svůj odchod. Nahradil
jej Jiří Páleník, jehož kandidátka
Společně pro obec v konkurenci
dalších čtyř kandidátek dokázala
získat většinu. Místostarostou se
stal Bronislav Fojt.

www.
vecernikpv.
cz
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PLUMLOV Dle očekávání dopadla předminulé pondělí volba
nového vedení Plumlova. Starostkou se stala Gabriela Jančíková
(KDU-ČSL), kterou stejně jako
všechny další navržené podpořilo
všech patnáct zastupitelů.
Staronovým uvolněným místostarostou bude Martin Hyndrich (Nezávislí) a neuvolněným místostarostou Jiří
Nezval (Nezávislí). Do rady města
se rovněž dostali Otakar Svoboda
(TOP 09) a Ondřej Borský (Nadšenci pro Plumlov). Všichni stejně jako
členové výborů byli zvoleni všemi
patnácti hlasy.
„Mým cílem bylo založit práci na
dobrých mezilidských vztazích napříč celým zastupitelstvem. Věřím,
že se nám to bude dařit i nadále,“ zdů-

raznila nová starostka Gabriela Jančíková, která za dlouholetou a kvalitní
práci pro město poděkovala svému
předchůdci Adolfu Sušňovi. Ten se
následně dočkal dlouhého potlesku.
„Adolf Sušeň toho pro Plumlov udělal hodně a velice si vážím toho, že
s námi chce spolupracovat i nadále.
Řadu projektů, které chceme dokončit, rozjížděl právě on. I proto se nám
jeho zkušenosti a rady určitě budou
hodit,“ vyjádřila se pro Večerník Gabriela Jančíková.
Nově zvolená rada Plumlova v současnosti intenzivně pracuje na přípravě programového prohlášení,
k němuž se mohou vyjádřit všichni
zastupitelé i občané města. Hotové by
mělo být v prosinci, kdy bude zveřejněno na webových stránkách města.

$GROI6XxHĀRSXVWLOIXQNFLSRGORXKRWUYDMËFËPSRWOHVNX
„Našimi aktuálními prioritami jsou
hledání financí na vybudování cyklostezky kolem přehrady, snaha o prohlášení plumlovského zámku národní
kulturní památkou, což je nezbytné,
abychom dosáhli na dotace důležité
pro jeho celkovou opravu, odkanalizování Hamer, které společně s kempem zůstávají posledními místy, kde
kanalizace zatím není, a také dokončení projektu výstavby a rekonstrukce chodníků, a to jak směrem ke
hřbitovu, tak i do Soběsuk,“ nastínila
Jančíková s tím, že vlastní programové prohlášení by mělo kromě cílů na
následující čtyři roky obsahovat i výhled do budoucna.

    @  " ,  !"# /     BDF E # 3 0G
    !
   !"#

18111511291

region

saa

KBLÊCCZMPPEEJWBEMMPWWଙVVSˁˁJDDÎDDI
3x foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Hasiči z Určic v obci pořádají celou
řadu akcí, na nichž vybírají dobrovolné vstupné. To posléze putuje na
dobročinné účely. „Za uplynulý rok
jsme vybrali celkem 16 350 korun. Pět
tisíc směřovalo Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Radost,
dva a půl tisíce na konto rodiny hasiče,
který letos v srpnu zemřel při zásahu,
obdobná částka jeho těžce zraněnému
kolegovi a stejně tak i mladé hasičce
Míše, která při sportovních závodech
utrpěla vážné poranění oka. Necelé
čtyři tisíce jsme pak věnovali mateř-

ské školce na nákup prostěradel,“ vyjmenovala Sosíková s tím, že hasiči
za uplynulé čtyři roky už podobným
způsobem darovali na dobročinné
účely bezmála 100 000 korun. Po
skončení pohádky následovaly dětská
diskotéka s DJ Vémolou a losování
tomboly, ve které se sešlo přes sto zajímavých cen.
Jistý charitativní rozměr bude mít
v Určicích i další připravovaná
akce, kterou bude slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se
uskuteční v sobotu 1. prosince.

     # FI F     00
!
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

123+ ,--+

Fides Brno 13:16 min

%#& ' (
Haná Pv 17:04 min

%#& ' 4(

%#& ' 
 " 

09:20 min
;

$" 

%#& ' 4

 ) (
 ($ 
 $ 

"'HD ')+
$'#C 2 ')+
$%/')+
"+,&  

8I 9
" )') 4
J+  9
 $ 

W>#@ 

?+2E+ 
) "$ G
@'+2 
% '&! 
$) * 

250 metrù #, 

@A</' ')+@@+ ' (
' "C + @D''  ;
     
%& '&!   $( 

500 metrù 

1. Jan Pelíšek
Haná Pv
? '   %#& '
 


 #!


>>#@#, 

 #$8 ')+ 9;
<=$ > ')+ (
'# ) $ ')+ 49

750 metrù 

 '
 &57 
 '
   !

Q>#@#, 

) *')+')+ 
, $*')+')+ "- /(
,0+2')+% & ' 

   

=>>>#@ 

1. Michal Slanina
   
 !"#$ 
13. Petr Válek

=>>>#@#, 

45678!9

Plavat ve vodě, která má pouhých 7,6 stupně Celsia, to není
rozhodně jen tak. Ovšem zimní plavci si s něčím takovým
vůbec hlavy nelámali! Zatímco
diváci na pláži U Lázničků drkotali zuby, otužilci si ponoření
do studené vody přímo užívali. „Vzduch má teplotu pět
stupňů, takže pro zimní plavce
je to jako vstoupit do bazénu
s vřídelní vodou,“ smál se Michal Mucha, jeden z organizátorů závodu Českého poháru
na plumlovské přehradě, který
celou akci také moderoval. „Sa-

Michal
KADLEC

původní reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Oddíl Dálkového a zimního plavání Haná
Prostějov uspořádal uplynulou
sobotu na plumlovské přehradě
závody Českého poháru O ledovó čapo Boba Pácla. Závodu se
v nádherném počasí zúčastnilo
bezmála sto čtyřicet otužilců,
kteří v jednotlivých kategoriích
závodili na čtyřech trasách od
250 metrů do jednoho kilometru. „Stovku“ si pak zaplavali náhodně příchozí diváci. Kromě
naprosto pohodové akce pak
zimní plavci prokázali dobré
srdce finančními příspěvky lidem z Mostkovic, jejichž majetek poškodil tragický výbuch
domu.
mozřejmě ale pro tyto závody zimních plavců platí tvrdé předpisy. Pokud totiž voda dosáhne teploty nižší
jak osm stupňů, může být ve vodě
i ten nejzdatnější otužilec maximálně
šestadvacet minut. A jelikož dneska
měří nejdelší trať „pouze“ jeden kilometr, tak snad nikdo tento časový
limit nepřekročí,“ uvedl dále Michal
Mucha.
Okolo sobotního poledne pak do přehrady vstupovali postupně plavci na
jednotlivé tratě, na místě byli i lékaři
ze Záchranné zdravotnické stanice
z Prostějova a závodníky přímo ve vodě
doprovázeli v jednotlivých rozplavbách
plumlovští i mostkovičtí dobrovolní
hasiči na loďkách. „Organizaci máme
zvládnutou do posledního detailu
a jsem rád, že zatím máme od účastníků závodu jen samé příjemné ohlasy,“
usmál se Mucha.
V pořadí již pátý ročník tohoto
závodu v zimním plavání se právem nazýval podle nestora prostějovských plavců a otužilců Boba
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Pácla. On sám absolvoval nejkratší
250 metrů dlouhou trať, ovšem
jeho velmi slavná kolegyně Dana
Zbořilová si troufala na celý kilometr. „Jsem přímo nadšený z počasí
a mnoha lidí, kteří sem přijeli závodit
z celé republiky, ale i zahraničí. Navíc
tady máme pěknou a čistou vodu,
takže všichni jsou spokojeni a všem
se tady na přehradě líbí,“ svěřil se Večerníku již osmasedmdesátiletý Bo-
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Olomoucký kraj (red) - Velkou změnu prodělalo od 1. listopadu elektronické srdce Olomouckého kraje. Jeho
webové a e-mailové adresy totiž přešly
pod novou doménu. Místo jazykolamu
www.kr-olomoucky.cz se nově používá olkraj.cz. Stávající mailové adresy
i webové stránky zůstanou stále funkční
a systém je bude automaticky převádět
na novou doménu. Zprávy zaslané
na původní maily krajských úředníků tak do jejich poštovních schránek
v pořádku dorazí, pisatelům už ale
zaměstnanci úřadu odpoví z nové
adresy. „Změněný název domény je
lépe zapamatovatelný, navíc odpovídá
současným požadavkům marketingu.
Stejně důležitý je fakt, že změna názvu
nebude stát kraj žádné velké náklady.
Nebudou se tisknout nové vizitky, razítka ani nic podobného. Přechod na
novou doménu proběhne postupně,“
zdůraznil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
humil Pácl, nestor zimního plavání
v Prostějově.
V sobotu se na plumlovské přehradě vůbec neztratili plavci Dálkového
a zimního plavání TJ Haná Prostějov.
Nejvíce se slavilo první místo Jana Pelíška a třetí místo Otakara Ježka v závodě na 500 metrů. Dana Zbořilová na
dvojnásobné trati obsadila cenné šesté
místo a sám veterán Bob Pácl skončil
dvanáctý v závodě na 250 metrů.

DOBROMILICE A je tady opět hlášená další dopravní nehoda, při které
hlavní roli sehrála zvěř. Tentokrát mladá řidička u Dobromilic nedokázala
zareagovat na srnu, která jí náhle vběhla
pod kola osobního vozidla. Mrtvé zvíře
si od policistů převzal myslivec.
„Ve středu čtrnáctého listopadu o půl
sedmé ráno jela jednadvacetiletá řidička
s automobilem typu Škoda Rapid po
silnici mezi Dobromilicemi a Pivínem.
V ranní mlze jí do cesty náhle z pravé
strany vběhla srna a řidička střetu již
nedokázala zabránit. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dvacet tisíc korun. Srna při
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Kojetínská 4221/15, Prostějov
(bývalé stavebniny STAVOMAT)

Myslivec škodu způsobenou usmrcením
zvířete vyčíslil na 3 500 korun. „Alkohol
u řidičky policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ doplnil Kořínek.
(mik)

písky
kontejnery
autodoprava
práce s bagrem
demolice

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

střetu uhynula a na místě si ji převzal
člen místního mysliveckého sdružení,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

NĚMČICE NAD HANOU, VRCHOSLAVICE Občané Němčic a přilehlého
okolí nemluvili v posledních dnech o ničem jiném. A není se co divit. Že vám
pes donese nohu člověka, to se skutečně
nestává každý den... K nálezu ostatků
lidského těla došlo v pátek 9. listopadu.
Na místě až do dopoledne následujícího
dne zasahovali kromě policistů také hasiči a potápěči.
„Mohu potvrdit nález torza lidského těla ve
značném stadiu rozkladu. Totožnost této
osoby dosud nebyla zjištěna,“ reagovala na
dotaz Večerníku Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

➢ z titulní strany

V souvislosti s mrtvolou se spekuluje o tom,
že se mohlo jednat o sedmadvacetiletého
Vladimíra Juru z Ivanovic na Hané. Ten se
ztratil v dubnu 2015, když se nevrátil z vycházky se psy. Ztratit se měl právě v okolí
říčky Hané, kde jej svědci viděli naposledy.
Do rozsáhlého nicméně neúspěšného pátrání tehdy byli nasazeni nejen potápěči, či
psovodi, ale i policejní vrtulník. Situaci komplikoval fakt, že řeka byla v té době značně
rozvodněná. Říčka Haná přitom protéká
Ivanovicemi a dále pokračuje přes Chvalkovice, Dřevnovice, Nezamyslice a Mořice
k Vrchoslavicím, kde bylo objeveno tělo dosud neznámého člověka. „Informaci o tom,
že se jedná o vámi uváděného pohřešovaného, aktuálně nemůžeme ani potvrdit, ani
vyvrátit,“ uvedla Zajícová.
(mls)

Jak v úvodní řeči ocitovala z dobové
kroniky starostka obce Bronislava Augustinová, v neděli 3. listopadu 1918 po
mši svaté byly zasazeny před tehdejší
budovu obecního úřadu dvě lípy, které
stojí dodnes. Proč se v naší republice
vysazují právě lípy jako symbol slovan-

Tomáš KALÁB

ství, vysvětlil přítomným několika desítkám obyvatel obce Jaromír Vykoukal
z Klubu vojenské historie Dukla. Prostorem před kulturním domem zazněly
také známé písně spjaté s životem první
republiky, především sokolská hymna
a píseň Hej, Slované.
Po průvodu obcí, který se snažil kopírovat trasu před sto lety, položili zástupci

ŽELEČ K všeobecným vzpomínkovým akcím, věnovaných
stému výročí založení Československé republiky, se zařadila
i ta želečská. Tam se totiž už na jaře zrodila myšlenka zasadit
na místě bývalého obecního úřadu lípu jako symbol slovanství,
a navázat tak na obdobné dílo předků. Večerník byl u toho!

obce a místních spolků kytice k pomníku obětem první světové války,
postavenému v roce 1921. Jak upozornila
starostka, letos na něm přibyla destička
se čtyřmi jmény zdejších občanů, kteří
nepřežili druhou světovou válku.
Po krátkém historickém exkurzu
Jaromíra Vykoukala následovala minuta ticha za všechny, jimž vděčíme za
mírový život v současné České republice. Akce, která měla podle informací
Večerníku mít původně masovější
charakter s množstvím významných hostů, byla zakončena někdejší
československou státní hymnou.
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dí již pátá pohádka napsaná a secvičená
místními nadšenci nejen z řad hasičů.
Tentokrát se jmenovala O víle Leknínce. Hlavní hrdinka společně s vodníkem
Čumiločkem pečovala o jezírko, které
jim záviděl zlý čaroděj Bambul. Ten společně se svým prostoduchým pomocníkem Bacilem nakonec vodu otrávil je-

Martin ZAORAL

Zajíce, medvěda, Ferdu Mravence,
brouka Pytlíka a hned dvě lišky. Skutečně pestrou společnost potkaly děti
z Určic i okolí na své cestě s lampiony od
místního obecního úřadu do sokolovny.
Tam na ně čekaly nejen příjemné teplo,
či vystoupení dětí z místní mateřinky, či
zumby s Veronikou, ale zejména v pořa-

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

dem, který získal od exotického kmene
Tuatua. Aby zachránila otrávenou vodu
i všechna zvířátka, musela se víla Leknínka vydat na strastiplnou cestu, která
vedla přes království děsu či království
květin až do země Tamtam. A tam sídlil
kmen Tuatua, od něhož se víle podařilo
získat protilátku, pomocí níž svoje jezírko vyčistila. A díky kouzelnému zrcadlu
se nakonec napravil i sám zlý čaroděj
Bambul. Bezprostředně poté se objevila
Paní zima a nastal čas, aby všechny děti
uspaly zvířátka hezkou básničkou.
Vystoupení ochotníků se setkalo se
zaslouženým potleskem. „Musím se
přiznat, že zvažuji, zda mám psát ještě
další pohádku. Baví mě to, ale hercům
se nechce moc zkoušet,“ zmínila se
pokladní určického hasičského sboru
a autorka pohádky Lenka Sosíková,
která sama vystupovala v roli babičky
Dobromíry vyprávějící celý příběh.

Oblíbená akce do sokolovny přitáhla stovky malých i velkých účastníků

URČICE Takhle by se lidé na vesnici měli bavit! Uplynulou sobotu
17. listopadu se Určice hromadně vydaly uspávat zvířátka. Tuto
akci jim pravidelně zpříjemňují místní nadšenci, kteří si při této
příležitosti vždy připraví vlastní divadelní pohádku. Tentokrát se
jednalo o spletitý příběh O víle Leknínce, který v sobě nesl poselství o vodě coby zázraku přírody. Jeho ztvárnění vynikalo zejména velkým množstvím nápaditých kostýmů.

NÍK
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aneb jsme s vámi u toho...

milujeme vecerník


,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

zprávy z regionu

Jana Maštalířová

Minulé pondělí 12. listopadu
v době od 5.00 do 9.00 hodin
proběhla na silnicích Prostějovska dopravně bezpečnostní akce
zaměřená zejména na kontrolu
dodržování zákazu řízení pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Při akci policisté
zkontrolovali 235 motorových
vozidel a jejich posádek. Zjistili
24 přestupků, které vyřešili na
místě uložením pokut v souhrnné výši 4 100 korun. Další dva řidiči pak byli přistiženi při řízení
pod vlivem alkoholu. Oba jsou
pro své jednání podezřelí z přestupků podle zákona o silničním
provozu, které budou k dořešení
předány příslušnému správnímu orgánu. Ten pak může udělit
pokuty až do výše 20 000 korun
a vyslovit zákaz řízení na dobu
až jednoho roku.

Šestadvacet hříšníků

Předminulý pátek 9. listopadu
před polednem změřili policisté
dopravního inspektorátu v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy 70 kilometrů v hodině
mezi Prostějovem a Výšovicemi
osobnímu automobilu Renault
rychlost o 41 kilometrů v hodině vyšší. Po zastavení vozidla pak u devětadvacetiletého
řidiče provedenou orientační
zkouškou zjistili přítomnost
látek amphetamin a metamphetamin. Řidič s výsledkem testu
nesouhlasil, užití drogy popřel
a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření.
Nyní je podezřelý z několika dopravních přestupků. Za rychlou
jízdu mu hrozí pokuta 2 500 až
5 000 korun a zákaz řízení v trvání od jednoho do šesti měsíců.
V případě prokázání ovlivnění
zakázanými látkami pak pokuta
2 500 až 20 tisíc korun a zákaz
řízení na dobu od šesti měsíců
do jednoho roku.

Rychle a pod drogami

Kličkováním na neosvětleném
jízdním kole v Nezamyslicích
na sebe uplynulou sobotu v noci
upozornil policisty osmnáctiletý cyklista. Po zjištění totožnosti jej vyzvali, aby se podrobil
orientační dechové zkoušce za
účelem zjištění jeho ovlivnění
alkoholickými nápoji. Při dechových zkouškách mu byly naměřeny hodnoty 1,95 a 2,08 promile alkoholu v dechu. Jak sám
cyklista uvedl, vypil v průběhu
večera asi pět desetistupňových
piv. Po provedené kontrole musel z místa pokračovat po svých.
Ze svého protiprávního jednání
se nyní bude zodpovídat před
správním orgánem, kterému
byla věc oznámena k dalšímu
projednání.

Opilý cyklista
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„ŽIVOT BEZE ZPĚVU SI NEDOKÁŽU PŘEDSTAVIT“
Michaela Slouková nyní vystupuje ve vlastním pořadu pro děti

PROSTĚJOV Zpívání je její celoživotní láska. Tvrdí to všude a za
každých okolností. A není divu,
protože zpěv tuto ženu evidentně opravdu baví, přičemž svůj
nesporný talent potvrdila hned
v několika celostátních soutěžích.
Michaela Slouková (na snímku) je
součástí kapely, se kterou vystupuje již dvanáct let a má za sebou
koncerty ve Španělsku, Polsku,
Švýcarsku a dalších zemích. Našinec ji z posledních let zná především z vystoupení pro děti. Její
Minishow s Míšou byla k vidění
mnohokrát i v Prostějově, naposledy letos v květnu, u čehož byl
i Večerník. Kromě toho je již dvojnásobnou maminkou, což prý náramně inspiruje při zpívání...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

18111611294

yy Svůj pěvecký talent jste zdědila
po rodičích?
„Myslím, že ano, i přestože rodiče
nikdy nezpívali v nějaké kapele či
souboru. Hodně jsme ale zpívali
společně doma, hlavně s maminkou. Rodiče mě ve zpěvu od malička
podporovali a podporují dodnes. Já
už jsem v útlém dětství měla několik
pěveckých vzorů, takže ve čtyřech
nebo pěti letech jsem před zrcadlem
s vařečkou v ruce nebo lakem na vlasy coby mikrofonem napodobovala
hvězdy a zpívala si. Teprve až ve dvanácti jsem začala chodit do zpěvu
za základní uměleckou školu u nás
v Nezamyslicích. A protože mi to šlo,
jezdila jsem později na hodiny zpěvu
do Brna za paní profesorkou. Následovala první sólová vystoupení,
koncerty s kapelou a v devatenácti
letech odjezd do Španělska na velkou šňůru.“
yy Vzpomenete si na své vůbec
první vystoupení na veřejnosti?
„Vzpomenu, a dokonce úplně přesně. Bylo to na základní škole, kdy
jsem na jednom představení ve čtrnácti letech zpívala píseň Jsi můj pán
z muzikálu Dracula.“
yy Pak šla ale vaše pěvecká kariéra strmě vzhůru a následoval jeden úspěch za druhým...
„Nejprve mě rodiče přihlásili do
televizní soutěže Caruso show, to
bylo poprvé, co jsem zpívala před
tolika lidmi v hledišti, a navíc se na
mě dívala celá republika. S panem

Otakarem Brouskem mladším
byla sranda, já to tam prostě i přes
velkou nervozitu odzpívala a jela
s rodiči domů. Byl to ale můj
první obrovský úspěch, v soutěži
jsem obdržela plný počet bodů,
od poroty jsem dostala tři devítky.
Navíc to pro mě byla první obrovská zkušenost a dodnes velice ráda
na Caruso show vzpomínám.“
yy Jakých dalších soutěží jste se
poté zúčastnila?
„Následovala velice prestižní Zlín
talent, kde jsem se umístila v první
desítce. Pak jsem odjela na talentovou
soutěž na Slovensko, kde jsem rovněž
postoupila do finálové desítky. Před
pěti lety jsem se přihlásila do pořadu
Česko zpívá a tady jsem dosáhla takového prvního životního úspěchu.
Odborná porota mi přisoudila třetí
místo a v divácké hlasovací soutěži
jsem dokonce tuto soutěž vyhrála!“
yy Byly všechny tyto soutěže tím
podnětem k rozhodnutí, že si zpěvem budete přivydělávat?
„Já jsem už odmalička snila o tom,
že budu zpěvačka. Mými velkými
vzory byly Lucie Bílá nebo Věra Špinarová. Představovala jsem si také, že
budu účinkovat v muzikálech, což by
mě hodně bavilo. Za svojí pěveckou
kariérou jsem si opravdu šla a máte
pravdu, že ony talentové soutěže mě
utvrdily v tom, že na to mám a mohu
vystupovat na koncertních pódiích.“
yy Jak došlo k vašemu prvnímu
kontaktu s kapelou, s níž vystupujete dodnes?
„Členové skupiny Peter´s music
mě oslovili, když mi bylo nějakých
sedmnáct let.Viděli mě na mém vystoupení v Prostějově. Po prvních
zkouškách jsem s nimi začala koncertovat.“
yy Vím o vás, že jste dva roky žila
ve Španělsku. Jak na toto životní
období vzpomínáte?
„Do Španělska jsem se dostala právě
zásluhou kapely Peter´s music, která
v té době měla úzké kontakty s pražskou uměleckou agenturou. Ta právě
hledala pro vystoupení ve Španělsku
nové pěvecké talenty. S kapelou
jsem se tedy účastnila castingu v Praze, který skončil úspěchem. Agentura nás vybrala a my téměř okamžitě
odjeli směr Španělsko. Nejdříve na
jeden rok, ale jelikož se nám tam
zadařilo, smlouva nám byla prodloužena o další rok. Byla to úžasná
práce a na toto období vzpomínám
velice ráda. Zpívali jsme především
v sálech hotelů na Kanárských ostrovech. Dodnes tvrdím, že to byla
pro mě nádherná dovolená, při které
jsem navíc mohla zpívat a přivydělat
si nějaké ty penízky.“ (úsměv)

Zatím beru Minishow pro děti spíše jako koníček,
prostě mě to baví. Jestli si někdo myslí, že na tom
vydělávám miliony, tak to rozhodně ne...

yy Proč jste se tedy vracela?
„Protože se mi začalo stýskat po
rodině a přátelích, a navíc jsem
chtěla ještě vystudovat vysokou
školu.“
yy Tím se dostáváme k vašemu
vzdělání a profesi. Co je vaší hlavní obživou?
„Mám vystudovanou střední zdravotnickou školu a po návratu ze
Španělska jsem úspěšně absolvovala
vysokou pedagogickou. Baví mě totiž práce s dětmi, momentálně působím jako zastupující učitelka v Mateřské škole v Doloplazech,
ale jinak jsem na mateřské
dovolené.“
yy Studium na vysoké
škole vás ale neodradilo
od dalších koncertů
s kapelou. A znovu v zahraničí, že?
„Je to tak. Vystupovali jsme
a koncertujeme dodnes
nejen v Česku, ale mezi naše časté koncertní destinace patří Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko či Švýcarsko.
Při příležitosti našich vystoupení na
různých festivalech jsme spolupracovali a společně vystupovali s řadou
českých i zahraničních celebrit. U nás
to byli například Leoš Mareš, Martin
Dejdar, Michal David, Lucie Borhyová, Karel Štědrý, Miroslav Šimůnek,
Jana Doleželová, Lucie Vondráčková,
Ewa Farna a mnoho dalších.“
yy Je rozdíl mezi českými a zahraničními diváky při koncertech?
„Ještě nedávno bych tvrdila, že trošičku ano. Připadlo mi, že například
Poláci se dříve dokázali více bavit
a odvázat se. Teď se ale všechny roz-

díly setřely a atmosféra bývá u všech
diváků podobná.“
yy Našim čtenářům je nutno připomenout, že působíte
s PETER´S MUSIC jako revivalová kapela takových hvězd, jako
je skupina ABBA či zpěvák Roy
Orbisona nebo zpěvačka Jennifer
Lopez...
„Ano, přesně tak. Nejvíce v kurzu je
naše vystoupení Dancing Queen,
což je revival slavné švédské kapely
ABBA. To si naši fanoušci nejvíce
žádají a s tímto programem vystupujeme nejčastěji. Ale třeba v Polsku
chtějí nejvíce Roye Orbinsona, takže
záleží na vkusu. Já osobně preferuji
zase Jennifer Lopez, protože ji mám
ráda jako herečku a miluji její písničky. Sama si život beze zpěvu nedokážu představit!“
yy Poslední dobou jste ale s Jennifer Lopez revival přestala vystupovat. Proč?
„Dali jsme si menší přestávku poté, co
se mi narodil první syn. Navíc se mi
původní sestava tanečníků rozpadla
a bez kluků už to není ono, takže pauzírujeme a vystupujeme nyní společně jen sporadicky.“
yy Ovšem na druhé straně jste
„rozjela“ zcela jiný program, a to
vystoupení s písničkami pro ty nejmenší děti. Vaše Minishow s Míšou je již velice známá a oblíbená.
Jak jste na tento nápad přišla?
„Pokud se ptáte, jak vznikla Minishow s Míšou, odpověď je jednoduchá. V roce 2015 jsem získala
velmi krásnou roli, roli matky. Se
synem jsme začali sledovat různé
pořady pro děti a poslouchat dětské
písničky. Zároveň jsem sledovala názory a reakce maminek na písničky

hudba. Svá vystoupení
směřuji nejvíce pro děti od
tří do deseti let. Ale je pravda, že v poslední době se snažím skládat písničky i pro starší děti.“
yy Viděl jsem vaše nedávné vystoupení v Prostějově. Vy ale
nejenže pro děti zpíváte, vy s nimi
i tančíte nebo cvičíte!
„Je to tak, a kolikrát to bývá hodně
náročné i na fyzičku. (směje se) Ale
vždycky se snažím připravit hodinový program plný písniček a pohybu
a soutěží. Můj program s dětmi je
pestrý, celou hodinu se prostě nezastavíme.“
yy Jaký je podle vás rozdíl mezi dospělým a dětským divákem?
„Velký. Děti jsou jednak
vděčnějšími diváky a také
mnohem upřímnější. Když
se jim při vystoupení něco nelíbí, přijdou za vámi a prostě
 !9% #"7
vám to řeknou. Nebo to
pro děti, které jsou už několik let poznáte na jejich tvářičkách, že se
na scéně. Dlouho jsem přemýšlela, prostě nudí. Pro děti je mnohem těžší
jak spojit práci s dětmi se zpěvem. hrát a zpívat.“
Vytvořit minishow se mi zdálo jako yy Otázka na tělo. Dá se vaší Mita nejlepší cesta. A povedlo se, tato nishow slušně přivydělat?
práce mě zcela pohltila.“
„Momentálně ne! Zatím to beru spíyy Skládáte si vlastní písničky pro še jako koníček, prostě mě to baví.
děti?
Jestli si někdo myslí, že vydělávám
„Už asi tak dva roky si texty píši oprav- miliony, tak to rozhodně ne. Nemám
du sama. Hudbu mi skládá úžasný v plánu zůstat jen u Minishow. Určitě
muzikant Petr Přecechtěl. Texty se bych chtěla po mateřské dovolené zasnažím skládat tak, aby to dětem něco čít pracovat jako paní učitelka v mapřineslo. Nemám ráda, když jsou sice teřské škole.“
skvělé melodické či rytmické písnič- yy Teď mě napadá, umístila jste se
ky, ale texty nestojí vůbec za nic. Právě někdy v anketě Český slavík?
písnička Abeceda, ke které jsme teď „Ne, to ne. Ale nebylo by to špatné!
v říjnu s M. Šteflovičem představili (smích) Třeba tuto anketu ale obnoví
můj první videoklip, je moje autorská a já to můžu zkusit.“

vizitka
MICHAELA SLOUKOVÁ
✓ narodila se 9. srpna 1988 ve Vyškově
✓ Je vdaná, má dva syny Petra a Daniela
✓ základní školu absolvovala v Nezamyslicích,
vystudovala Střední zdravotnickou školu
v Prostějově a poté úspěšně zakončila bakalářské studium učitelství pro
mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, nakonec složila
i magisterské zkoušky předškolní pedagogiky
✓ aktuálně je na mateřské dovolené, po níž se vrátí jako učitelka
do mateřské školy v Doloplazech
✓ s kapelou PETER´S MUSIC vystupuje už dvanáct let jako revival
švédské skupiny ABBA, zpěváka Roye Orbisona nebo zpěvačky Jennifer
Lopez
✓ od roku 2015 objíždí města v České republice s vystoupením pro děti
s názvem Minishow s Míšou Sloukovou
✓ zúčastnila se mnoha pěveckých soutěží, například byla ve finále Zlín
talent, v evropské pěvecké soutěži pořádané na Slovensku či televizní
Caruso show, z novějších úspěchů je to soutěž Česko zpívá, kde získala
3. místo a cenu diváků
✓ na jiné koníčky nemá času nazbyt, drtivou většinu ho věnuje
dětem a rodině
zajímavost: kromě zpěvu ovládá výborně hru na klávesy a tamburínu
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PROSTĚJOV & Internet
   
Martin ZAORAL

Nikdy nebyla počítačový maniak. Občas v práci posílala ‚mejly’, jindy surfovala na webu a vrcholem bylo, když
přes internet nakoupila dárky. Pak si její
kamarádky založily Facebook a ptaly
se jí, proč ho taky ještě nemá. Tak si ho
také udělala. Zpočátku se jí nejvíc líbilo,
že může být ve spojení s lidmi, které několik let neviděla. Na mateřské se stala
součástí komunity, která debatovala
o tématech, která ji samotnou zajímala.
V reálném životě moc společenská nebyla a chození do hospod ji nikdy moc
nebavilo. Na Facebooku však rázem
byla ve svém živlu.

Nyní je připojena každý den už od
rána. Trvá to asi rok. Hledá nové
informace, nahrává statusy a fotky
a čeká, kolik lidí jí dá lajk a jaké komentáře přibydou k jejím příspěvkům. Od chvíle, co má chytrý telefon, je na Facebooku nonstop. Má
pocit, že spoustu jiných lidí teprve
teď skutečně zajímá. Svůj profil kontroluje i v práci, přestože jí kvůli tomu
hrozí problémy. Rodinu zanedbává,
přátelé a kontakty, které měla z normálního života, ji opouštějí, protože
na ně nemá čas. Ví, že to není úplně
v pořádku, ale netuší, jak to zarazit.

Facebook je prostě dobrý sluha, ale
zlý pán. Dokáže lidi spojovat, stejně
jako rozdělovat. Ano, je skvělý pro organizaci společných akcí, jako tomu
například bylo při nedávném setkání
skupiny Prostějov Bez Cenzury. Jenže stejně tak bere čas, kdy by se lidé
mohli setkat. A vzbuzuje žárlivost,
vede k nepochopením, izoluje od
ostatních, dává pocit, že právě my
jsme středem světa...
Ne, kvůli Facebooku se nikdy lidé nepřestanou setkávat.
Ale zřejmě i díky němu se budou čím
dál častěji míjet.

Tel.: 778 527 899

18091811024

www.satelitnidotace.cz

než miliarda webových stránek.
Před dvaceti lety jich bylo jen 700.
8. Na YouTube je každou minutu
nahráno bezmála sto hodin videa. Ročně je to víc záznamu než
produkce Hollywoodu za 43 000
let.
9. Každou minutu je na celém světě
odesláno přibližně 210 milionů
e-mailů. Přes 75 % z nich je SPAM
rozesílaný automaticky.
10. Google pro své internetové
mapy již nafotografoval více než
osm milionů kilometrů silnic. To
stačí na více než 10 cest na Měsíc
a zpátky.

9 na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
9 nebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčně

3. Google použije přes tisícovku
počítačů, aby zpracoval vyhledávací
dotaz. Zvládne to za 0,2 sekundy.
4. Ze sedmi miliard lidí na světě
používají mobilní telefon více než
4 miliardy. Jen 3,5 miliard přitom
používá zubní kartáček...
5. Odhaduje se, že 80% fotografií
na internetu má erotický obsah. Zbylých 20 % by mohly tvořit obrázky
koček...
6. Kdyby všichni uživatelé Facebooku žili v jediném státě, byl by
třetí nejlidnatější na světě. A to je
tato sociální síť zakázaná v Číně...
7. Na internetu je v současnosti více

SATELITNÍ DOTACE

Internet původně nebyl vytvořen
za účelem výměny informací.
Nicméně se pro lidi stal velmi
rychle něčím velkým a přeměnil
se ve virtuální realitu se svými
zákony a symboly. Ifenomén pro
vás vydává výběr 7 fascinujících
faktů o internetu.
1. V současnosti je na světě k internetu připojeno zhruba přes dvacet
miliard zařízení, což je skoro třikrát
více než počet lidí na Zemi.
2. Pokud v práci píšete na klávesnici,
vaše prsty mohou denně urazit až
dvacet kilometrů, díky čemuž spálíte
až 200 kalorií.

18111511282

18110711261

A tak zajde za doktorem. Když vejde
do jeho ordinace, odborník zvedne
oči od monitoru počítače a místo
pozdravu jen zamručí: „Nerušte mě,
píšu status...“
Ano, jedeme v tom všichni.
Říká se, že Facebook ničí vztahy. Tak
tomu samozřejmě není. Vztahy si
ničíme jedině my sami. Facebook je
k tomu pouze skvělým prostředkem.
Samozřejmě že tomu tak být nemusí.
Stačí na sociální síti strávit méně než
půl hodiny denně. Pak je jasné, že nás
tento virtuální svět nepohltil. Jenže
kdo z mladých to dnes dokáže?

10 ohromujících faktů o internetu

18110811264

Říká se, že Facebook je
jako lednička. Člověk
na něj chodí každých
deset minut, ačkoliv ví,
že tam stejně nic pořádného není... Co se
týče internetu, sociálních sítí a dalších vymožeností, které s sebou přináší probíhající
počítačová revoluce,
platí o nich úplně to
samé, co o ohni. Jsou
skvělými pomocníky,
ale zlými pány. Jenže
zatímco oheň lidstvo
využívá od pravěku,
s internetem se učíme
zacházet teprve několik desítek let. Buďme
tedy zvědaví, co dobrého i špatného nám ještě přinese. Abyste se ve
virtuálním světě o něco
lépe orientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou stranu.
Stranu připravil:
Martin Zaoral
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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

UŠETŘÍTE AŽ

50 %

599 KČ!!!

Akce platí pouze do konce listopadu 2018

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:

582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

Pøedplatné 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 v redakci si poté vyzvednete dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
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MILUJEM
E



Objednávám předplatné



Více informací na číslech
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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
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milujeme vecerník

REALITY

řádková inzerce / vzpomínky

FINANCE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
města. 777 602 873
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Sháním ke koupi byt 1+1 s balkonem.
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
Děkuji 732 388 718
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

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

Dne 24. listopadu 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Milan DOSTÁL.
S láskou v srdci
vzpomíná celá rodina.

Dne 25. listopadu 2018
vzpomeneme
20. výročí, kdy nás opustil
pan Radomil VEČEŘA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina
Večeřova

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
ihned. Tel.: 604 42 59 86
737 874 885
Vykoupíme vaši nemovitost
s dluhy a exekucemi, tel. 777 164 309

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

Dne 25. listopadu 2018
vzpomeneme 1. výročí od úmrtí
paní Milady SYCHROVÉ
ze Ptení.
Všichni kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Koupím rodinný dům s alespoň malou
zahradou. 737 827 329

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Mladá rodina hledá ke koupi větší 2-3+1.
Mobil 737 530 368

ww
ww.jjhre
reality.c
cz

Pronajmu pokoj a kuchyňku pro 2 osoby,
k dispozici sušárka, hala a zahrada, celkem
80m2. Nástup ihned. Soběsuky 91, Plumlov. Tel. 773919167.

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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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
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KOUPÍM
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SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Dne 16. listopadu 2018
uplynul druhý smutný rok,
kdy nás opustila
paní Vlasta ŘEHULKOVÁ
z Prostějova.
Stále vzpomínají dcera
Danuše, vnučky Ilona
a Petra s rodinou

Dne 17. listopadu 2018
uplynulo 30 roků od úmrtí
pana Kazimíra NADYMÁČKA.
Za vzpomínku děkuje
dcera Ludmila.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků a pletené oblečky,
Pv. Tel.: 606 166 853

Už nebudí Tě slunce,
ani krásný den,
na tichém hřbitově,
sníš svůj věčný sen.

Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
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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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Dne 21. listopadu 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Alois ONDROUŠEK
z Vřesovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Satelitní dotace na montáž paraboly jen za 300 Kč, nebo naladění
karet se 100 programy od 149 Kč
měsíčně. Tel.: 778 527 899,
www.satelitnidotace.cz

Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
figurky. Tel.: 605 138 473

Dne 21. listopadu 2018
by oslavila své 90. narozeniny
a v březnu uplynulo 10 let od úmrtí
paní Marie KONÍČKOVÉ
z Unčic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Marie s rodinou.

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

Dne 18. listopadu 2018
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí
pana Arnošta MATOUŠKA
z Dřevnovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.


   
info@realitypolzer.cz
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Dne 25. listopadu 2018
uplyne 7 let, kdy nás opustil náš manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček a bratr
pan Jaroslav JANOŠ
a který by se dne
8. prosince 2018
dožil 80 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Ludmila, dcery Hana
a Dagmar s rodinami a sestra
Marta s rodinou.
Děkujeme.
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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.

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

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

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

Pohřební služba Pavel Makový

GRATULACE
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Naděžda Kawijová 1948
Vlastimír Volf 1950
Václav Uličný 1948
Zdenka Zdražilová 1947
Luděk Kurtin 1947
Jiří Piňos 1952

Hezkých let se dožíváš,
se zdravím se potýkáš.
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www.realitypolzer.cz

Dne 24. listopadu 2018
oslaví své 90. narozeniny
naše milovaná maminka
Eliška CHMELAŘOVÁ
z Klenovic na Hané.
Máme Tě moc rádi, přijmi
naše přání. Hodně zdravíčka
Ti přejí Tví synové s rodinami.

Dne 25. listopadu 2018
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka,
pradědečka, strýce a bratra
pana Augustýna HANÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Hanákova.
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát
v rubrice SLUŽBY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Poslední rozlouèení
Kaple Pondělí 19. listopadu 2018
Milada
Pospíšilová
1934
Čelčice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Výšovice Středa 21. listopadu 2018
Olga
Vychodilová
1921
Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Kelčice
Prostějov
Prostějov VladimíraLénková1921 KostelecnaHané Štefan Krivčík 1940

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
<!,! #'#
Petr Tesař 1946

Lipová

Poslední rozlouèení
Středa 21. listopadu 2018
Věra Míčková 1955 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 23. listopadu 2018
Josef Pelíšek 1952 Olšany u Prostějova 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 26. listopadu 2018
Alena Štěpánková 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
<!,! #'#
Zdeněk Sedlačík 1957

Prostějov

Vyškov

18

milujeme vecerník


nabídka pracovních míst

Firma na výrobu kožené konfekce přijme:
- žehlířku
- tři zručné švadleny s praxí
- pouze ranní směna
Rudolfovo pekařství přijme pra- plat 16.500-18.000 Kč
covníky do pekařské výroby, noční
- zaměstnanecké benefity (stravenky,
směna. A pracovníky na zkrácený
PP, ŽP, 13. plat, podnikové půjčky, aj.)
úvazek, vhodné pro důchodce, nut- náborový příspěvek 5.000 Kč po zkuný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705
šební době
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00
Přijďte posílit náš kolektiv, rádi vás uvítáme.
Do provozovny v Prostějově přijme- Info na tel.: 603 834 529
me na HPP hlavní účetní. Znalost
STUDIO 365 hledá nové
PÚ, mezd a daní. Znalost účetního
tváře pro módní přehlídky
programu Pohoda výhodou. Nástup
a reklamu. T.: 605427271
možný ihned. Platové ohodnoceod 9-12h. www.studio365.eu
ní 20.000-25.000 Kč. V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis Bezpečnostní a úklidová agentura
na e-mail: info@pneufloryk.cz.
přijme do pracovního poměru invalidní důchodce na pracovní pozici
Příjmeme pracovníka úklidu. Prac. vrátný pro ostrahu objektů v Prostědoba PO – PÁ. Možno i zkr. úvazek. jově, zkrácený pracovní úvazek, denní
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00 i noční směny. Náborový příspěvek.
– 9:00 a 13.00 – 15.00.
Informace na tel. čísle: 602786692.

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

PRÁCI NABÍZÍ

17102621270

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK 23. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

HLEDÁTE PRÁCI?


  ! """

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Provoz

Referent/ka předinvestiční
přípravy projektů
18 810-28 320 Kč pružná prac. doba
Prodavač/ka – pokladní
7 450 Kč
dvousměnný
Sociálníaterénnípracovník/-ce 19 000-25 000 Kč jednosměnný

Kvalifikace

Firma

ÚSO s maturitou
Statutární město Prostějov
nižší střední odborné ROSA MARKET, Prostějov
vyšší odborné
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, Prostějov
střední odborné
KITTEC, Kelčice

Administrativní pracovníci 17 000 Kč
jednosměnný
Učitelé ZŠ pro
1. stupeň + vychovatelé
20 000 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
ZŠ a MŠ Lipová
Technický dozor
na oddělení realizace
17 360-26 110 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Statutární město Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

18110911271

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

18111511284

Pozice

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

 '$ "   9 XYW>=[\

Také sedmačtyřicáté 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 22. 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



Věra HLADKÁ, Prostějov
Havlíčkova ul.
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  

Tomáš Blumenstein
Božena SPÁČILOVÁ, Bedihošť
Výherce získává: Dárkový POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
OSMISMĚRKA
  

PUNKROCKOVÁ
Tomáš PALIČKA, Přemyslovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 560 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  

7,4,4,6
Anna SMÉKALOVÁ, 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?

Výherce získá !
*+,-.,/012

18110961274

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

KŘÍŽOVKA
  

Informace potřeby a pomůcky pro aktivní život seniorů
Oldřich ŠMEHLÍK, Rozstání
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
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

18110961274

18100561153

TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČERY POŘÁDÁ
I LETOS ..... ...... V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM

KRYSY, TOPIT, ŠVIHÁK, RÝŽE, STLÁT, VRUT, SKLO, ČIPY, NÁDOBA,
POPRACH, ROMO, LÍNI, ORBITA, VÝBĚR, HANÁ, RAJTKY, PILY, RÁNO,
STRK, KANK, URNA, ŠTYK, ŠIFRA, OBLÁ, PATRO, AKTY, INAK, CHOTI

Výherce získá 
*+,-.,/012.3*8973.:4,.567/

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
*+,-.,/012.34,.567/

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16102763252

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili odchovance prostějovské cyklistiky, který se stal letos
juniorským mistrem světa v keirinu...

18110961276

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
*+,-.,/012.3;<=>98

Výherce získá 
*+,-.,/012
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zveme vás...

TIPku
ZÁMECKÉ VÁNOCE POD KOSÍŘEM

KDY: SOBOTA 24. a NEDÌLE 25. LISTOPADU, 9:00-18:00 HODIN
KDE: ZÁMEK V ÈECHÁCH POD KOSÍØEM
Na zámku v Čechách pod Kosířem
se pořád něco děje. Koncem října,
tedy v čase, kdy se blíží Halloween
a Dušičky, se tam konaly strašidelné
prohlídky. Ty v závěru listopadu vystřídají tematicky laděné prohlídky
vánoční. Na nich si užijete opět nádherně vyzdobené interiéry zámku,
tvořivé dílničky nebo zpívání koled.
Namísto přízraků a vlkodlačí kletby, jíž
je rod Silva-Tarouců místním již velmi
dobře známý, vtrhnou na zámek v Če-

chách pod Kosířem vánoční pohoda
a klid. Zámek Čechy pod Kosířem a Hanácká ambasáda zvou na Zámecké Vánoce v Čechách pod Kosířem, které se
budou konat v sobotu 24. a neděli 25.
listopadu.
„Bude se jednat o vánočně laděné prohlídky tematicky vyzdobenými interiéry, které budou probíhat po oba dva dny
od 9:00 do 15:00 hodin. Jejich součástí
budou tematicky vyzdobené interiéry
zámku. Dále budou v prostorách Ha-

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 19. listopadu
14:00 JO NESBØ: DOKTOR
PROKTOR A VANA ČASU
německý rodinný film
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
rodinné fantasy USA
20:00 ZBOROV
válečné drama Československo
úterý 20. listopadu
14:00 JO NESBØ: DOKTOR
PROKTOR A VANA ČASU
17:30 HOVORY S TGM
historické drama ČR
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
středa 21. listopadu
17:00 SVĚT PODLE DALIBORKA
český dokument
20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
čtvrtek 22. listopadu
17:30 CREED II
sportovní drama USA
20:00 MLADÍ ZABIJÁCI
akční thriller USA
pátek 23. listopadu
15:30 GRINCH
animovaný film USA
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
20:00 ÚTOK Z HLUBIN
akční thriller USA
sobota 24. listopadu
15:30 PAT A MAT: ZIMNÍ
RADOVÁNKY
český animovaný film
17:30 MOVEMBER
koncert + charitativní akce na podporu
mužského zdraví
neděle 25. listopadu
10:30 PAT A MAT: ZIMNÍ
RADOVÁNKY
15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
americký fantasy film
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
20:00 ÚTOK Z HLUBIN

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 24. listopadu
15:00 KRAKONOŠOVY POHÁDKY
pásmo pohádek ČR
17:30 JIM KNOFLÍČEK
A LOKOMOTIVA EVA
německé rodinné fantasy
20:00 CHATA NA PRODEJ
česká komedie

Zámek Konice
pondělí 19. listopadu
PODMALBY NA SKLE
zahájení výstavy obrazů Jarmily Lhotské
středa 21. listopadu
19:00 PANOVA FLÉTNA
koncertní program manželů Rokytových
do 25. listopadu
STOPY ŠTĚTCEM
výstava obrazů Jiřího Klváčka

3ċ('3/$71e
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nácké ambasády připravené vánoční dílničky pro děti od 13:00 do 18:00 hodin.
V neděli od 16:00 hodin pak dojde na
zpívání koled s kytarou ve velkém sále
zámku,“ prozradil kastelán zámku Martin Váňa.
Takže pokud chcete nasát blížící se advent plnými doušky, pokochat se krásnými dekoracemi, zazpívat si a dopřát
trochu kreativity svým ratolestem, určitě se na zámku zastavte. Tamní akce
vždy stojí za návštěvu.

Sokolovna

aneb, co se
kde děje…
Knihovna

Vápenice 9, Prostějov
úterý 20. listopadu
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
přednáška z cyklu „České dějiny a jejich
souvislosti II.“ se koná pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
ZUŠ V. Ambrose
univerzity v Praze
středa 21. listopadu
Kravařova 14, Prostějov
17:00 SETKÁNÍ S OLGOU
do 30. listopadu
STEHLÍKOVOU
AŽ VYROSTU, BUDU UMĚLEC
výstava nejmladších žáků výtvarného oboru autorské čtení básnířky a literární kritičky
Galerie Linka se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem
je představit čtenářům zajímavé současné
Galerie Mánes
české autory
(podkrovní sál)
čtvrtek 22. listopadu
Kostelecká 18, Prostějov
17:00 FILM A PLASTIC OCEAN
do 26. listopadu
ekologický dokumentární film, jehož
OBRAZY
promítání filmu se koná pod záštitou
výstava A. Kameníka a V. Topinky
Greenpeace ČR, odhaluje šokující pravdu
o úrovni znečištění a množství plastu v naKulturní klub
šich oceánech.
(podkrovní sál)
do 30. listopadu
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
Školní 4, Prostějov
poslední kolo luštitelské soutěže o ceny
pondělí 19. listopadu
do 31. prosince
STAVBY STOLETÍ
SRDCOVKA MADAGASKAR
V OLOMOUCKÉM KRAJI
výstava fotografií prostějovských cestovateputovní výstava představuje významné stav- lů Jany Římské a Miloše Kouřila
by Prostějova i celého Olomouckého kraje
(Galerie na Půdě)
do 30. listopadu
ATELIÉR REKLAMNÍ
Muzeum
a
galerie
FOTOGRAFIE: ANTROPOCEN
studenti ARF UTB ve Zlíně představí práv
Prostìjovì
ce zabývající se ekologií a hlavně pak termíHlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
nek antropocén
do 12. prosince
ATELIÉR PERFORMANCE FUD
„LIDE
ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
UJEP: 223 METRŮ NAD MOŘEM
studenti ateliéru Performance Fakulty umě- ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava
u příležitosti 100. výročí založení
ní a designu na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně představí společný projekt, výstava Československé republiky, jejíž část je věnovaná „Velké válce“ a část „První republice“
otevřena denně od 9:00 do 13:00 hodin
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 25. listopadu
14:00 a 16:00 KAŠPÁREK,
PRINCEZNA A DRAK
loutkové divadlo

DUHA

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 20. listopadu
10:00 AUKCE
20. ročník humanitární aukce uměleckých
děl našich předních výtvarných umělců
(pořádá Střední škola, základní škola
a mateřská škola JISTOTA)
19:00 IFIGÉNIE NA TAURIDĚ
Opera zobrazuje dobu před trojskou
válkou, kdy král Agamemnon obětuje bohyni Artemis svoji dceru Ifigénii. Nikdo
netuší, že k oběti nedojde a že Ifigénie je
bohyní přenesena do Tauridy (země Skytů) a zde vykonává funkci kněžky bohyně
Artemis. V jejím chrámu na skytském
pobřeží dostává Ifigénie rozkaz od Thoa
(krále Skytů) obětovat každého cizince
vyvrženého na břeh, protože Thoas se na
základě věštby obává o svůj život...
Hrají: K. Jorda-Kramolišová, P. Nôtová, L.
Zeman, V. Vallon, V. Čížek, A. Vovk, Z. Kapl,
R. Cimbál, D. Hrda Slezské divadlo Opava
středa 21. listopadu
19:00 UŽ JE TADY ZAS!
adaptace stejnojmenného bestselleru-tragikomedie, která si brilantně pohrává s představou, co by bylo, kdyby Hitler v roce 1945
nespáchal sebevraždu, ale třeba jen usnul...
čtvrtek 22. listopadu
18:00 SNOW FILM FEST
celovečerní pásmo špičkových filmů
o zimních sportech a dobrodružstvích
neděle 25. listopadu
19.00 SMRT A DÍVKA
strhující thriller o minulosti, která nás
vždycky dostihne.
Hrají: L. Štěpánková (Cena Thálie 2009),
T. Dastlík, P. Stach Divadlo Ungelt Praha

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
od 22. listopadu
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
Výstava o železničním modelářství, na které
budou prezentovány historické předměty
vztahující se k tématice. Modeláři z Prostějova představí modelovou železnici, modely
a doplňky k ní, včetně fotografií. Pro děti je
připraven zajímavý doprovodný program.
Nejde jen o akci zaměřenou na úzce specializované zájemce, ale na celou rodinu. Výstava
představuje hry, náměty pro hobby a modelářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být
spolu a trávit společně volný čas.

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 31. ledna
17:00 ŽIVOTNÍ TVORBA
ZDEŇKA HORÁKA
výstava fotografií k 80. narozeninám autora
Přednáška archeologie
úterý 20. listopadu
17:00 ARCHEOLOGIE PROSTĚJOVSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
přednáška PhDr. Pavla Fojtíka o současném stavu archeologického výzkumu na
Prostějovsku

Tower Cafe
& Cocktail bar
Školní 49, Prostějov
do 31. prosince
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
fotografie z ostrovní země dalekého severu
od Petra Bouchala

akce v regionu...
Košt slivovice a pálenek
Obec Čechy pod Kosířem pořádá sedmý ročník koštu slivovice a pálenek, který se bude konat v sobotu 24. listopadu
od 16:00 hodin ve velkém sále multifunkční budovy v Čechách pod Kosířem.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je odevzdání 0,3 litru vzorku pálenky do 21.
listopadu na obecním úřadě. Pálenky se utkají v kategoriích slivovice, jablkovice,
hruškovice, meruňkovice, třešňovice a ostatní.

Velké tajnosti v kostelecké knihovně
Spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček představí dnes, tj. v pondělí 19. listopadu
v městské knihovně v Kostelci na Hané svoji knihu především o současných senzačních objevech Velké tajnosti.

Den poezie v Němčicích
Městská knihovna Němčice nad Hanou zve na Den poezie tentokrát na téma „100
let české poezie aneb nebojme se recitovat“. Ve středu 21. listopadu od 16:30 hodin
se v sále kina Oko představí žáci literárně dramatického oboru ZUŠ pod vedením
paní učitelky Zdeňky Gregorové a spousta dalších. Zazní básně protiválečné poezie,
moderní, ale také ta poezie, která navždy zlidověla v písničkách Karla Kryla.

Panova flétna v Konici
Nadcházející středu 21. listopadu od 19:00 hodin se na zámku v Konici bude konat
koncert manželů Rokytových. Lisoletta Rokytová zahraje na Panovu flétnu a Jan
Rokyta ji doprovodí na cimbál.

BASKETBAL:
pátek 23. listopadu:
19:00 BCM Orli Prostějov – BC Nový
Jičín (10. kolo 1. ligy mužů, sk. „B“,
hala Sportcentra DDM Pv)
sobota 24. listopadu:
16:00 BCM Orli Prostějov – Sokol
Šlapanice (11. kolo ligy starších žáků,
Národní sportovní centrum Pv)
neděle 25. listopadu:
10:00 BCM Orli Prostějov – SAM BŠM
Brno (12. kolo ligy starších žáků, Národní
sportovní centrum Pv)

KORFBAL:
sobota 24. listopadu:
9:30 SK RG Prostějov – KK Nový
Lískovec (turnaj 3. kola ligy mladších
žáků, hala RG a ZŠ města Pv)
12:30 SK RG Prostějov – SK Plhov
Náchod (turnaj 3. kola ligy mladších
žáků, hala RG a ZŠ města Pv)
13:15 SK RG Prostějov – KCC Sokol
České Budějovice (turnaj 3. kola ligy
mladších žáků, hala RG a ZŠ města Pv)
14:45 SK RG Prostějov – KCC Sokol
České Budějovice (turnaj 3. kola extraligy dorostenců, hala RG a ZŠ města Pv)
17:45 SK RG Prostějov – KC ZŠ Šenov
(turnaj 3. kola extraligy dorostenců, hala
RG a ZŠ města Pv)

LEDNÍ HOKEJ:

BRUSLENÍ

do 6. ledna 2019

otevírací doba kluzištì
9:00 - 21:00 hodin
(námìstí T.G.Masaryka)

VEŘEJNOSTI

Pátek

23.11. 9.00 - 10.00

sobota 24. listopadu:
11:15 SK Prostějov 1913 – HC ZUBR
Přerov (Minihokej Olomouckého kraje
ročníku 2011, Víceúčelová hala-zimní
stadion Pv)
16:30 SK Prostějov 1913 – VHK ROBE
Vsetín (Liga mladších žáků, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)
neděle 25. listopadu:
11:15 a 13:15 SK Prostějov 1913 –
Černí Vlci Brno (Liga mladších žáků
+ Liga starších žáků, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
15:30 SK Prostějov 1913 – HC Bobři
Valašské Meziříčí (Regionální liga dorostu, nadstavba Y, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
18:15 SK Prostějov 1913 – HC Orli
Orlová (Regionální liga juniorů, nadstavba
Y, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 20. listopadu od 17:30 hodin se
koná kurz rodinného poradce Ing. P. Mečkovského, M.A. „KLÍČ KE ZDRAVÝM
VZTAHŮM S DĚTMI I.“
* v sobotu 24. listopadu od 16:00 hodin
se koná 12. ROČNÍK DOBROČINNÉ
AUKCE, jejíž výtěžek bude použit na dofinancování našich neziskových projektů.
Můžete se zúčastnit dvěma způsoby: 1)
darovat do aukce pěkné a zajímavé předměty (např. pochutiny, hračky, potřeby
pro domácnost apod.) a/nebo 2) přijít na
aukci a vydražit si věci, které se Vám líbí.
Občerstvení zajištěno, dětský koutek s dozorem, slosovatelné vstupenky, odměna
pro dražitele s nejvyšší částkou. Vstupné:
40 Kč dospělí, děti zdarma.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 19. listopadu se koná od 16:00
hodin tvůrčí dílna KERAMIKA
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 19. listopadu od 14:00 hodin
se uskuteční hudební vystoupení s kytarou v interpretaci členky Lidušky Veselé
* ve středu 22. listopadu od 9:00 se koná
PLETENÍ Z PEDIGU pod vedením Věrky Šenkové

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
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 předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenCENTRUM PRO RODINU
ství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je či ušní tvarovky různých velikostí).
na programu první školička - dopolední
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velv pátek 23. 11. 2018 vánoční večírek
ké“ zaměřený na základní etické hodnoty
v restauraci „U tří bříz“.
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let
Začátek v 16:00 hodin.
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Akademie seniorů pořádá v úterý 20. listov Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k za- padu ve 14:00 hodin přednášku na téma
půjčení kompenzační pomůcky, např. „CESTUJEME PO POLSKU“ v propolohovací lůžka, ortopedické vozíky, storách LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší in- Ve středu 21. listopadu od 17:30 hodin
se v Cyrilometodějském gymnáziu
formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
(Komenského 17) koná přednáška
588 008 095, 724 706 773
Petra Chalupy z olomoucké univerzity
na téma MLADÍ V BIBLI.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
<<< www.vecernikpv.cz
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 20. listopadu od 18:00 hodin se
koná workshop s D. Bezdomnikovem pro
dospělé - „WI-FIČ“
* ve středu 21. listopadu od 18:00 hodin
se koná seminář s Andreou Snášelovou „PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID V NÁS “
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VIRTUOS

SERVIS
PRO ŽENY
>> Listopadový díl tematické strany nejen pro něžnější pohlaví přináší
plnou nůši zajímavostí... strana 27
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VOLEJBAL
NA NÁMĚSTÍ
Marek SONNEVEND
@ 3

Mìstské divadlo
v Prostìjovì hostilo
úchvatné pøedstavení
strana 25

BÍLOVEC, PROSTĚJOV V různých
sportovních odvětvích se po celý rok
konají mistrovství republiky UNITOP
ČR neboli policejních složek naší země. Začátkem listopadu proběhl
jeden takový šampionát v Bílovci,
konkrétně se hrál nohejbal. A výběr
Sportovního klubu policie Prostějov
vybojoval národní stříbro!

VÝSLEDKOVÝ SERVIS NAJDETE NA STRANĚ 22

JEDNOU


>> V sobotu 24. listopadu bude uzavřena
silnice na ulici Kostelecká 100 metrů za
okružní křižovatkou U Stadionu. V případě
nevhodných klimatických podmínek je náhradní termín 1. 12. 2018. Jednat se bude o
jednodenní velkoplošnou vysprávku.
>> Člen prostějovského TK Agrofert
Vít Kopřiva se na mezinárodním turnaji
kategorie Futures v řeckém Heraklionu
s dotací 15 000 amerických dolarů probojoval do semifinále dvouhry a byl ve
finále čtyřhry.

➢

>> Centrum Prostějova by po kluzišti mohl oživit beachvolejbalový
kurt. Kdo s tímto nápadem přišel?
strana 29

HVĚZDY
NEPŘIJELY
>> Hokejoví fanoušci byli v sobotu
natěšenízbytečně,Kladnonechalodoma jak Jágra, tak i Plekance strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

V sobotu na Ostravu

>> Pouze okamžik stačil v pátek 16. listopadu okolo šestnácté hodiny obratnému
zloději k tomu, aby v jedné z prostějovských
prodejen využil zákazníkovi nepozornosti
a z kapsy bundy mu v nestřeženém okamžiku vytáhl peněženku. Devětapadesátiletého muže tak měl připravit o 3 600 Kč,
osobní doklady a platební kartu.
>> Skvělý výkon předvedli v hanáckém
derby mladí basketbalisté BCM Orli Prostějov, kteří v nedělním utkání 9. kola 1. ligy
deklasovali Olomouc 104:64 a vrátili se na
první příčku tabulky!

Tuzemský přebor policistů 2018 v tradičním českém
sportu se hrál na třech kurtech bílovecké haly, kde se
střetlo jedenáct družstev ve věkové kategorii do 50 let
a čtyři kolektivy nad 50 roků. Prostějovský mančaft
skončil druhý mezi mladšími, přičemž nastoupil v sestavě David Kvapil, Lukáš Pírek a Jaroslav Škrkánek.
„Pro nás to byla premiéra na takovém turnaji a myslím,
že hned napoprvé se nám povedl pěkný výsledek. Být
vicemistry České republiky je příjemné, docela úspěch,“
uvedl s úsměvem Jaroslav Škrkánek. S parťáky vyhrál
jednu ze dvou základních skupin a celým turnajem společně procházeli bez porážky až do finále, kde podlehli
silnému Žďáru nad Sázavou.

PROSTĚJOV
Druhá polovina
základní
části UNIQA extraligy žen ČR
2018/19 odstartuje pro volejbalistky VK Prostějov a TJ Ostrava vzájemným duelem v rámci 10.
kola soutěže. Hraje se v sobotu 24. listopadu od 17.00 hodin tradičně v hale Sportcentra DDM.
Oba celky se v aktuálním ročníku pohybují tabulkově níž, než
byly z předchozích let zvyklé. Ale zatímco u Hanaček se dílčí pokles po letním oslabení jejich kádru očekával a není velký
(z prvního na třetí místo), severomoravské družstvo potkal pád
překvapivě propastný. Obhájkyně ligového bronzu totiž získaly
pouhých pět bodů, jsou až deváté kousek nad úplným dnem tabulky.
Že by se však nemuselo jednat o trvalý jev, to svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera naznačily o uplynulém víkendu v Olomouci.
U největšího favorita urvaly první set a nakonec podlehly až po
docela statečném boji 3:1 (-24, 17, 18, 20). Výkonnostní zlepšení
přitom řídily univerzálka Tereza Diatková s blokařkou Kateřinou
Zemanovou.
„Pro nás je tohle utkání rozhodně varováním, že Ostrava má i přes
dosavadní špatné výsledky svůj potenciál a možná je pouze otázkou času, kdy půjde nahoru. U nás se určitě bude chtít bodově
chytit, což my ale samozřejmě nechceme dopustit. Jednoznačně
půjdeme za vítězstvím, a to co nejjasnějším,“ pozval sportovní fanoušky na sobotní zápas kouč vékáčka Lubomír Petráš.
(son)

vs.

PROSTĚJOV Jedenadvacetiletá Nikol
Prachařová sbírá v soutěžích krásy jeden
úspěch za druhým. Absolventka prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera
po bronzu v Miss Olomouckého
kraje dokázala zvítězit v celo
státní Miss Czech Press 2016.
 
Začátkem letošního listopadu  

si připsala už svůj druhý velký
celorepublikový úspěch. (mls)
26
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EXTRALIGA smíšených družstev
nabídne zápasy

domácí elity
Finále se tentokrát nebude hrát v Prostějově...
PROSTĚJOV Také letošní ročník české tenisové extraligy smíšených družstev slibuje atraktivní podívanou. Hrát
se bude od 14. do 19. prosince nejen na tradičním místě
v Prostějově, ale také v Říčanech a Pardubicích. Podle předběžných soupisek by se měl na kurtu představit celý fedcupový i daviscupový tým. V hale NTC MORAVA areálu TK
Agrofert Za Kosteleckou ulicí se bude hrát jedna semifinálová skupina, utkání o titul bude tentokrát hostit sportovní
hala v Říčanech, kde se odehraje druhá z grup.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
„Tenisová extraliga bude opět vyrovnaná. Stejně jako před rokem se chceme
poprat o vítězství, přestože nejsme jednoznačným favoritem jako v minulých

letech. Ale už loni se nám podařilo týmovou soutěž vyhrát i v méně zkušené
sestavě. Zkusíme to zase,“ pousmál se
kapitán TK Agrofert Prostějov Jaroslav
Navrátil, jehož družstvo před rokem
slavilo již jedenácté vítězství v historii.
Obhájce titulu má prozatím na soupisce například dvojčata Karolínu
i Kristýnu Plíškovou, Barboru Strýcovou nebo Jiřího Veselého. Největším rivalem má být loňský finálový
sok Sparta Praha, který patří taktéž

do portfolia manažera Černoška.
Jeho barvy bude stejně jako loni
v rámci hostování hájit Petra Kvitová,
k níž se přidá i další host z Prostějova
Lukáš Rosol. Kmenovou oporou je
Kateřina Siniaková. Ženskou jedničkou I.ČLTK Praha je Markéta
Vondroušová. Přerovská Precheza se
bude jako každoročně spoléhat na
zahraniční tenisty, lídrem by měl být
zkušený Ital Stefano Travaglia. Ozdobami říčanské sestavy budou Ruska
Jekatěrina Alexandrová a především
Lotyška Anastasija Sevastovová, dvanáctá hráčka světa!
„Vždy se snažíme, aby soutěž hrál co
největší počet nejlepších českých tenistů a tenistek. Chceme, aby fanoušci
měli možnost vidět hráče a hráčky na
vlastní oči. Jsem rád, že se nám to opět
podařilo a v sestavách je to vidět,“ těší
ředitele turnaje Tomáše Ostarka.

)(" ',  x{|})"!
CD=
5%"F/HDKY/ 
;%"VEVKZ

A%D +DK[EV/
>%2 /HK[\ 
5 - Norbert GOMBOŠ
8%, "V9DZ 

86.
88.
212.
228.
271.
49.: =

DM8N
8.
5%/  +KY1/H[
;%9   E',ZMH[
33. :<!=
96.
A%/ 0 +KY1/H[
>%' E.$'/H[
138.
<%9   1'V-/H[
299.:5?7!=
#< +  #$  #! !  B1.!"# 4@<
-9C@4"- $ !=9==9D=E

)~~|x< x~|W>=[
#(
14. 12. 2018Q5!Q  \ 
:,+.\ QE   =
14. 12. 2018 Q;!Q  +  
:+  Q"  =
36 5
15. 12. 2018 Q         Q   
E   
16. 12. 2018Q (:  C I%5!I=g
  E   

Všetíček bude po Plíškové Zápasy českých

! > +
&. F    Q  
\  :     +  3 E   +  3
$!NK'/+  =
 &   . F     Q    %
+ : \ 3'/DIF
+ 3'/+ +=

S=8TUM
19. 12. 2018\ 

Tenisté natáčeli reklamu,

POMÁHAT reprezentací budou v Ostravě z Berdycha byl švýcarský důchodce

Berdychovi
PRAHA, PROSTĚJOV Již po devíti
měsících skončila spolupráce Karolíny Plíškové s Markem Všetíčkem.
Uznávaný kondiční trenér bude
nově pomáhat Tomáši Berdychovi,
který se po problémech se zády připravuje na návrat na kurty.
„S Kájou to byla dobrá zkušenost. Pevně věřím, že bude i nadále úspěšná. Já
mám před sebou další pracovní výzvu,“
uvedl Všetíček. V minulosti šestnáct
let pomáhal Radku Štěpánkovi a před
ním ladil fyzičku světové dvojce Pe-

tru Kordovi a chvíli i Petře Kvitové.
Plíšková se postupně rozloučila s českými členy svého realizačního týmu.
V něm jsou v současné době tři cizinci.
Bývalá deblová světová jednička Rennae Stubbsová a vítězka Wimbledonu
z roku 1994 Conchita Martínezová
mají na starost vlastní trénink. Fyzioterapeutem je Španěl Martín Salvador.
„Markovi v každém případě děkuji za
necelý rok spolupráce a přeji mu hodně
úspěchů v další kariéře,“ řekla Karolína
Plíšková.
(lv)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Úvodní
kola týmových tenisových soutěží
uvidí na začátku příštího roku Ostravar Aréna. Muži se 1. a 2. února
střetnou v Davis Cupu s Nizozemci, ženy coby úřadující šampionky o týden později vyzvou ve Fed
Cupu rumunský výběr. Kapitáni
obou týmů Jaroslav Navrátil a Petr
Pála se shodli na tvrdém povrchu.
Kapacita Ostravar Arény bude pro
obě utkání 6 500 diváků.
„Diváky i organizátory čeká unikátní
dvojboj, který jsme zatím v jednom
místě nezažili. Těšíme se na návrat
do Ostravy. Bude velkou ctí ukázat
skvělým divákům pohár pro vítězky
Fed Cupu,“ nechal se slyšet Miroslav
Černošek, majitel agentury Česká
sportovní, která utkání Davis Cupu
a Fed Cupu zajišťuje. „Musím ocenit

velkou vstřícnost hokejistů Vítkovic,
kteří v extralize přijdou na čtrnáct
dnů o domácí halu,“ dodal Černošek.
Předprodej vstupenek by měl být
spuštěn ještě před Vánoci. „Jako dárek. A jsem přesvědčen, že oba týmy
nastoupí v silných sestavách, se svými
oporami, ale i s novými tvářemi,“ věří
prostějovský manažer.
Tenistky se vrátí do Ostravy po dvou
letech, v únoru 2017 tam v 1. kole porazily Španělky s Garbiňe Muguruzaovou. Rumunky mohou teoreticky
přijet se světovou jedničkou Simonou Halepovou. Muži letos v Ostravě, ale v hale v Porubě, porazili Izrael
v první divizi. V Ostravar Aréně hráli
Světovou skupinu v roce 2015 a v 1.
kole podlehli Austrálii. O rok dříve na
stejném místě v 1. kole porazili Nizozemce.
(lv)

PRAHA, PROSTĚJOV Česká tenisová hvězda Petra Kvitová a švýcarský důchodce Hubert Schmidt
byli hlavními hrdiny reklamy,
která se natáčela v O2 areně na
tréninku před fedcupovým finále.
Tenistka překvapivě dostala pořádnou lekci...
V dokonale připravené scénce totiž
hlavní roli obsadil Tomáš Berdych.
Třiatřicetiletý tenista kývl na nabídku
švýcarské hodinářské značky TAG
Heuer. „V maskérně jsem musel být
od čtyř, abych mohl v devět na kurt,“
uvedl Berdych, který přišel do haly
s hůlkou a starou dřevěnou raketou.
„I když jsem v masce s umělými zuby
vypadal hodně vážně, v duchu jsem
se od rána smál, ostatně jako nakonec všichni, kteří u toho byli. Je potřeba umět si udělat legraci i ze sebe,“

poznamenal prostějovský tenista.
Hubert Schmidt byl podle scénáře vítězem soutěže Namaluj svůj idol, jejíž
hlavní cenou bylo setkání s Kvitovou.
Po krátkých formalitách švýcarský
důchodce vyzval Kvitovou k pár výměnám. Rázem hůlku vyměnil za
dřevěnou raketu. Přestrojený tenista
dlouholetou kolegyni z TK Agrofert nešetřil. „Zabíjel mi snad každý
forhend. Pak se začal rozčilovat, že
se mnou teda hrát nebude. Už tehdy
jsem si říkala, že je to divný, když přijel
až ze Švýcarska,“ řekla Kvitová a při
setkání u sítě už měla jasno. „Ráda tě
vidím, Tomáši,“ prohodila směrem
k Berdychovi a rozesmála se.
Na celém projektu se podílel obsáhlý
štáb s devíti kameramany. Berdychova maska vznikala tři týdny, vytvářel ji
uznávaný maskér David Šesták. (lv)
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PRAHA, PROSTĚJOV Prezident České republiky Miloš Zeman na Pražském hradě předal tenistce Petře Kvitové státní vyznamenání, které jí udělil u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Kvitová
dostala spolu s dalšími čtyřmi sportovci od hlavy státu medaili Za zásluhy. Ze slavnostního ceremoniálu,
který se konal 28. října, se však omluvila kvůli nemoci. Na druhý pokus už všechno klaplo a tenistka si
ocenění osobně převzala.
Zeman udělil letos 41 vyznamenání. Ze sportovců medaili získali kromě Kvitové také fotbalista Petr Čech, olympijská vítězka v lyžování a na snowboardu Ester Ledecká a tenisté Helena Suková a Radek Štěpánek.
Přímo v sále si převzali ocenění pouze Štěpánek a Suková. Čech si pro vyznamenání nemohl dojít osobně, jelikož byl na lavičce Arsenalu v duelu anglické ligy na hřišti Crystal Palace. Dvojnásobná olympijská vítězka Ledecká byla na soustředění v Rakousku, aby se připravila na blížící se sezónu Světového poháru v alpském lyžování
i snowboardingu.
(lv)
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kultura v Prostějově a okolí

      

DIVADLO V NOCI NESPALO,
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Pohádku O tlustém pradědečkovi sehráli prostějovští ochotníci sdružení do
Divadla Hanácké obce. To v roce 1927
navázalo na ochotnický spolek Tyl a loni
oslavilo na scéně již svou devadesátou
sezónu. „Jsme rádi, že tomuto souboru
můžeme poskytovat zázemí. Je to sice
v suterénu divadla, ale snad je to útulný
prostor,“ vyjádřila se Jana Maršálková,

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Již tuto sobotu 24.
listopadu se uskuteční 4. Movember akce v Prostějově, která nese
název ProstěParty. Opět se odehraje v prostorách Kina Metro 70,
a to od 18:00 hodin. Chybět nebudou ani plno příjemné muziky,
kabaretní show nebo dobroty na
baru a další lákadla...
Nevšimli jste si ve svém okolí v poslední době většího množství kníratých mužů? Že, ano? Není na tom
nic divného, protože právě probíhá
Movember, jehož symbolem je právě knír, který si muži nechávají po
celý měsíc listopad růst. Tím dávají
najevo, že jim není lhostejné jejich
zdraví. Movember se totiž věnuje
zejména podpoře zdravého životního stylu mužů a osvětě v oblasti
mužských onemocnění, jakými jsou
rakovina varlat a rakovina prostaty.
A právě v rámci Movemberu proběhne v Prostějově ProstěParty.
ProstěParty se bude konat opět
v místním kině. Novinkou přitom
bude, že se využijí také prostory
kinosálu, kam se přesunou hudební vystoupení, na nichž vám zahrají mladý folk-rap-popový zpěvák
z Olomouce Chvojas a prostějovská folk-rocková kapela Chilly Weather. Dále se tam přesune odborná

přednáška moderovaná doktorem
Janem Šarapatkou z Fakultní nemocnice Olomouc a nakonec i vrchol večera vystoupení pánské kabaretní a burleskní show v podání
The Roosters.
V prostorách foyer se opět budete
moci občerstvit na kávovém a sweet
baru pod taktovkou Canall – coffee
boutique, vintage, Pražírny kávy Kikafe a Cafelier No.523. Také ochutnáte dobrá vína od společnosti
OpenWine a výborné občerstvení
z restaurace Na Kovárně a obchodu
MeGusto. A těšit se můžete i na prezentaci barbershopu Naisy Gentleman a skromný stánek ProstěMov.
Celou akci přitom bude moderovat zkušený moderátor Petr Zakopal. Vstupné do foyer kina je zdarma, do kinosálu s programem pak
za 200 korun a do 18 let zdarma.
„V průběhu celého večera můžete
navíc přispívat do připravených kasiček nebo nákupem propagačních
předmětů – superhrdinské placky,
plátěné tašky ProstěMov, kapesníčky do saka, kávu ProstěKafe nebo
nerezové přívěsky na klíče,“ vzkazují
organizátoři.
Kompletní výtěžek z akce půjde
na podporu kampaně Movember
v rámci týmu ProstěMov. (tem)

  #$  $ 
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ředitelka Městského divadla v Prostějově.
Jako hlavní bod programu připravili organizátoři nostalgický večer připomínající zašlé časy, které si chceme pamatovat.
Noblesním večírkem, jak byl stylově
nazván, provedli herci Miloslav Maršálek a Jan Šprynar, kteří přečetli úryvky
z dopisů adresovaných před sto a více
lety městské radě. Týkaly se například
úvěru, který byl nezbytný pro vybudování
Národního domu, chystaného koncertu
Emy Destinové či častým problémům
s vytápěním celého prostoru. Člověk se tak
dozvěděl, že docházelo k případům, kdy
teplota v divadle klesla až na bod mrazu,
což zásadním způsobem ovlivnilo návštěvnost právě konaného představení.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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jaká byla noc divaadel v Prostěějověě....

Jednotlivé výstupy skvěle doplňovalo jazzové Lam trio, které zahrálo známé prvorepublikové skladby Jaroslava Ježka a dalších českých i světových předválečných
skladatelů. Výrazným momentem celého
večírku pak byla módní přehlídka dívek
a mládence z Pin Up & Vintage studia, kteří s velkou chutí i humorem představili vývoj módy během uplynulého století v kontextu doby a historických událostí. Celý
večírek byl drobně okořeněn pitoreskními
pikantnostmi z historie divadla.
Na akci přišlo několik desítek diváků, kteří domů odcházeli naprosto spokojeni.
„Díky těm dopisům, hudbě i módě jsem
se opravdu cítil, jako bych se ocitl v Národním domě před sto lety a jen pomalu se
vracel do současnosti. Celé to trvalo skoro
dvě hodiny, ale uteklo to jako nic,“ zhodnotil Lubomír Pěnkava, jeden z diváků.

3x foto: Martin Zaoral
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te zítra,“ odvětila Soňa Provazová.
Navzdory její radě či slibu nám
v následujících dnech telefon opakovaně nezvedala, sama se ozvala až
v pátek po obědě. Tón jejího hlasu
byl o poznání vstřícnější a vyžádala
si zaslat otázky na pracovní e-mail.
Na dotazy, jaké jsou její aktuální priority a co Muzeu a galerii Prostějov
dlouhodobě chybí, nám ovšem do
uzávěrky tohoto vydání - přes další
urgence telefonickou či e-mailovou
formou - neodpověděla. Asi bylo
devět dnů málo, tak budeme čekat
dál...
(mls)

Prvním představením známého
LiStOVáNí byla v prostějovském
divadle Svatá Barbora, v níž si zahráli Alan Novotný a Petra Bučková.
Uplynulou středu toto duo vystřídal Doppler s Lukášem Hejlíkem
v hlavní roli a Pavlou Dostálovou,
která ztvárnila všechny další postavy. Jelikož byla kniha zařazena do
repertoáru znovu po devíti letech,

Tereza MACHOVÁ

PROSTĚJOV V prostějovském
divadle se uplynulou středu odehrálo v řadě druhé LiStOVáNí
s Lukášem Hejlíkem a Pavlou
Dostálovou. Tentokrát si ke scénickému čtení zvolili, či lépe řečeno znovuzvolili, knihu Doppler
norského autora Erlenda Loeho.
Doppler byl totiž zařazen do jejich repertoáru opět po devíti
letech, a tak jsme měli možnost
slyšet Hejlíka současného, a dokonce i o devět let mladšího!
A stejně jako dříve i nyní je vystoupení s touto knížkou velice
oblíbené, a proto bylo jeviště za
oponou Městského divadla zcela
vyprodané.

zkombinovali herci vlastní dialogy
s nahrávkami hlasu Lukáše Hejlíka
z doby, kdy byl Doppler v LiStOVáNí uveden prvně.

A proč je Doppler tolik oblíbený?
Zřejmě proto, že jde o neobvyklý příběh z norského prostředí o muži, který se rozhodl, že už nikdy více nebude
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pilný. Po pádu z kola začal přemítat
o svém dosavadním životě, přičemž
zjistil, že pilně studoval, pracoval, vydělával peníze, staral se o rodinu a tak
dále… Píle tedy pro něj představovala
jakýsi řád, povinnosti, konvenci a konzum, proti nimž se nyní chtěl postavit.
Odešel tak do lesů, kde měsíce přebýval ve stanu spolu s losím mládětem.
Jeho boj proti společnosti a tomu, co
se považuje za správné, vyvrcholil pak
třeba tím, že když se v době, kdy se
na krátký okamžik vrátil do domova
za rodinou, pokusil jeho dům vykrást
zloděj. Nejenže mu nabídl kávu, ale
dokonce mu s sebou zabalil hi-fi věž se
záručním listem…
Tato akční groteska o vážných tématech návštěvníky pobavila, ale rovněž
donutila k zamyšlení. „Vystoupení
se mi velice líbilo. Mockrát jsem se
od srdce zasmál nad mnohými poznámkami hlavního hrdiny, ale také
jsem se nad nimi zamyslel. Vždyť my
všichni, co jsme tady, se řídíme nějakým společenským řádem a pravidly.
Samého by mě proto zajímalo, jak by
reagovala moje rodina, kdybych se
od ní odchýlil,“ zamyslel se Luboš,
jeden z přítomných návštěvníků.

LiStOVáNí s Hejíkem VYPRODALO sál

nedočkali! Doufejme, že se tomu
tak ještě stane...
Hned první kontakt s novou ředitelkou Muzea a galerie v Prostějově
minimálně naznačil, že komunikace
s ní nebude zřejmě úplně jednoduchá. Ve středu 7. listopadu o půl šesté odpoledne se Večerníku podařilo
šéfku zastihnout na jejím soukromém mobilním telefonu. „Toto číslo
si okamžitě vymažte! Volat mi můžete pouze na mobil uveřejněný na
webových stránkách muzea. Navíc
už je po pracovní době, takže vám
teď nic neřeknu. Zavolat mi může-

Nová ředitelka muzea na dotazy neodpověděla

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v předminulém vydání,
začátkem listopadu se novou ředitelkou prostějovského muzea
stala někdejší zaměstnankyně
informačního centra prostějovské radnice a následně sociální
pracovnice Soňa Provazová (na
snímku). Po celé dva týdny jsme se
snažili přinést vám první dojmy
nové šéfky tolik sledované pozice
a položit této dámě jednoduché
otázky související s jejím nástupem do funkce. Odpovědí jsme se
ovšem ani po několika urgencích

„A chceme ještě o místo výš,“
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[[ Kromě třetí sady to bylo další dramatické
střetnutí plné zvratů. Jak jejich vysoký počet během letošní sezóny nervově zvládáte?
„Nervy to opravdu jsou, ale já jsem klidný člověk
a takhle vypjaté zápasy mi nedělají problémy. V každém případě chci pokaždé hrozně moc vyhrát, i když
to tak možná navenek nevypadá. Obecně mám volejbal jako relax, protože doma zažívám občas nervy
s dětmi, což je něco úplně jiného. (smích) Proto se dá
říct, že si užívám úplně každé utkání včetně těch hodně dramatických.“
[[ Co tentokrát rozhodlo?
„Jedna věc se u nás letos docela často opakuje, a to že
střídající hráčky po svém naskočení do zápasu dost

Marek SONNEVEND

BRNO Není ústřední tahounkou družstva prostějovských volejbalistek, ale i ve svých pětatřiceti
letech stále platí za jeho důležitou součást. Slovenská blokařka Gabriela Kozmík (na snímku)
pomáhá především výbornou obranou a možná
trochu nečekaně patří většinou do základní sestavy VK. Tak jako ve středečním Brně, kde se skolením tamních Šelem 3:1 v odvetě pohárového
čtvrtfinále podílela na jejich vyřazení, tím pádem
současně na postupu Hanaček do Final Four.

pomůžou. Což tentokrát platilo pro Máří Toufarovou. Samozřejmě skvěle opět zahrála Hela
Horká, dařilo se i některým dalším holkám.
A hlavně jsme všechny společně naplno bojovaly. Náš kolektiv funguje super, je to vidět na
hřišti a podle mě jsme právě tímhle zlomily odpor silného soupeře.“
[[ Bylo velmi náročné tady stvrdit postup,
nakonec i zvítězit?
„Těžké to bylo určitě, protože brněnské Šelmy
se teď v lize docela rozjely a je vidět, jak si víc
věří. Do tohoto utkání šly na sto procent, neměly
co ztratit. Zatímco my jsme asi byly pod větším tlakem a v prvních dvou setech jsem z nás cítila trochu
nejistotu, možná i nervozitu. Naštěstí jsme aspoň
jednu z těch dvou sad urvaly bojovností do poslední chvíle a za stavu 1:1 potom výborným výkonem
jasně získaly rozhodující třetí set. Tam jsme nabraly
herní pohodu, zbytečně nechybovaly, udržely velký
náskok bez jakéhokoliv výpadku. A dobře taky je, že
jsme zvládly vítězně celý zápas obratem v koncovce
čtvrté sady. Kdybychom šly dál po případné porážce 2:3, pocitově by to vyznělo úplně jinak než po
výhře.“
[[ Vnímala jste značnou důležitost toho, aby se
proniklo mezi elitní čtyřku Českého poháru?

 ! !"#

„Pochopitelně ano. Postoupit do pohárového Final
Four byl náš cíl, proto jsme do celého čtvrtfinále daly
absolutně všechno. A máme radost, že se to povedlo.“
[[ Loni v létě jste se vrátila k vrcholovému volejbalu na výpomoc Prostějovu, což se protáhlo i do
aktuálního ročníku. Jak si tohle užíváte?
„Mě to pořád moc baví. Jak už jsem řekla, u volejbalu vlastně relaxuju, nijak moc nehledím na svůj věk
a snažím se makat na maximum, stejně jako ostatní
holky. Dokud budu přínosná pro tým, chci pokračovat, ale jakmile bych pocit své užitečnosti na hřišti
ztratila, nebo by mi řekli, že už to nemá cenu, radši
skončím. Nechci, aby mě museli násilím vyhánět
z palubovky.“ (směje se)
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severu Čech jsme klidně mohli vyhrát,
v jiných utkáních se trochu zbytečně
ztratilo po bodíku. Celkově není naše
postavení špatné, rozhodně však chceme výš,“ řekl Petráš.
Do druhé půlky základní části měl konkrétně na mysli atakování stříbrného
postu. „V herním projevu stále máme
nedostatky, na nichž průběžně pracujeme při trénincích. Naším cílem samozřejmě je zlepšovat svou výkonnost, což
by mělo vést i k příznivějším výsledkům.
Nechceme mít malé cíle, a proto hodláme útočit na druhý Liberec, čemuž podřídíme všechno,“ připojil Petráš důrazně.

Prostějov (son) - Olomoucké volejbalistky nedávno vypadly z kvalifikace evropské Champions League
s Albou Blaj, což jsou rumunské
finalistky minulého ročníku této
elitní soutěže. A laškovný osud nyní
rozhodl, že téhož protivníka mohou
za měsíc potkat i ženy VK Prostějov! Jak to? Blaj totiž nezvládla třetí
předkolo Ligy mistryň s německým
Allianz Stuttgart a tím pádem byla
přesunuta do osmifinále druhého
nejvyššího CEV Cupu, kde si počká
na lepšího z šestnáctifinálové dvojice Prostějov – Levski Sofia. „Alba
vyhrála první zápas nad německým
celkem 3:1 a je pravda, že už jsme
proto pomalu promýšleli možnou
cestu do Stuttgartu, kde jsme shodou okolností hráli předloni. Místo
toho můžeme dumat nad tím, jak
se přesuneme do Rumunska. Samozřejmě však musíme nejdřív vyřadit
Sofii, což nebude vůbec lehké,“ dumal nad balkánským údělem kouč
vékáčka Lubomír Petráš.
Mimochodem nová sezóna volejbalové Ligy mistryň startuje už během
tohoto týdne, složení jednotlivých
grup základní části najdete níže.
Champions League žen 2018/19
– výsledky 3. předkola: Alba Blaj
(Rumunsko) – Allianz Stuttgart
(Německo) 3:1 (18, 20, -17, 26)
a Allianz Stuttgart – Alba Blaj 3:0
(19, 17, 11) + zlatý set 15:7, Budowlani Lodž (Polsko) – ASPTT
Mylhúzy (Francie) 3:1 (25, 27, -22,
17) a ASPTT Mylhúzy – Budowlani
Lodž 2:3 (23, -23, 16, -18, -11).
Champions League žen 2018/19,
los základní fáze – skupina A:
Vakifbank Istanbul (Turecko), VB
Beziers (Francie), Maritza Plovdiv (Bulharsko), Allianz Stuttgart
(Německo). Skupina B: Eczacibasi
Istanbul (Turecko), Dynamo Kazaň (Rusko), Uraločka Jekatěrinburg (Rusko), HPK Hämeenlinna
(Finsko). Skupina C: Gorgonzola
Novara (Itálie), RC Cannes (Francie), Minčanka Minsk (Bělorusko),
Budowlani Lodž (Polsko). Skupina
D: Imoco Conegliano (Itálie), Savino Scandicci (Itálie), LKS Lodž
(Polsko), SSC Schwerin (Německo). Skupina E: Fenerbahce Istanbul
(Turecko), Dynamo Moskva (Rusko), Chemik Police (Polsko), CSM
Bukurešť (Rumunsko).

Domácí tým vytěžil z dobrého nástupu rychlé vedení 5:0, když si pomohl
účinným servisem Nové a třemi vítěznými bloky. Poté naopak polevil, zkazil
tři podání a dovolil solidně bránícímu
soupeři dotáhnout (6:3, 8:6). Trochu
větší vedení vrátily vékáčku vydařené
útoky středem sítě (11:6, 13:8), nicméně do stavu 15:12 Sokolky držely
poměrně vyrovnaný průběh. Až pak
Prostějovanky zvýšily obrátky a zbytek
zahajovací části patřil jednoznačně jim.
Kvalitně blokovaly, zatímco protivnice
často chybovaly – 25:14 a 1:0.
V náporu pokračovaly úřadující mistryně republiky též zkraje druhého
dějství (6:2). V tu chvíli je však nepříjemnou plachtou zaskočila Kotlabová, po sérii špatných přihrávek
i jiných hrubek měla šternberská děvčata premiérově v utkání navrch (ze
7:3 na 7:8). Leč odpověď papírově
silnějšího mančaftu byla okamžitá,

Marek SONNEVEND

pětibodovou šňůru kontroval čtyřmi získanými výměnami za sebou
(11:8). Přesto outsiderky ještě nějakou dobu vzdorovaly, než je poslal
dolů nový trhák ze 14:13 na 18:13.
Koncovku od jasného stavu 24:17
okořenily čtyři odvrácené setboly
TJ, Petrášovy svěřenkyně proměnily
teprve pátý – 25:21 a 2:0.
Tohle trápení v úplném závěru se
stalo pro ženy VK varováním, jež
prohloubilo slabší start do třetího
dílu - 0:2. Trval ovšem jen krátce,
vzápětí plejerky v růžovém dostaly
dění na palubovce zase pod svou
kontrolu. Opakovaně ubránily v poli
a zvednuté balóny hned položily na
zem, což vedlo k bleskovému obratu
na 4:2 a 7:3. Projevilo se zlepšené
zakončení, hostující děvčata přestávala stačit, viz sedm bodů v řadě
(z 8:5 na 15:5). Vypadalo to na exhibiční finiš třetího kolektivu ligové

Bodový vývoj – první set: 5:0, 6:3, 8:4, 8:6,
11:6, 13:8, 13:10, 15:12, 18:12, 23:13, 25:14.
Druhýset: 2:0, 2:2, 6:2, 7:3, 7:8, 11:8, 11:10,
14:13, 18:13, 18:15, 20:15, 22:16, 24:17,
25:21. Třetí set: 0:2, 4:2, 7:3, 8:5, 15:5, 18:6,
20:7, 20:11, 23:12, 24:13, 25:15.
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„Prostějov má svou sílu, která nás motivovala tady něco uhrát. Ale nepodařilo se, protože jsme
nepodávali zrovna nejlépe a v útoku jsme se hrozně těžko prosazovali přes vysoké bloky domácích. Proto zápas dopadl tak jednoznačně, soupeř vyhrál ve třech sadách naprosto zaslouženě.“

VLADIMÍR SIRVOÒ – TJ Sokol Šternberk

„Zápas jsme zvládli relativně dobře, i když jsme se trochu trápili v útoku krajními hráčkami. Naopak se nám výborně dařilo v obraně, především na síti, dohromady dvaceti bodovými bloky
jsme si hodně pomohli. Do hry se víc dostaly i mladé holky, které zatím jen prostřídávaly, což je
také pozitivní. Celkově to hodnotím jako slušně odehrané střetnutí.“

LUBOMÍR PETRÁŠ{)"!

  

nijak neohrozilo – 25:15 a 3:0.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 22

tabulky, avšak Sirvoňovy ovečky se
při skóre 20:7 vzepřely a odmítly
jednociferný debakl (20:11). Což
ale přesvědčivý triumf favoritek

+       1      !
Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

Během odvety čtvrtfinále Českého poháru žen 2018/2019
v Brně věděly volejbalistky VK Prostějov už po třetím setu, že
prošly do závěrečného Final Four. V tu chvíli však na oslavy
nebyl čas ani prostor, proto si vše vynahradily po závěrečné
výměně celé bitvy. Na oslavu postupu i zápasového vítězství
vystřihly krátký společný taneček.

Taneček v Brně

 / 0 22  ZAUJALO NÁS OBRAZEM
VK PV
SO ŠT 3:0
PROSTĚJOV Odvést kvalitní výkon a vyhrát bez ztracené sady, takový byl cíl volejbalistek VK Prostějov pro zápas 9. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19 proti
TJ Sokol Šternberk. Podařilo se
jej splnit, neboť poslední celek
tabulky nekladl favorizovanému
souboru vážnější odpor a mač tudíž měl očekávaně jasný průběh.
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ždém dalším extraligovém zápase,
kromě toho brzy přijde na řadu i evropský CEV Cup, ve kterém toužíme
přejít přes bulharský Levski Sofia.“
Doplňme, že druhým semifinalistou Českého poháru 2018/19 se stal
Olymp Praha překonáním Ostravy. Zatímco o postupujících z ostatních dvou
dvojic rozhodne teprve tento týden.

ho drží na třetí příčce průběžné tabulky
o šest bodů za vedoucím družstvem UP
a tři bodíky za druhou Duklou. Na čtvrtou pozici mají Hanačky sedmibodový
náskok, ale Šelmy Brno coby jejich nejbližší pronásledovatelky disponují střetnutím s Olympem Praha k dobru.
Jak prostějovský kouč hodnotí dosavadní počínání svých svěřenkyň?
„Naše výkony byly dost nevyrovnané,
což jsme do určité míry předpokládali
a potvrdilo se to. Některé zápasy jsme
přesto měli zvládnout lépe, byť nás porazily těsně jen favorizovaná Olomouc
a rovněž silný Liberec. Ale právě na

*DEULHOD.R]PËN

Final Four a dosáhli tím určitého minivrcholu sezóny. Proto jsem měl trochu
obavy, aby po tomhle náročném boji
nepřišlo nějaké větší polevení, ale nic
takového se nestalo. Kromě dvou menších výpadků ve druhém setu to holky
zvládly proti Sokolu dobře, šlo o solidně
odehrané utkání,“ konstatoval hlavní trenér žen vékáčka Lubomír Petráš.
Jeho tým během devíti dosud uskutečněných kol aktuálního ročníku nejvyšší
Marek SONNEVEND tuzemské soutěže sedmkrát zvítězil
„Uprostřed týdne jsme absolvovali těžký (dvakrát 3:0, dvakrát 3:1, třikrát 3:2)
zápas v Brně, kde jsme poražením Šelem a ve dvou případech podlehl (shodně
potvrdili svůj postup do pohárového 2:3 v Olomouci i Liberci). Tahle bilance

PROSTĚJOV Přesvědčivým triumfem nad Šternberkem uzavřely volejbalistky VK Prostějov první polovinu základní fáze UNIQA extraligy
žen ČR 2018/2019. Hlavní trenér
obhájkyň mistrovského titulu, jež
v létě prošly hráčskou přestavbou, se
nejprve ohlédl za sobotním duelem
konaným na Den boje za svobodu
a demokracii.
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     ! FOUR deklaruje lodivod Petráš

Celorepublikové akci

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
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PROSTĚJOV Uplynulá sobota 17. listopadu přinesla kromě oslav dvou významných výročí
z pohledu České republiky také celostátní akci NOC DIVADEL. V rámci šestého ročníku, který
byl tematicky věnován 100. výročí založení Československa, jste mohli navštívit pohádku
Josefa Čapka O tlustém pradědečkovi v podání prostějovského Divadla Hanácké obce, večer se v jeho prostorách konal vskutku příjemný Noblesní večírek. U toho prostě Večerník
nemohl chybět!

18111611303

volejbal

aneb názor
Heleny Horké

   $
608 960 042

VÝHODNÉ

Hned trojice žen VK Prostějov je v čele statistik UNIQA
extraligy ČR 2018/2019.
Helena Horká vede celkový počet dosažených bodů
i útočné zásahy, Veronika
Bezhandolska má suverénně nejvíc vítězných bloků
a Tereza Slavíková absolvovala ze všech plejerek nejvyšší počet setů.
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PØICHÁZÍ
„DOMÁCÍ“ OBDOBÍ

Málokdo si toho možná naplno všimnul, ale prostějovské ženy v úvodní polovině
základní části extraligy absolvovaly z devíti střetnutí plných šest venku a pouze tři
doma. Přičemž v kolektivních sportech obecně platí, že výhoda vlastního hřiště
bývá hodně citelná. Volejbal nevyjímaje.
Proč tuhle skutečnost zmiňuji? Z toho důvodu, abych ocenil, jakým způsobem
omlazený tým vékáčka první fázi soutěže plnou výjezdů k soupeřům zvládl. Sice
víc výsledkově než herně, neboť kolísavost výkonů byla někdy opravdu enormní,
ovšem získaných bodů není málo.
Když si vše shrneme, ve své hale Hanačky drží neporazitelnost díky udolání Olympu Praha 3:2, poražení Přerova 3:1 i smetení Šternberka 3:0. Z půltuctu duelů na
půdě protivnic skončily jen dva prohrou, navíc jednobodovou 2:3. A tu u olomouckých favoritek je nutné brát jako velké pozitivum, ani stejný rezultát z kvalitního
Liberce rozhodně nebyl propadák.
Jinak svěřenkyně trenérské dvojice Lubomír Petráš - Lukáš Miček vydřely poměrem 3:2
dvě ohromně těžké bitvy v Brně nad Šelmami i Královým Polem, dokázaly otočit na 3:1
též souboj ve Frýdku-Místku a na úvod přivezly přesvědčivý triumf 3:0 z Ostravy. Suma
sumárum: zápasová bilance 7:2, 20 posbíraných bodů z 27 možných, průběžné třetí místo.
Tedy nic, kvůli čemu by v klubu mělo panovat dusno, které přesto panovalo. Což navzdory herním nedostatkům moc nechápu, protože každému soudnému člověku muselo být už předem jasné, že v současné sestavě Prostějovanky nebudou dál válcovat
celou ligu. A myslím, že pádnou odpovědí hráček na interní kritiku bude co největší
využití domácího prostředí v nadcházejícím období konce listopadu i celého prosince.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Věděly jsme, že nám ve čtvrtfinálové odvetě Českého poháru na hřišti Šelem
Brno stačí k postupu získat dva sety, tohle se z hlavy nedá úplně vymazat.
Přesto jsme si jasně řekly, že nebudeme vůbec kalkulovat a do středečního zápasu půjdeme s jasným cílem zvítězit. Což se podařilo, když oba týmy hrály
dobře, celkově to byl kvalitní i velice pěkný volejbal. Důležité momenty jsme
lépe zvládly my ve svůj prospěch a proto se můžeme radovat z účasti v závěrečném Final Four. Co se týká sobotní ligy, šlo o naše povinné vítězství tři
nula v utkání, které se nehraje úplně snadno. Šternberk je zatím asi nejslabší
tým v soutěži a člověk si musí dávat pozor na polevení, aby nic nepodcenil,
pořád makal co nejvíc naplno. Nám se to povedlo dobře, s hladkou výhrou
jsme kromě koncovky druhého setu neměly potíže. Teď máme za sebou polovinu základní části, která z naší strany asi mohla být v některých zápasech
trochu lepší, ale já osobně zatím sezónu hodnotím jako úspěšnou. Myslím, že
nehrajeme špatný volejbal, pracujeme na sobě a jdeme správným směrem.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Sobotní hanácké derby proti Šternberku bylo natolik jednoznačné, že
v něm mohl dát kouč Lubomír Petráš
větší prostor i dvěma nejmladším
členkám hráčského kádru (pokud
nepočítáme třináctou Terezu Balákovou nastupující hlavně za druholigistky TJ OP Prostějov). Zatímco
nahrávačka Nicole Šmídová v několika předchozích zápasech už zvládla
delší pobyty na hřišti, pro smečařku
Anetu Weidenthalerovou šlo o první větší zatěžkávací zkoušku. Dosud
prostřídávala jen na podání, tentokrát zůstala na place i řadu výměn.
„Je pozitivní, že si mladé holky v mistráku víc zahrály, zejména Anet,“
potěšilo Petráše. V tomto týdnu má
jeho kolektiv na programu jediný
mač až v sobotu s Ostravou, leč kormidelník VK o žádném přátelském
souboji vůbec neuvažoval. „Budeme
se věnovat čistě přípravě a intenzivně
trénovat, abychom se dál posouvali
výkonnostně nahoru. Možná si holky dají modelované utkání nebo pár
cvičných setů proti sobě, ale nic víc,“
informoval Petráš o nejbližší náplni
prostějovského ženstva.

Weidenthalerová hrála poprvé víc,
#9'$" 

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Pokud sečteme oba duely prostějovských volejbalistek za uplynulý týden, není o jejich nejlepší hráčce
asi žádných pochyb. Bulharská blokařka odvedla špičkový výkon už během středečního utkání
v Brně, který znamenal pohárový postup přes
Šelmy. Na jihu Moravy nasázela 17 bodů,
z toho 9 útokem při úspěšnosti 53 procent,
přidala 5 vítězných bloků a 3 esa, dohromady měla užitečnost +15. V sobotu ligově proti Šternberku navíc skvělou hru
zopakovala, viz 15 bodů včetně 6 bloků,
úspěšnost zakončení 75 procent a celková
užitečnost +13! Verča se postupně stává
jednou z top střeďaček české nejvyšší soutěže a klubové vedení si může gratulovat, že Bezhandolskou v létě přivedlo.

Veronika BEZHANDOLSKA

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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V Brně dokázaly zastavit rozběhnuté Šelmy,
únorové semifinále je čeká nejspíš s Přerovem
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Noc divadel je součástí evropského
projektu European Theatre Night,
který prezentuje divadlo tvořivým
způsobem v netradiční formě vždy
třetí listopadovou sobotu již od
roku 2008. Nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy
pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci,
scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete. Noc
divadel v ČR, kterou koordinuje
Institut umění – Divadelní ústav od
roku 2013, se díky stovkám akcí ve
zhruba 40 městech a místech stala jedním z největších divadelních
svátků v Evropě.

co je noc divadel?

BYLI JSME
U TOHO

nedobrovolně nastoupili tzv. „Cestu bez
návratu“, Židům, kteří byli vražděni jen
proto, že „byli jiní“, „překáželi“, „mohli
za vše“, i těm, kteří přežili tuto „Cestu“
osudu navzdory, si do auly Gymnázia
Jiřího Wolkera přišly poslechnout také
náměstkyně primátora města Prostějo-

PROSTĚJOV Výstavní sály muzea ve
Špalíčku v Uprkově ulici se ve čtvrtek
22. listopadu zaplní modely železnic, fotografiemi a dalšími předměty
vztahujícími se k železniční tematice.
Výstava ponese příznačný název Nastupujte, odjíždíme! a bude určena
jak pro dospělé, tak pro děti.
Organizace Muzeum a galerie v Prostějově se jako i jiní přidala k oslavám stého
výročí založení republiky a uspořádala

koncem září výstavu s názvem „Lide
československý, tvůj odvěký sen stal se
skutkem!“. Nyní program pokračuje
výstavou o železničním modelářství.
„Tato výstava je již třetí, kterou Muzeum
a galerie v Prostějově pořádá. Budou na
ní prezentovány historické předměty
z Muzea a galerie v Prostějově, Vlastivědného muzea v Šumperku a firmy
Hobby-Robi Robert Dujka Prostějov
vztahující se především k železniční te-

Michal KADLEC

matice. Modeláři z Prostějova představí
modelovou železnici, modely a doplňky
k ní, včetně fotografií. Pro děti bude připraven zajímavý doprovodný program.“
Nepůjde přitom jen o akci zaměřenou
na úzce specializované zájemce, ale na
celou rodinu. Výstava představí hry,
náměty pro hobby a modelářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být spolu
a trávit společně volný čas, a potrvá do
28. ledna 2019.
(tem)
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BYLI JSME
U TOHO

něni dalšími třemi muzikanty prostějovské seniory pořádně rozezpívali a v závěru dokonce i roztančili.
Své vystoupení „východniari“ znovu
skvěle doplňovali vtipnými proslovy
ve svém rodném východoslovenském nářečí.
Vystoupení to bylo opět vskutku povedené, jen ta návštěvnost...
„Chyběla tomu pořádná reklama, ani u vás ve Večerníku jsem se
o tom nedozvěděla, nebyl ani soutěž
o vstupenky,“ postěžovala si Božena
Pěničková, kterou jsme oslovili ještě
před první skladbou. „Taky jsem to
musela složitě hledat, kdy vlastně
hrají,“ přidala se vedle stojící dáma.

NEBYLO PLNO!

PROSTĚJOV Fenomenální šestice muzikantů známá hlavně
starším posluchačům televizního
pořadu na TV Šlágr zavítala ve
čtvrtek do Prostějova. Po roční
odmlce Kollárovci opět zahráli
a zazpívali prostějovským fanouškům v sále Společenského domu.
Hlediště ale ani zdaleka nebylo
vyprodané...

Zatímco před dvěma lety koncert
Kollárovců sledoval zcela naplněný
sál, minulý čtvrtek večer diváci obsava Alena Rašková a Milada Sokolová. dili sotva dvě třetiny židliček. Přesto
„Byla jsem ráda, že jsem se s kolegyní tři bratři z rodiny Kollárových dopltohoto komorního koncertu mohla zúčastnit a opravdu jsem si užila hodinu
FOTOGALERIE
klikni na
klidného rozjímání,“ shrnula své dojmy
www.vecernikpv.cz
z poslechu jazzové hudby náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
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klikni na

FOTOGALERIE
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Kytara a basa v mistrných rukách
Petra Kořínka a Milana Kašuby rozehrály tóny z třicátých a čtyřicátých
let. Podmanivý hlas Dáši Ubrové
přednesl díla bratří Gershwinů, Kurta Weila a dalších autorů. V auditoriu
nechyběl předseda spolku Hanácký
Jeruzalém Michal Šmucr a další významní hosté.
Jazzovou muziku věnovanou dětem,
i těm nenarozeným, dospělým, kteří

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Spolek Maccabi Olomouc, farní sbor Českobratrské církve
evangelické a spolek Hanácký Jeruzalém, který zajistil nevšední prostory,
uspořádaly další z jazzových koncertů
Jazz (nejen) v synagoze. Jak už název
napovídá, asi dva tucty posluchačů se
měly možnost seznámit především
s dílem židovských autorů.

BYLI JSME
U TOHO

veru Moravy se potácí skoro u dna průběžného pořadí a rozhodně je největším překvapením aktuální sezóny směrem dolů.
Vždyť obhájkyně ligového bronzu dokázaly v tomto ročníku zatím porazit jen
venku Přerov 3:0, všechny ostatní mače
prohrály! A pět bodů na kontě mají ještě
díky těsným neúspěchům 2:3 ve Šternberku i s Olympem Praha. V Českém
poháru sice ostravské plejerky zvládly vyřadit Frýdek-Místek 3:0, leč ve čtvrtfinále
nestačily právě Olympu (2:3 a 1:3).

Zatím to tedy vypadá, že trenérovi
Zdeňku Pommerovi (současně je i reprezentačním koučem) se letos v létě
asi nepovedlo sestavit dobré družstvo,
každopádně nefunguje dosud herně
ani výsledkově. Jeho nejvíc bodujícími
hráčkami jsou mladá univerzálka Tereza Diatková a litevská smečařka Vilte
Makauskaite, obě na konci druhé desítky
top skórerek soutěže.
A připomeňme, že první vzájemný duel
otevírající tento ročník TJ versus VK

skončil 0:3 (-17, -20, -18). „Po pravdě
všichni čekají, kdy se Ostrava konečně
zvedne, ale ještě to nepřišlo. A my musíme
v sobotním zápase udělat maximum, aby
se nechytila právě na nás. Máme v tomto
týdnu dostatek času na přípravu, proto
kvalitně potrénujeme a musíme se co nejlépe připravit na tenhle mistrák. Snadný
určitě nebude a pouze dobrý výkon nám
zajistí, co chceme. Tedy vítězství, pokud
možno jasné,“ pravil kormidelník vékáčka
Lubomír Petráš.
(son)

Zatím poslední porážku utrpěly Jihomoravanky právě v úvodním čtvrtfinálovém
duelu ČP na ploše Sportcentra DDM,
zatímco v extralize už momentálně táhnou šňůru čtyř tříbodových vítězství za
sebou. Hanačky jim navíc pomohly hned
v úvodu středečního mače třemi zkaženými smečemi, čímž domácí celek snadno
utekl do náskoku 4:0. Výrazné zlepšení
všech činností pak sice přineslo dost rychlé vyrovnání na 9:9, leč vzápětí přišla další
série chyb začínající u špatné přihrávky
a soupeřky šly znovu do trháku (13:9).
Podobný scénář se následně zopakoval
ještě jednou, když slibné dotažení vékáčka okamžitě kontrovaly Šelmy novým náporem (z 15:14 na 18:14). Hostující tým

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

BRNO První z dílčích cílů vysoké důležitosti stanovený pro letošní sezónu
volejbalistky VK Prostějov splnily. Na
hřišti brněnských Šelem potřebovaly
v odvetě čtvrtfinále Českého poháru
žen 2018/2019 získat dva sety, což se
jim vedením 2:1 povedlo a tím pádem
pronikly do závěrečného turnaje Final
Four (2. a 3. února v Brně)! Nakonec
perfektním sprintem otočily i čtvrtou
sadu, takže postupový úspěch znásobily rovněž výsledkovým.

ale nepřestal bojovat, nejprve při účinném servisu Kozmík srovnal na 18:18,
poté hlavně díky výborné dvojici Horká
plus střídající Toufarová otočil z 22:19 na
23:24. A nakonec v dramatickém závěru
odvrátil jeden setbol (25:24), aby proměnil svůj třetí – 26:28 a 0:1.
Vzrušující první sada plná zvratů jakoby
pokračovala též zkraje druhé části, hra
byla stále plná bodových sérií (0:3, 3:3,
3:7, 5:7, 5:9, 7:9, 7:12). Jak je z průběhu
skóre patrné, o něco navrch měly v téhle
fázi Prostějovanky zásluhou lepší schopnosti přejít z dobré obrany do vítězného
zakončení. Ovšem i jejich výkon hodně
kolísal, a jakmile se dostavil dosud nejvýraznější výpadek, vyrovnaly Geržovy
svěřenkyně pěti výměnami v řadě na
12:12. Načež Petrášovým ovečkám nepomohl ani nový bryskně získaný ná-

Bodový vývoj – první set: 4:0, 7:3, 7:5, 8:7,
9:9, 13:9, 15:11, 15:14, 18:14, 18:18, 20:18,
22:19, 22:21, 23:24, 25:24, 25:26, 26:28.
Druhý set: 0:3, 3:3, 3:7, 5:7, 5:9, 7:9, 7:12,
12:12, 12:15, 19:15, 21:17, 21:21, 22:23,
24:23, 26:24. Třetí set: 1:0, 1:2, 3:2, 3:4, 4:9,
8:12, 8:16, 10:16, 10:18, 11:20, 12:22, 15:23,
16:25. Čtvrtýset: 0:2, 2:2, 3:5, 6:6, 8:8, 8:10,
11:11, 11:13, 13:13, 15:14, 17:15, 20:16,
22:17, 22:24, 23:25.
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skok tří míčů, neboť jej bleskově promrhaly dalším, ještě fatálnějším propadem
(z 12:15 na 19:15). Značný vzestup
protivnic při dalekonosné plachtě Boulové a špatný vlastní příjem doplněný
neschopností otočit přes vysoké bloky
zapříčinil citelné manko. Ani tohle lvice
v modrém nepoložilo, opětovným skvělým obratem z 21:17 na 22:23 se ocitly
pouhé dva balóny od postupu mezi
elitní pohárové kvarteto. Nicméně dramatický finiš tentokrát zvládly úspěšněji
Brňanky – 26:24 a 1:1.
Vyrovnaný start třetího dějství strhly hanácké divy náhle ve svůj prospěch pětibodovým úderem za situace, kdy servírovala
tradičně výtečná kapitánka Horká (z 4:4
na 4:9). Za několik minut ji napodobila
střídající Polášková (z 8:12 na 8:16), celý
mančaft předváděl super volejbal a natolik mohutný trhák vypadal nerozbitně.

A naštěstí také byl, protože rozjeté obhájkyně trofeje dorazily set bez jakéhokoliv
většího zaváhání ve vysoké kvalitě. Tudíž
si účast ve Final Four s předstihem zajistily – 16:25 a 1:2.
Tím pádem se zbytek střetnutí dohrával
jen z povinnosti, přesto oba koučové nechali na palubovce družstva v momentálně nejsilnějším složení. Čtvrtý díl měl
maximální vyrovnanost, byť kousek napřed se pořád pohybovali hosté (0:2, 3:5,
8:10, 11:13). Teprve pak domácí – tažení
vynikající Chlumskou v poli – stav otočili
na 15:14 a vypadalo to, že už se nebudou
ohlížet zpět - 22:17. Pak ale fantasticky
zapodávala Bezhandolska, celý prostějovský teamwork se parádně chytil a s pomocí neuvěřitelného zvratu na 22:24 zaknihoval cenné vítězství – 23:25 a 1:3!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
ČP najdete na straně 22

„Máme velkou radost, že jsme to zvládli. Uvědomujeme si sílu soupeře, který poslední zápasy v lize hrál velmi dobře. Dnes v prvním setu mělo Brno navrch, ale my jsme uhráli koncovku. Naopak ve druhé sadě jsme vedli my a pak ji ztratili v jednom postavení. Důležitý byl
třetí set, kde jsme výborným výkonem uspěli, tím si zajistili postup. Moc mě těší i vítězné
zvládnutí celého utkání.“

LUBOMÍR PETRÁŠ{)"!

„V duchu předzápasové přípravy jsme nastoupili do prvního setu, ale bohužel to nezvládli
v koncovce na přihrávce a výsledek úvodní sady ovlivnil průběh celého utkání. Pak už to
pro nás bylo těžké. Každopádně se nemůže stávat, abychom při vedení 22:17 set ještě prohráli. Prostějovu gratuluji k postupu do Final Four poháru.“

|~x<~|  # 

Šelmy doma zase hryzaly, Prostějovanky se ale nedaly
NA
ŠE BR
VK PV 1:3    

PROSTĚJOV Naposledy před vánočními svátky prožijí prostějovské volejbalistky zápasově míň nabitý týden
s jediným utkáním. Půjde o střet 10.
kola UNIQA extraligy žen ČR 2018/19
proti TJ Ostrava v domácím prostředí
haly Sportcentra DDM s termínem sobota 24. listopadu od 17:00 hodin.
Mezi oběma nadcházejícími soupeři
přitom panuje velký tabulkový rozdíl. Zatímco Hanačky bezpečně drží třetí místo
nedaleko za druhým Libercem, celek ze se-
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dy. „Jejich tóny byly naprosto čisté,
nenašli byste na nich smítko špíny.
Bylo to tak fascinující, že již teď
mohu prohlásit, že ač jsem koncert

PROSTĚJOV V prostějovském
divadle proběhne jubilejní 20.
ročník humanitární aukce uměleckých děl našich předních výtvarných umělců. Slavnostní
vernisáž proběhne v pondělí 19.
listopadu v 16:00 hodin ve foyer
divadelního sálu, díla pak bude
možné si prohlédnout od úterý
20. listopadu od 10:00 hodin.
Sama aukce pak připadne na čtvrtek 29. listopadu od 16:00 hodin.

Dobročinná aukce se pořádá každoročně za účelem získání finančních prostředků pro handicapované žáky Střední školy, základní
školy a mateřské školy JISTOTA
o. p. s.
Jaké výtvory tam budou vystaveny?
„Uvidíte umělecká díla poskytnutá
akademickými malíři, umělci, výtvarníky a skláři, např. Vlastimilem
Zábranským, Jiřím Anderlem, Josefem Velčovským, Ivanou Lomovou,

Jiřím Suchým, Tomášem Bímem,
Tomášem Hřivnáčem, Milanem
Bauerem, Michaelem Rittsteinem,
Josefem Dudkem a mnohými dalšími,“ vyjmenovala ředitelka školy
Marie Turková.
Aukce děl započne ve čtvrtek 29.
listopadu v 16:00 hodin, přičemž
zápis účastníků dražby bude probíhat od 15:30 hodin. Současně s tím
se bude konat prodejní výstava výrobků, upomínkových předmětů

a prací žáků, učitelů a přátel školy.
Finanční prostředky získané v aukci budou použity na rehabilitační
pomůcky, činnost a provoz Střední školy, základní školy a mateřské
školy pro handicapované děti a žáky
a na opravu fasády budovy i vnitřních prostor školy. Přijďte tedy
podpořit Střední školu, základní
školu a mateřskou školu JISTOTA, která akci pořádá a které při(tem)
padne výtěžek z aukce.

uměleckých děl v divadle

málně po třicáté určitě. A vracím se
sem velmi rád, a to zejména proto,
že oproti jiným divadlům tady máte
naprosto úžasnou akustiku, vhodnou jak pro divadelní představení,
tak pro koncerty. Hudba zde tak
překrásně zní,“ prohlásil Václav Hudeček.
Tento výborný houslista v Prostějově v minulosti vystupoval s klavírem, komorním orchestrem
i Moravskou filharmonií, ale ještě
nikdy s cembalem. Tentokrát jeho
houslový projev tedy doprovodil
cembalista Martin Hroch. Společ-

ně zahráli skladby Giuseppa Tartiniho, Johanna Sebastiana Bacha, Francoise Couperina, Josepha-Nicolase
Pancraceho Royera a Františka Ben-

HUMANITÁRNÍ AUKCE

V Městském divadle v Prostějově
jste mohli houslového virtuosa Václava Hudečka vidět již mnohokrát.
Sám umělec jakožto i návštěvníci
se tam ale neustále rádi vracejí. „Tak
jsem opět dorazil k vám do Prostějova, ani nevím pokolikáté, ale mini-

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV Václav Hudeček a Martin Hroch společně odehráli uplynulý čtvrtek v Městském divadle v Prostějově naprosto famózní koncert. Jejich housle a cembalo se pohybovaly na vlnách čistých tónů Bacha, Tartiniho, Couperina,
Royera a Bendy. Ačkoliv se jednalo již snad o třicátý koncert
odehraný legendárním hudebníkem v Prostějově, ani tentokrát se neokoukal, či spíše neoposlouchal. V hledišti nechyběl
ani Večerník.

Václava Hudečka a Martina Hrocha
navštívil poprvé, pokud budu mít
jen sebemenší příležitost, zajdu na
jejich koncert znovu,“ svěřil se Večerníku jeden z návštěvníků.
Jelikož šlo o první spojení Hudečkových houslí a Hrochova cembala v Prostějově, neodpustil si
velký umělec několik zajímavých
detailů ohledně nástroje svého
kolegy... „Zvuk cembala vzniká
tak, že trsá hrot o struny. Dříve se
k tomu u nástroje používala trsátka
a ptačí péra, nyní je všechno plas-

tové. U cembala, které tady s sebou
Martin Hroch má, je navíc zajímavé,
že jde o repliku původního barokního nástroje a jeho ozvučná deska je
celkem tři sta let stará.“
Diváci se při magickém spojení
houslového virtuosa Václava Hudečka s výborným cembalistou
Martinem Hrochem mohli tedy
nejen zaposlouchat do úchvatné
vážné hudby zemřelých velikánů barokního období 18. století, ale také
se dozvědět zajímavá fakta hudební
historie.

„Zvuk cembala vzniká tak, že trsá hrot o struny,“ rozesmál hlediště houslista
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Druhou půlku základní části otevře souboj s Ostravou

BRNO Náročná mise čekala uprostřed minulého týdne ženy VK Prostějov. Název: odvetné čtvrtfinále Českého poháru
2018/2019 na půdě Šelem Brno. Úkol: získat alespoň dvě sady
a tím postoupit do závěrečného turnaje Final Four. Výsledek:
splněno vítězstvím 3:1. V součtu s úvodním duelem doma (taktéž 3:1) tedy volejbalistky vékáčka porazily nebezpečné protivnice 6:2, čímž cíl přesvědčivě splnily.

své trenérské kariéře – ještě před lety
na Slovensku – jsem zažil situaci, kdy
se během utkání dosáhne na postup,
FOTOGALERIE
následně se poleví a přijde zbytečná
klikni na
porážka. Která sice nic neřeší, ale je www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
vždycky nepříjemná. Proto si cením
U TOHO
toho, že holky ve čtvrté sadě nepřestaly makat ani při vedení Brna 22:17,
svůj průnik do elitní čtveřice tohoto zabojovaly a v jednom postavení závěr
ročníku ČP. Načež se ve čtvrté sadě urvaly na naši stranu,“ konstatoval
Původní zpravodajství
vrátila průběhová houpačka (11:13, spokojený Petráš.
pro Večerník
22:17, 22:24) s úspěšným finišem Nejvýš ze všeho stavěl právě bojovprostějovských lvic.
nost a nasazení celého kolektivu.
Marek
„Zápas to byl přesně takový, jaký jsme „Některým děvčatům se sice tolik
SONNEVEND
očekávali. To znamená těžký na hřišti nedařilo, ale bez ohledu na to manAni druhá vzájemná bitva pohárové silného družstva, které šlo v lize po- čaft společně žije, silně táhne za jeden
soutěže s jihomoravským dravcem, slední dobou výrazně nahoru a bojo- provaz a zvládá překonávat krizové
kterého řádně nabudily čtyři extrali- valo o postup v poháru na maximum, situace. Fantasticky opět zahrála Hela
gové výhry za sebou, se však nerodila stejně jako my. První dva sety byly na- Horká, tradičně se dařilo taky Verče
lehce. Právě naopak. Soupeřky větří- prosto vyrovnané a dopadly opačně, Bezhandolske, své neustálé zlepšování
cí kořist v podobě obhájkyň trofeje než napovídal jejich vývoj. To zname- zase potvrdila Terka Slavíková. A cimnohem lépe začaly a celé vstupní ná, že v zahajovacím jsme my tahali za telně pomohlo střídání Máří Toufarodějství vedly. Až do stavu 22:19, kdy kratší konec a v závěru ho otočili, za- vé, které to v hale u Šelem evidentně
K +#    %
hostující bojovnice vývoj otočily, tímco druhý probíhal i dopadl přesně svědčí,“ hodnotil usmívající se Petráš.
i když musely ještě odvracet setbol.
opačně, čímž soupeř vyrovnal na 1:1. V aktuální sezóně mohl odfajfkovat    %
Zisk úvodní části byl hodně důležitý, Rozhodl pak třetí set, kde jsme zlepšili splnění dílčího cíle číslo jedna. „Vy- F 9 ! Foto: Marek Sonnevend
ale nikoliv rozhodující. Druhý díl totiž obranu i útok a odehráli jej výborně. řadili jsme velice kvalitního soupeře, projít až do finále navzdory tomu, že
pro změnu obrátily domácí plejerky Tím pádem bylo za stavu 2:1 pro nás díky tomu postoupili do semifinále rovněž půjde o dost nebezpečného
ze stavu 7:12 na 19:15, posléze též o postupujícím jasno,“ oddechoval Českého poháru. Což jsme jedno- soupeře,“ řekl lodivod volejbalistek
z 22:23. Stěžejní význam pro středeč- s úlevou kouč VK Lubomír Petráš.
značně chtěli, ovšem tím naše cesta Prostějova. A přidal jeden dovětek.
ní mač i celou minisérii tak mělo až Velkou radost mu udělal nejen průnik zdaleka nekončí. Vzhledem k příštímu „Final Four je však za dlouho, až
třetí pokračování, neboť v něm odved- mezi top pohárové kvarteto, ale i vítěz- protivníkovi, jímž se stane pravděpo- zkraje února v Králově Poli. Do té
ly Hanačky perfektní výkon a stvrdily né doražení odvety. „Už několikrát ve dobně Přerov, budeme chtít rozhodně doby musíme hrát co nejlépe v ka #'  ({)"! ,W>=[YW>=
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milujeme
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společnost

PROSTĚJOV Bezmála tři stovky
diváků naplnily v úterním večeru sál
Kina Metro 70, aby byli svědky dalšího vyprávění mladého pěšího poutníka Ladislava Zibury. Princ Ládík,
jak je mu často přezdíváno, dovezl
do Prostějova příběhy z tisícikilometrového putování přes Turecko do
Jeruzaléma, kam podnikl svou první
velkou cestu.
„Ohlasy diváků, a především divaček,
jsou jako vždy plné nadšení. Ladislav
u nás sice byl už třikrát, ale volání po brzkém návratu cestovatele se začalo ozývat
bezprostředně po skončení jeho vyprávění,“ neskrývala spokojenost Barbora
Prágerová, ředitelka Kino Metro 70.
„Za posledních osm let jsem pěšky nachodil asi osm tisíc kilometrů. Poznal
jsem stovky různých zajímavých lidí,
zjistil, jak se opravdu žije asi ve dvaceti
zemích světa,“ dokazuje Ladislav Zibura, že má skutečně o čem vyprávět.
Jeho poutavý příběh si můžete přečíst i v exkluzivním rozhovoru, který
poskytl Večerníku a vy jej najdete již
(red)
v příštím tištěném vydání.
Exkluzivní rozhovor s Ladislavem
Ziburou najdete v příštím čísle!

milujeme vecerník


FrantišekJura

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz
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jubileum...

Foto: kino Metro70
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PROSTĚJOV Čelní političtí
představitelé, zástupci sokolů,
policie a armády nechyběli minulý pátek u připomínky výročí 17.
listopadu, které proběhlo v Prostějov - jak už je zvykem – o den
dříve, tj. v pátek šestnáctého...
Proč? To magistrát neosvětlil.
„Sedmnáctý listopad si připomínáme v našich dějinách hned dvakrát.
První vzpomínka patří smutnému
výročí roku 1939, kdy v noci na sedmnáctého listopadu nacisté zavřeli
české vysoké školy, studentské vůdce popravili a tisícovku mladých lidí
odvlekli do koncentračních táborů.
Proto byl sedmnáctý listopad později vyhlášen za Mezinárodní den
studentstva. Druhou připomínkou je odstartování společenských
změn v roce 1989, které zemi zba-

vily totality a vedly k naší dnešní
svobodě a demokracii,“ pronesl
úvodem smutečního aktu František
Jura, primátor Statutárního města
Prostějov.
„Obě výročí nám ukazují, že svoboda
není nic samozřejmého. O svobodu
je třeba trvale pečovat a někdy i bojovat. Máme štěstí, že žijeme v klidných a svobodných časech. Můžeme
bez rizika perzekuce projevovat své
názory, svobodně se vzdělávat, podnikat i cestovat a rovněž si vybírat své
zástupce ve volbách. Proto si dnes
připomeňme památku mužů a žen,
kterým za svou svobodu vděčíme,
a buďme hrdými a svobodnými občany své vlasti,“ přidal na náměstí T.
G. Masaryka svoji osobní myšlenku.
Na závěr vzpomínkového aktu zazněla hymna České republiky v podání hudebního uskupení Proměny.
(red)
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roru. Všude se ozývaly zoufalé výkřiky a jen v krátkých okamžicích
svitla v některých místech svíčka,
která však vzápětí zhasla. Tato
scéna trvala zhruba deset minut.
Asi si umíte představit, jak byli
všichni vyděšení. A to i ti, kteří
tvrdili, že se ničeho nebojí...
Veškerou atmosféru navíc podporovala výborná hororová hudba,
znějící z hlasitých reproduktorů.
A potom také masky. Z klaunů,
zombies i kostlivců šel opravdu
strach, ale z jeptišky měl člověk
vyloženě děs v očích. Měla naprosto famózní kostým a make-up, nejděsivější na ní ovšem byl
její herecký výkon. Během vystoupení totiž jedinkrát neopus-
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tila svůj zarytý kamenný výraz.
A jak se hororový cirkus Ohana
líbil příchozím? „Myšlenka hororového cirkusu je podle mě velice
originální. Moc se mi líbily masky
účinkujících, které byly skutečně
dobře propracované, takže i strašidelné. Proto pro mě největším
zážitkem bylo, když se v celém
šapitó zhaslo a tyto přízraky nás
pak potmě děsily,“ svěřil se Večerníku jeden z návštěvníků, který se
představil jako David. „Jediné, na
čem by cirkus mohl zapracovat, je
koncept ukázek, který by mohl být
jednotnější a propojenější, a potom i akrobacie, u níž bylo občas
vidět ne zcela profesionální provedení,“ přidal.

klikni na

ve středu doma s Ústím
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vého outsidera nelze jakkoliv podcenit,
o čemž se naposledy přesvědčil Přerov.
Severočeši vyloupili jeho kluziště 1:0,
zatímco předtím podlehli 2:4 pražské
Slavii i 1:3 v Jihlavě.
Co do soupeřů zdánlivě lehčí, ovšem
tím zrádnější týden zakončí mančaft
elhákáčka v sobotu 24. listopadu na zimáku Třebíče, tamní zápas odstartuje
v 17:30 hodin. A velký pozor na Horáckou Slavii, jejíž kolektiv patří v soutěži
k těm s nejlepší aktuální formou. Z posledních šesti mačů vyhrál plných pět
včetně čerstvého úspěchu 5:2 na Slavii,
předtím vyrovnaně vzdoroval 0:1 roz-

Prostějov – Havířov: letošní sezóna
doma 5:0, minulá sezóna doma 3:1
a 3:2p, venku 5:2 a 0:3.
Prostějov – Ústí nad Labem: letošní
sezóna venku 5:4, minulá sezóna doma
3:2p a 4:3, venku 9:1 a 2:4.
Prostějov – Třebíč: letošní sezóna
doma 6:3, minulá sezóna doma 9:0
a 4:1, venku 3:1 a 2:4.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

jeté Jihlavě a urval bitvu v Benátkách
nad Jizerou 4:3sn. Díky tomu vlastní 33
bodů a z desátého postu již šlape na paty
postupové osmičce pro play-off. (son)
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Byl jsem takovej roztěkanej,
a když jsem uviděl na levé
straně Prokyho, radši jsem
puk poslal mu.“

Výrok:

1

Z řady dvojnásobných přesilovek během tohoto prvoligového
ročníku využili Jestřábi zatím
jedinou, a to v Porubě. Jinak při
hře pěti proti třem tápou, tak jako
v sobotu v duelu s Kladnem, kdy
dvě znásobené početní výhody
doslova promrhali.
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prezentant ČR začal brzy po příletu z Kanady trénovat s mateřským
Kladnem, jež v sobotu nastoupilo
právě v Prostějově.
Příznivci lačnící vidět v plné akci jednu
z velkých osobností novodobé historie
českého hokeje věřili, že Rytíři s „Plekym“ rychle uzavřou smlouvu a už na

Hané nebude chybět v jejich sestavě.
Jako naprosto ideální z hlediska divácké atraktivity se pak jevila situace,
kdyby za Středočechy zároveň nastoupila i žijící legenda Jaromír Jágr, který už
trénuje po dlouhodobých zdravotních
problémech. A nechal se slyšet, že jeho
zápasové zapojení je možné.

Nakonec však zvítězila reálnější varianta: na prostějovský zimák nedorazili
o uplynulém víkendu ani Plekanec,
ani Jágr. A šlo tudíž o „normální“ souboj dvou špičkových týmů Chance
ligy bez zářivých stars. „My jsme se
soustředili hlavně na sebe a neřešili
tolik, v jakém složení přijede soupeř.

V rámci taktické přípravy se samozřejmě probíraly různé možnosti, ale
nějaké větší bádání nad případným
startem Jardy Jágra nebo Toma Plekance jsme radši přenechali fandům,“
vysvětlil s úsměvem kouč LHK Jiří
Vykoukal, sám také někdejší vynikající plejer.
(son)

Eva REITEROVÁ

Eva
REITEROVÁ

[[ Jak složité bylo utkání proti Kladnu?
„Bylo to nesmírně těžké utkání. Kladno je
rychlý soupeř, hráči hodně bruslí. Připravovali
jsme se na to, že to bude obtížné. Po těch dvou
obdržených gólech bylo důležité, že jsme dokázali vyrovnat. Jsme rádi alespoň za bod.“
[[ Překvapil vás soupeř něčím?
„Asi ne. Při přípravě na zápas jsme si říkali, že
asi tak nějak budou hrát. A bylo to přesně tak,
jak jsme si ráno ukazovali na videu. Hráli aktivně, nedali nám na nic čas. Bylo to všechno
hlavně hodně o bruslení.

PROSTĚJOV Ve sváteční den přivítali Jestřábi na domácím ledě Kladno.
Ačkoliv Prostějovští dokázali dohnat
dvoubrankovou ztrátu a dotáhnout duel do prodloužení, museli se nakonec
spokojit pouze s jedním bodem. Zápas
zhodnotil šestadvacetiletý obránce
Daniel Kolář (na snímku), který si připsal
asistenci na vyrovnávacím gólu.

[[ Dostalo se vám dvou výhod dvojnásobných přesilovek, ale neprosadili jste se v nich. Mohly to být klíčové
momenty zápasu?
„Určitě ano. Jelikož jsme měli dvě přesilovky pět na tři, ani nevím kolik, minut
to bylo. Myslím si, že každá měla nějak
přes minutu. Kdybychom minimálně
z jedné skórovali, tak by to určitě ovlivnilo průběh utkání.“
[[ Ke konci druhé třetiny jste obdrželi dva rychlé góly. Co jste si řekli
o pauze v šatně?
„Padlo, že se ze dvou gólů přece nezblázníme. Trochu naši hru vysuneme

dopředu, ale jinak budeme hrát dál to,
co hrajeme. Pak už jsme jen museli čekat, co z toho bude. Naštěstí to dopadlo dobře, když jsme zápas vyrovnali
a došli až do prodloužení.“
[[ V závěru jste se nevzdali a snížili nejprve na 1:2, a pak dokonce
vyrovnali na 2:2. Vlila vám kontaktní branka takříkajíc krev do
žil?
„To určitě. Ten první gól nás nakopl,
pak už jsme tam pořádně lítali. Dalo by
se říci, že ke konci jsme na ledě byli jenom my. Kladno trochu odpadlo. Druhý gól to jenom potvrdil.“

[[ Prodloužení ale dopadlo lépe
pro Kladno. Nechyběly vám v něm
síly, které jste vydali při dotahování
skóre?
„Prodloužení bylo, co se týče sil, velice
vyrovnané. Jedna malá chybka zkrátka
rozhoduje zápas. Bohužel jsme my udělali o jednu víc a Kladno z toho dalo gól.“
[[ V pondělí hrajete v Havířově. Co
od zápasu můžete očekávat?
„V Havířově to bude určitě fyzický hokej.
Bude se hrát hodně do těla a bude se to
asi i pořádně řezat. Vždycky to tak s Havířovem bylo a bude. Máme se na co těšit.
Věříme si na ně, musíme tam vyhrát.“
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PROSTĚJOV Jednou z nejsledovanějších sportovních událostí
minulého týdne určitě byl návrat
hokejové hvězdy Tomáše Plekance
ze zámořské NHL zpět do České
republiky. A pro fanoušky Jestřábů
měla tahle „kauza“ dvojnásobnou
přitažlivost tím, že dlouholetý re-

Jágr ani Plekanec do Prostějova NEDORAZILI

víc než ptačí dravci (39 - 37), oba rivaly
tudíž čeká přímý střet tabulkových sousedů. Havířovský celek se přitom vrátil
po reprezentační přestávce dvěma těsnými vítězstvími v prodloužení, na Slavii
Praha 3:2 a nad Přerovem 2:1.
Ve středu 21. listopadu od 18:00 hodin budou mít hokejisté Prostějova
výhodu domácího prostředí, kde
vyrazí do souboje 26. kola proti Ústí
nad Labem. V tomto případě se nezbaví role jasného favorita, protože Slovan je v prvoligovém pelotonu úplně
poslední s pouhými patnácti body na
kontě. Nicméně ani takového papíro-

a v sobotu v Třebíči

PROSTĚJOV Teď to bude hokejovým Jestřábům v Chance lize zase
rychle odsýpat, pěkně od podlahy.
Druhá nejvyšší soutěž ČR totiž pokračuje dalšími dvěma týdny s vloženým pondělkem, tudíž muži LHK
odehrají v nejbližších třinácti dnech
šest utkání.
Tím prvním bude dnešní moravské
derby na ledě Havířova (od 18:00 hodin). AZ stále zůstává nejvíc pozitivním
překvapením letošní sezóny, když po letním oslabení kádru výtečně odstartoval
a dosud se drží v horních patrech pořadí.
Momentálně je šestý a má o dva bodíky

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

sehranými přesilovkami, dobrý výkon
jsme navíc podpořili velkou obětavostí
při bránění. A zachytal Kuba Neužil,
takhle ho známe z loňska,“ vyjmenoval
prostějovský kormidelník ústřední důvody euforického přemožení Motoru.
Jde však o jediný střípek do rozsáhlé
mozaiky dlouhé základní části, přičemž Jestřábi vinou několika nedávných klopýtnutí figurují po jednadvaceti kolech z šedesáti až na osmé
příčce. Tedy níže, než by sami chtěli.
„Soutěž je zatím na prvních jedenácti
místech strašně vyrovnaná, bodové
rozestupy mezi jednotlivými mužstvy
malé. Proto je zřejmé, že nesmíme ani
na chvíli v ničem polevit a naopak musíme dál makat nadoraz. Hned po repre
pauze přijdou další těžké zápasy,
ve kterých potřebujeme zase
bodovat,“ uzavřel Vykoukal se
zřetelným akcentem do blízké
budoucnosti.
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„Bohužel v rámci soutěže o nejlepší dvojici v Olomouckém kraji
s výtěžkem 7 971 Kč se jí nepodařilo zvítězit. Střední škola Trivis
měla největší zastoupení s devíti
dvojicemi a jejich výtěžek byl také
velký,“ uvedla Pavlína Bartošková.
„Žákům a studentům moc děkuje-

me za jejich obětavý přístup a také
zástupcům jednotlivých škol za výbornou spolupráci. Velký dík patří
samozřejmě všem dárcům, kteří
přispěli.
Tento ročník se obzvláště vydařil
i díky pěknému počasí a výtěžek
byl v Prostějově daleko vyšší než
v minulých letech. Celkový výtěžek činil 52 471 Kč v Prostějově
a v celorepublikovém měřítku 2
941 173 Kč. „Finanční prostředky
budou použity na podporu speciálních výukových programů a sociálních služeb pro těžce zrakově
postižené a nevidomé občany,“
dodala Bartošková.
(red)

PROSTĚJOV Na středeční výhru
z Kadaně nedokázali Jestřábi v sobotním podvečeru na domácím ledě
s Kladnem navázat. Po vyrovnané první polovině utkání Rytíři ve druhé třetině odskočili rozdílem dvou branek
a zdálo se, že jeden z aspirantů na postup do baráže o extraligu směřuje ke
třem bodům. Svěřenci kouče Vykoukala však v závěrečné části zabojovali
a strhujícím finišem dokázali vyrovnat. Zápas 24. kola Chance ligy tedy
muselo rozhodnout až prodloužení,
ve kterém skórovali hosté a do středních Čech tak odjížděli spokojenější.

První třetina se nesla ve vyrovnaném duchu. Domácí na začátku měli přesilovou
hru pět na čtyři, poté hráli minutu pět na
tři, avšak početních výhod nedokázali
využít. Poté se dostalo ke slovu Kladno.
Nejprve zahrozil Kubík, který ze svižného pravého nájezdu trefil pouze tyčku.
Hosté byli v převaze a mohli jít i několikrát do vedení. Únik dva na jednoho,
ze kterého zakončoval Bláha, brankář
Neužil vyrazil. Rytíři si posléze zahráli
rovněž v početní výhodě, ovšem ani oni
přesilovku neproměnili v první gólovou
trefu. Na konci úvodní třetiny mohl otevřít skóre Luňák, jeho střela ovšem těsně
minula Cikánkovu branku. Po několika
příležitostech na obou stranách se šlo do
šaten za bezbrankového stavu.

Do druhé periody vstoupili lépe hosté. Po prostějovské chybě se dostal do
úniku Jelínek, který nastřelil tyčku.
Následně se často přerušovalo a hra
ztratila tempo. Jedním z důvodů byla
i vynucená přestávka díky problému
s časomírou, ta měla na hráče nepříjemný vliv. Příkladem může být velká šance
Divíška, který se dostal před branku
hostí, ale neuspěl. Rytíři se dostávali do
častých přečíslení, ale domácí obrana
v čele s Neužilem úspěšně odolávala.
Tak tomu bylo až do 38. minuty, kdy se
diváci dočkali prvního gólu. Kubík nabil
zpoza branky Machačovi, jeho střelu ještě Neužil vyrazil, ale z dorážky Jelínka už
gól padl – 0:1. Jestřábům se hned poté
nabídla šance na vyrovnání v početní
výhodě, avšak přišla hodně studená
sprcha. Vampola vyrazil vpřed, Kaut za-

sáhl skákavý puk a z otočky se trefil pod
břevno z levé strany – 0:2. Výhodu dvou
hráčů v poli nevyužili Jestřábi ani ke konci druhé části. Vypracovali si v ní hodně
šancí, ale střelecky se nedařilo.
Závěrečná část patřila domácím. Jestřábi do ní vlétli velice aktivně a usilovali
o snížení. Několik šancí bylo v přesilové hře ve 41. minutě, a i po ní. Kontaktní branky se Prostějov dočkal v 50.
minutě. Propadlý puk se dostal až do
mezikruží ke Karpovovi, který bekhendem překonal kladenského Cikánka –
1:2. Najednou to bylo pořádné drama,
fanoušci hnali svůj klub k vyrovnání.
Enormní tlak na branku hostí vedl nakonec ke srovnání. Kolářovu střelu v 56.
minutě od modré před brankou mírně
tečoval Dvořáček – 2:2. Vidina tří bodů
poháněla obě mužstva, snahu však

ukončila siréna a šlo se do prodloužení.
V něm chybovaly obě strany, žádné
větší příležitosti tedy k vidění nebyly.
Po třech minutách hry tři na tři využil
volnějšího prostoru Zikmund, který si

najel do střelecké pozice a vstřelil rozhodující branku - 2:3!
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku Chance ligy najdete na straně 22

„Dvě třetiny jsme hráli dobře a vedli 2:0, i když Prostějov tam nějaké šance měl. Soustředili
jsme se hlavně na jeho skvělé přesilovky a dvakrát dokázali ubránit i oslabení tři na pět. V poslední třetině jsme ale hráli zbytečně pasivně, po prvním gólu se začali bát o výsledek. Dostali
jsme tedy na 2:2, ale při hře tři na tři naštěstí dali vítězný gól my. Vezeme tak aspoň dva body.“

DAVID ÈERMÁK – ASISTENT TRENÉRA RYTÍØI KLADNO

„Celý zápas to byla přetlačovaná. Myslím si, že oba týmy byly velice dobře připravené. Věděl
jsem, že utkání budou rozhodovat maličkosti, a to se i potvrdilo. Kladno využilo naše dvě zaváhání ve druhé třetině, nám se naopak povedlo využít chyby soupeře ve třetí části. Dělení
bodů po šedesáti minutách tak bylo zasloužené a našim hráčům děkuji za získaný bod.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

Celonárodní sbírka Bílá pastelka ' 0 1     &2", 3 4 
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vě velkou materiální injekci, za kterou
upřímně děkujeme. Jen pro doplnění.
Děje se tak v době, kdy se venku citelně
ochlazuje a kdy můžeme slogan Daruj
věcem další život přetavit v úsloví Daruj PROSTĚJOV Ve středu 17. října
lidem lepší život,“ řekl ředitel Charity Pro- se konal 19. ročník této sbírky
stějov František Hynek.
(red) a v Prostějově se jako již tradičně zapojily čtyři základní a dvě
střední školy. Jednalo se o základní školy v ulicích Dr. Horáka,
E. Valenty, Melantrichova a Jana
Železného a střední školy Trivis
a Cyrilometodějské gymnázium.
Žáci základních škol prodávali pastelky ve svých školách a vybrali 29
609 Kč. Studenti středních škol
nabízeli pastelky v ulicích a podařilo se jim vybrat 22 862 Kč. Největší výtěžek ze základních škol
K # 0 2     %
byl ze školy v ulici Melantrichova,
 0 3  0      
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IL  
kde působila i nejlepší dvojice.

Rádi ve svých akcích podporujeme město Prostějov a jsem ráda, že se tato vydařená akce uskutečnila při příležitosti pátého
výročí otevření Zlaté brány,“ uvedla manažerka centra Karolína Pořízková.
Za úspěšnou považuje akci také Charita
Prostějov. „Náš šatník dostal překvapi-

Lidé věnovali potřebným dvě tuny oblečení

PROSTĚJOV Díky spolupráci s prostějovským obchodním centrem Zlatá brána získala minulý týden Charita
Prostějov celkem 233 pytlů oblečení,
tedy zhruba dvě tuny oděvů. Množství se podařilo vybrat za pouhých
čtrnáct hodin a obchodní centrum
odměnilo každého, kdo donesl minimálně čtyři kusy oblečení, dárkovým
poukazem.
Obchodní centrum Zlatá brána věnovalo do této charitativní akce s příznačným
názvem Daruj věcem další život celkem
poukazy v hodnotě 150 000 korun. Poukaz bylo možné získat během obou dní,
kdy akce probíhala. Tedy jak ve čtvrtek
8. listopadu, tak v pátek 9. listopadu, vždy
od 11.00 do 18.00 hodin. Celková účast
předčila očekávání pořadatele. „Jsem
ráda, že jsme takovou akci mohli uskutečnit a podpořit tím Charitu Prostějov.

BYLI JSME
U TOHO
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jakýý byl horrorový cirrkus
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ÚSPÌŠNÁ CHARITA VE ZLATÉ BRÁNÌ

Klasický cirkus, v němž vystupují
zvířata a akrobaté, znají asi všichni. Ale hororový cirkus? To jste
určitě ještě neslyšeli! Právě takový
navštívil nedávno Prostějov. Říká
si Ohana a nabídl divákům kousky v podobě akrobacie či ohnivé
show, ale také strach. V jednom
okamžiku zhasl veškeré svíčky,
které jediné šapitó osvětlovaly.
Následně se všechny temné bytosti vydaly mezi vyděšené oběti.
Byla to skutečně scéna jako z ho-

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV V uplynulém
týdnu jste mohli navštívit vůbec první hororový
cirkus v České republice,
který zavítal do Prostějova.
Návštěvníky v něm děsili
klauni, zombies, kostlivci
nebo jeptiška. A dlužno říct,
že úspěšně. Zejména tehdy, když se šapitó ponořilo
do černočerné tmy a nikdo
nevěděl, kdo z ní na něj vyskočí...

PRVNÍ +252529º&,5.86 DORAZIL DO PROSTÌJOVA

PROSTĚJOV První sobotu v listopadu se v pražském hotelu Hilton konalo finále soutěže Miss Tourism Czech
2018. Slavnostní večer moderoval herec Jan Čenský. Korunku a také obří
pohár pro vítězku si z klání odnesla
Nikol Prachařová z Prostějova.
„Je to pro mě obrovský úspěch, za který
jsem skutečně vděčná,“ vyjádřila se pro
Večerník studentka Vysoké školy logistiky, Přerov, která úspěšně prošla castingem i semifinálovým kolem. Díky svému
vítězství se kvalifikovala na celosvětové
finále Miss Tourism World, které se má
konat 13. dubna v Chorvatsku. Předcházet mu bude zhruba třídenní soustředění
v hostitelské zemi.
Jak pohledná Nikol zvládne prezenční
studium na vysoké škole skloubit s účastí
na celosvětové soutěži? „Lehké to není,
ale studuji logistiku, takže je to pro mě
ideální průprava,“ reagovala pohotově
Prostějovanka, která mimo jiné coby
tzv. Grid girl pravidelně reprezentuje
automobilové stáje na závodech po celé
Evropě.
(mls)

➢ ze strany21
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svobodu je třeba trvale pečovat,
Cestovatel Zibura nadchnul „O
Dnes do Havířova,
pronesl u příležitosti 17. listopadu

8*=C  2 .5   prostějovský primátor
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Zatímco v klasických početních výhodách mají prostějovští hokejisté
solidní bilanci využití, při hře pět
na tři se povážlivě souží. Znásobená
převaha jim v probíhající sezóně vůbec nesvědčí, prořídlé řady soupeřů
nedokážou účinně potrestat. S Kladnem je to asi stálo vítězství.

Dvojnásobné
pøesilovky

Nasázet tři branky v jednom utkání je pro každého hokejistu docela
významná událost. Pokud však zaznamenáte ani ne za půlku sezóny
hattricky hned tři, nedá se to už nazvat jinak než majstrštykem. Tomáš
Divíšek tuhle osobní gólparádu završil v Kadani.

  
Hattrick
Divíška è. 3

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Měsíc si Marek Račuk pobyl na
marodce s poraněným ramenem, načež se v Kadani vrátil
do sestavy a nepříjemná pauza
na něm nebyla absolutně znát.
Při jedné ze svých tří gólových asistencí odvážně pronikl z pravé strany před bránu,
udělal jejímu strážci Pavlátovi
kličku a místo zakončení ještě
krásně přihrál doleva najíždějícímu Radku Prokešovi, který
z úhlu zavěšoval do odkryté
svatyně.

Nejkrásnější
akce

-

„Naskočit zpátky do zápasového kolotoče po delší pauze nikdy není úplně jednoduché,
což se ve středu v Kadani projevilo. Domácí už byli z pondělka víc rozehraní, navíc se od
špatného začátku sezóny hodně zlepšili. A dvě třetiny nás dost trápili. Naštěstí za to vzal
zkraje třetí části Divoch, během chvíle otočil skóre, potom dovršil hattrick. Zase ukázal,
jak parádní fazónu má. Hlavně jemu jsme nejvíc vděčili za obrat celého utkání i důležitou
výhru, byť jsme samozřejmě v tom závěru zabrali všichni společně. Na Kladno jsme se
těšili, protože je to atraktivní soupeř, na kterého chodí fanoušci, a panuje výborná atmosféra. Myslím, že se hrál oboustranně kvalitní hokej. A my jsme si to velmi zkomplikovali
dvěma slepenými góly inkasovanými v závěru druhé třetiny. Ani tak jsme ale nic nevzdali,
do třetí části dali úplně všechno, hráli odvážně dopředu. A dočkali se zasloužené odměny
v podobě vyrovnání. I když jsme pak prohráli v prodloužení, tak bod získaný po takovém
průběhu a sebraný silnému protivníkovi má svou cenu.“
Matouš VENKRBEC,
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Klobouk dolů před dalším hattrickem nestárnoucího Tomáše
Divíška i třemi asistencemi uzdraveného Marka Račuka (oba
v Kadani). Kvalitní výkony vyrovnaně vysoké úrovně v obou
zápasech minulého týdne však odvedl jiný útočník
LHK – Tomáš Karpov. Ve zmíněném středečním
utkání na severu Čech přihrával právě Divochovi
na vyrovnávací trefu (2:2), později svým gólem
zvyšoval na 5:2. A v sobotu proti Kladnu měl stejnou bilanci, když nejprve skóroval na 1:2 a poté
asistencí přispěl k remíze v normální hrací době.
Devětadvacetiletý navrátilec z britských ostrovů
je stále platnějším členem prostějovského mužstva.

TOMÁŠ KARPOV

Marek
SONNEVEND
hráčům vyplatil,“ usmíval se Vykoukal
v sobotním večeru.
Skolit největšího prvoligového favorita
se nepodaří každý den. „Oboustranně
šlo o velmi pohledné střetnutí. Na Budějických bylo vidět, že vedou tabulku
a jsou v pohodě, v některých momentech – nejvíc v koncovce – nás svým
kombinačním pojetím dostávali pod
tlak. Ale celkově jsme tenhle těžký souboj, který se příznivcům musel líbit,
zvládli výborně. Včetně příznivého vyznění pro nás. Rozhodlo, že každý člen
mančaftu stoprocentně splnil svou roli.
Pochopitelně jsme si pomohli kvalitně

K tomuto obolusu může navíc každý
člen týmu přidat libovolně vysoký obnos, jaký sám uzná za vhodné.
Kromě toho se ke sbírce elhákáčka
v rámci Movemberu 2018 mohou připojit i prostějovští hokejoví fandové,
pro něž klub připraví na zdejším zimním stadionu kasičky pro jedno vybrané listopadové utkání na vlastním
ledě. Finanční výtěžek akce použije
ZŠ Jistota na akutní stavební úpravy
budovy své školy.
(son)

"   ((zcela vlevo) 4 /  # iB,@ 21  
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

KADAŇ, PROSTĚJOV Ve svém
prvním utkání po reprezentační
pauze zajížděli prostějovští hokejisté do Kadaně, která se postupně zvedá z bídného startu sezóny.
Proti papírovému favoritovi otočila
duel 23. dějství Chance ligy mužů
ČR 2018/19 z 0:1 na 2:1, ale za této
pro LHK nelehké situace zdevastoval jakékoliv naděje SK na bodový zisk lídr kanadského bodování
soutěže Tomáš Divíšek. Čistým
hattrickem za devět minut poslední
třetiny zařídil další, už rozhodující
obrat střetnutí. A po jeho skončení
ukazovala světelná tabule jednoznačný výsledek 2:6!
Úvod středečního souboje byl oboustranně spíš opatrný a dlouho bez jakýchkoliv šancí. Hosté ubránili oslabení, aby o něco později měli sami
přesilovku a Žálčík během ní přesně
uprostřed zahajovací periody napálil
tyč. Ve 13. se blýskl Kůs, ovšem niko-

SK KAD
LHK PV

liv pěknou akcí či gólem, ale gestem
fair-play v podobě odvolaného trestu
pro soupeře. Načež Blaha individuálně pronikl až k Neužilovi, který
jeho výpad zneškodnil betonem.
Další příležitost domácích zahodil
v 17. Popela, pak si Hanáci vytvořili
tlak při své druhé početní výhodě.
A krátce po jejím vypršení Račuk ujel
pravým křídlem až před Pavláta, ještě
nezištně přihrál doleva úplně volnému Prokešovi a ten v čase 19.43 zavěsil do odkryté klece – 0:1.
Navíc v další přesilové hře hned zkraje
prostřední části trefil tyčku i Starý, aby
se zanedlouho potvrdilo otřepané nedáš – dostaneš. Trhači měli skoro dvě
minuty trvající početní převahu pět
na tři, čehož ve 26. využil po nabití
Kůse na pravý kruh tvrdým volejem
ke vzdálenější tyči Klíma – 1:1. Severočeši tím vyskočili na koně a ve 33.
již vedli poté, co Klíma v protiútoku
zprava přihrál přes šířku kluziště na
levou tyč, tam obránce neuhlídal Kůse
a Neužil nestihl zasáhnout – 2:1. Zvýšená aktivita Jestřábů ve zbytku druhé
třetiny k ničemu nevedla, schylovalo
se tudíž k překvapení.
Za daného stavu věcí však vzal osud
mače pevně do svých rukou ostřílený fantom Divíšek. Považte sami! Čas
40.31: Žálčík mu přistrčil puk zpoza
brány, „Divoch“ vybruslil před Pavláta
a kotouč zblízka zametl k levé tyči – 2:2.
Čas 41.17: za pouhých šestačtyřicet
sekund přesilovkovou ránu Račuka vyrazil Pavlát doprava k volnému Divíškovi, jenž skákavý puk neomylně poslal do
zívající svatyně – 2:3. A čas 49.11: tentokrát pálil od modré Rašner, Pavlát znovu vyrazil přímo na hůl produktivního
borce s iniciálami TD82, který brankáře

bez váhání obhodil – 2:4! Mezi tyče putoval ze střídačky náhradník Kuchař, leč
ani toho rozparádění Vykoukalovi boys
vůbec nešetřili. V 56. minutě finalizoval
závar poblíž kadaňského brankoviště
hezkým bekhendem do pravé šibenice
Karpov – 2:5. A tři minuty před koncem
Starého zastavený pokus pohodlně doklepl do zcela volné klece Zdráhal – 2:6!
Působivý obrat ptačí letky vedoucí až
k menšímu debaklu soupeře byl dokonán!!!
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
kola najdete na straně 23

„Věděli jsme, že utkání v Kadani bude těžké, zvlášť po reprezentační přestávce. Podle mého
názoru se Trhači od začátku sezóny hodně zvedli a bylo to vidět. Domácí se snažili, dřeli
a šlapali, ale my jsme přesto měli celkově víc příležitostí, aspoň myslím. Taky máme větší
počet rozdílových hráčů do zakončení, což se nám podařilo ve třetí třetině zužitkovat.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„První třetinu jsme podle mého trošku spali. Nebylo to ono a neměli jsme ani pohyb,
k tomu dostali branku sedmnáct sekund před koncem. V kabině jsme si poté něco řekli
a šli s tím do druhé části. Tam se nám podařilo obrátit stav zápasu, po dvou periodách
jsme tedy vedli 2:1. Strašně mě však mrzí posledních dvacet minut, pro mě je to naprosto nepochopitelné. Nedokážu si vysvětlit, proč hrajeme nějak druhou třetinu a tu třetí
pak hrajeme takovýmto způsobem...“

Miroslav NOVÁK – SK Trhaèi Kadaò

Pětigólová smršť v poslední třetině smetla Kadaň
  
2:6

to, jak všichni pozorně naslouchali.
Každoročně se hokejisté Prostějova
zapojují do globální akce Movember,
v rámci níž se po celém světě během
listopadu vybírají finanční prostředky
na charitu a současně se tím upozorňuje na boj s rakovinou (především
mužské prostaty). Ptačí dravci pravidelně přispívají základní škole Jistota,
například loni pro ni zajistili 14 tisíc
korun. A kolik peněz se k handicapovaným dětem dostane tentokrát?
Základní budget vznikne tak, že celý
listopad Jestřábi platí do společné kasy
v kabině pokuty za každé použití jednoho ze šesti hojně používaných slov.
Tři z nich jsou mírně vulgární výrazy,
které není těžké si domyslet, další tři
pak zveřejnit lze: ježíš, jakoby, jasně.

je moc pochválit,“ hodnotil bezezbytku
spokojený kouč opeřených dravců Jiří
Vykoukal.
Vzhledem k dané situaci označil výsledkový úspěch za dvojnásob důležitý. „Už
v Přerově jsme od druhé třetiny podali
zlepšený výkon a měli kousek k vítězství. Výkon celého mančaftu byl ještě
kvalitnější, fandům jsme ukázali opravdu dobrý hokej. Za což jsem samozřejmě rád,“ zdůraznil Vykoukal. Klíčové
bylo neopakovat nedávné individuální
minely, které jeho svěřenci ze zadních
řad produkovali ve více než přijatelném
množství.
„Pracujeme na tom. A musím říct, že
právě tohle – tedy odstraňování laciných
osobních chyb – jsme na trénincích drtili fakt hodně. Podstatné je, aby každý
detail, který děláme v přípravě, se maximální měrou přenesl do zápasů. To znamená nevypustit ani jeden krok, nepodcenit žádný souboj ani situaci a pracovat
s jedním pukem, protože v utkání žádný
druhý nebo třetí po jeho ztrátě nedostanete. Kluky jsem se během tréninků
snažil v tomhle směru dost hecovat, řval
jsem na ně ještě víc než normálně. Asi se
tenhle extrémní důraz z mé strany vůči

Návštěva RG a ZŠ města PV + akce Movember 2018

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
během tohoto školního roku postupně navštěvují prvňáčky na
různých základních školách Prostějova. Jako třetí přišla na řadu RG
a ZŠ města PV ve Studentské ulici,
kam se vydali gólman Jakub Neužil
s obráncem Danielem Kolářem.
Nerozlučná dvojice kamarádů dětem
vyprávěla svůj sportovní příběh, potom si jedna malá výherkyně bleskové soutěže mohla vyzkoušet obléct
hokejovou výstroj. Kuba jí i všem
ostatním názorně předváděl, jak na
to, a Dan odvážné dívence pomáhal
do dresu, bruslí, chráničů i helmy.
Nakonec borci LHK rozdali podepsané hráčské kartičky celého prostějovského mužstva a poděkovali za

Již ve středu se dostavilo zlepšení herní,
ale až od druhé třetiny prestižního derby na přerovském ledě. Vstupní periodu
Jestřábi projeli 0:2 a vypadalo to, že jejich
krize dojde ještě většího prohloubení.
Leč reagovali razantním progresem i zaslouženým obratem nepříznivého vývoje na 3:2, tím pádem sahali po sladkém
triumfu. Nedosáhli vinou vyrovnávací
branky inkasované při závěrečné power
play Zubrů. A protože arcirival následně
ovládl samostatné nájezdy, uzmuli mu
borci LHK jen bod (3:4sn).

Nicméně konečným rezultátem dalšího prohraného střetu s krajským
konkurentem se nenechali nijak deprimovat, místo rezignace do toho
ještě víc šlápli. A v sobotu proti Českým Budějovicím předvedli skutečnou hokejovou parádu. Suverénnímu lídrovi soutěže nasázeli hlavně
zásluhou skvělých přesilovek pět
výstavních kusů, sami inkasovali třikrát, a proto mohli i se svými fanoušky radostně křepčit nad hodnotným
triumfem 5:3.
„Bylo jasně vidět, že kluci na ledě předváděli něco úplně jiného než třeba před
týdnem se Slavií. Od prvního do posledního se dneska vydali na maximum
a vydrželi i závěrečný tlak soupeře, byť
jsme už druhé utkání za sebou táhli
sestavu jen na tři lajny. Tentokrát nemám na hráče jedinou výtku, musím

PROSTĚJOV Hrozba, že prostějovští hokejisté stráví reprezentační přestávku v depresi po sérii čtyř porážek, se nenaplnila.
Předchozí prohry i horší výkony zaviněné především spoustou
školáckých hrubek totiž odčinili dvěma vydařenými duely proti
silným celkům, z nichž vytěžili cenné čtyři body. A pauzu v Chance
lize mužů ČR 2018/2019 tak stráví alespoň na hraně postupové
osmičky do play-off, relativně nedaleko elitní čtyřce tabulky.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

letos slavíme

  v 

Čtyři body ze dvou těžkých zápasů nejsou málo,
díky nim drží výběr LHK v první lize sedmé místo

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019  
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Motto na tento týden:

“

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy
Dalajláma
obrovské štěstí.

Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální
fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku v Olomoucké
ulici. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 7. PROSINCE 2018!

A dostanete dárek!

" #D%#% G  8H&I&J%

„

Krásný podzim s Večerníkem
přeje
Aneta Křížová.

podzim plný přírodních krás s neopakovatelnými barvami již přešel
do své chladnější podoby, což naskýtá prostor, udělat si v teple domova
chvíli čas k dalšímu dílu Servisu pro ženy. V něm odhalíme listopadovou vítězku PROMĚNY IMAGE, která za námi přijede až ze Slovenska, nakoukneme pod pokličku aktuálních módních
trendů a v neposlední řadě vás čeká další porce zdravotních cviků. Zároveň vás srdečně zvu do další
PROMĚNY IMAGE, která bude tentokrát
výjimečná už jen tím, že je vánoční. Navíc se
můžete těšit nejen na mimořádný zážitek, ale
také exkluzivní dárek pod stromeček.

Milé čtenářky a milí čtenáři,

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

Je to už nějaký čas, co jsme se zde
naposledy věnovali módě. A jelikož
jsme právě na přelomu podzimu
a zimy, pojďme se podívat, co všechno se tuto sezónu nosí. Přirozenost,
ženskost, uvolněnost, ale silný důraz
na osobitost, takto by se daly shrnout
současné trendy v módě. Móda současnosti není jen o množství svršků
a sdělení aktuální nálady, ale je to
vyjádření vlastních názorů, postojů i osobních hodnot. Je na každém
z nás, zda se budeme chtít uměle formovat, asociovat do nějaké role, někoho napodobovat, či být sám sebou
a prostřednictvím oblečení vystihnout svoji podstatu.
Ať tak či onak, podstatné je být se sebou spokojený. Není na škodu mít ale
přehled o tom, co je zrovna módní. A je
toho letos poměrně dost. Je možné si
vybrat ze široké škály stylů. Sáhnout
můžeme po kožichu ve všech variantách, ať už to bude kabát, přehoz, vesta,
či třeba kožešinová šála nebo kabelka.
Nosí se jak pravé, tak syntetické kožíšky.
Comeback však zažívají i vzory jako vystřižené ze zoologické zahrady. Obléci
se tak můžete do imitací kočkovitých
šelem, jako je leopard, tygr či gepard,

rozhodnout se můžete i pro pruhy zebry, krokodýlí či žirafí motiv, a to jak v tradičním provedení, tak v neobvyklých
barvách a kombinacích.
Oprášit rozhodně můžete i styl z kultovního filmu Matrix. Modely z kůže,
vinylu a PVC již kdysi oslovily slavné
světové značky, zkrátka styl Neo nebo
Trinity jsou hodně v kurzu, avšak není to
zrovna móda pro každého, dá se vytvořit
i slušná kombinace městského či večerního outfitu. Kůži můžete nosit hladkou,
lesklou, semišovou, černou, vínovou,
smaragdově zelenou, královsky modrou
a mnoho dalších odstínů. Lze ji nosit jak
do práce, tak do města, nebo na večerní
akci. Bundu z kůže zvládne kde kdo, ale
kalhoty, trička, šaty, vesty, to už vyžaduje
kus odvahy či porci sebevědomí. Kůže se
zkrátka musí umět nosit.
Ve světě jsou také oblíbená indiánská
a orientální zaměření, což pak odráží spíše stav mysli než diktát módy.
I přesto najdete v některých obchodech
řadu kolekcí s touto tematikou. Jsou to
různé halenky, tuniky, šátky, přehozy,
kalhoty a vlastně se v tomto stylu můžete obléci od hlavy až k patě, a to včetně
doplňků, či tyto věci zkombinovat s jinými trendy.

Velký návrat také hlásí nesmrtelný tvíd.
Najdete ho na kabátech, sáčkách, sukních a k dostání jsou jak elegantní, tak
extravagantní modely. Některé kousky
budou evokovat představu, že jsou po
babičce, avšak zdání klame, momentálně je to opět velký hit předních světových značek.
Dalším trendem jsou oversize, tedy
velké velikosti. Kabáty, svetry či třeba
mikiny, které navozují dojem, že jsou
o dvě až tři velikosti větší. Zde je nutné pamatovat na to, že tento styl není
vhodný pro každou postavu, nýbrž jen
pro ty štíhlejší a spíše mladší věkové
kategorie. Takže až potkáte někoho
v bundě o tři čísla větší, vězte, je to
záměr.
Oslnit však můžete i vkusnou pokrývkou hlavy. Nosí se jak klobouky, tak
baretky, elegantní čepice, ale i beranice
a čelenky v rytmu hitů osmdesátých let
minulého století.
Ale ať už si na sebe vezmete cokoliv, pamatujte, že jediné, co vám nesmí chybět
a bude vám za každou cenu slušet, je
váš úsměv. Bez něj bude i sebelepší oblečení jen studenou prázdnotou. Tak
hned zítra vyrazte s úsměvem do ulic.
Bude nás jistě víc.

Ať žijí kožichy, Matrix, indiánské či orientální vzory

rady a tipy...

-30%

Listopadové klání jedinečného seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je tady,
a bude velmi speciální. Kdo o tomto
projektu ještě neslyšel, tak vězte, že
již více jak tři roky měníme vzhled
mužů a žen, ale i párů. K tomu disponujeme profesionálním týmem,
který se snaží nejen o změnu vizuální, ale hlavně o vnitřní průvan a dodání sebevědomí. Hlavní motivací je
splnit vaše přání a dělat vám radost.
Je třeba zopakovat, že všechny dosavadní díly dopadly skvěle a každý
z nich byl něčím výjimečný a nezapomenutelný. Jsme tak nesmírně
rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě, a dokonce pronikl za
hranice regionu. Již jsme tady měli
vítěze z Prahy, Ostravy, Olomouce,
Vyškova či od pohádkového Bouzova, ale tentokrát nás čekal velký,
ale o to příjemnější šok. Přihlásila
se nám totiž dáma až ze Slovenska!
A co víc, právě na ni se usmála štěs-

servis pro ženy

-20%

těna a stala se tak další, v pořadí již
jedenačtyřicátou osobou, která padne pod kuratelu nejčtenějšího regionálního periodika. Přestože nás
čeká sedmatřicátý díl, změnili jsme
už šestatřicet dam a vedle nich i čtyři
muže.
„Máme neskutečnou radost, PROMĚNA IMAGE Večerníku slaví další velký
úspěch, dostala se totiž už i za hranice
České republiky. Nejenže tento náš projekt dobyl Prahu, Ostravu a další města,
ale doslova boří hranice a pronikl i na
Slovensko. A to jsme opravdu nečekali,“
neskrývala příjemné překvapení Aneta
Křížová, patronka seriálu a redaktorka
Servisu pro ženy. „Jsem nesmírně ráda,
že má tento projekt tak velký úspěch
a líbí se natolik, že k nám neváhá přijet
zájemkyně až ze sousedního státu,“ popisuje nadšeně slečna, jež si celý projekt
před lety sama vytvořila a pod patronací
Večerníku uvedla v život. „Paní Annu
čeká nezapomenutelný zážitek. Když
jsem jí oznámila, že byla vybrána,
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strouhaný kokos
na obalení

mletého kokosu
moučkového cukru
bílek
lžíce másla
tabulky bílé čokolády
lžíce rumu

Ingredience

kává i experiment v podobě elegantní
módy. „Těším se, až mi vaši odborníci
poradí nejen s oblečením, ale hlavně
i s účesem, líčením a já se pak podle
toho budu moci řídit,“ usmála se naše
vítězka.
Annu Vitekovou čeká skutečně tým plný
odborníků na několik oblastí, a s tím
spojený výběr interesantních outfitů
i nevšedních brýlí. Dále pak kosmetika
a líčení a o hlavní změnu se postará nový
účes. Po několik hodin se o ni bude starat
náš profesionální tým zahrnující módního stylistu, vlasové stylistky, vizážistky,
odborníka na brýle, ale také profesionálního kameramana a fotografa.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte již příští pondělí, kdy se můžete těšit na reportáž a video z listopadové
PROMĚNY IMAGE. Nezapomeňte také sledovat internetový portál
www.vecernikpv.cz a rubriku Servis
pro ženy, kde najdete videa i fotografie z našich z předchozích proměn.
A nejen to...

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 11-12/2018 - Vánoční hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

R ecept pro vás

byla neskonale šťastná, vděčná za tuto
příležitost a v cestě ji prý nezastaví ani
téměř třísetkilometrová vzdálenost,“
pokračovala Aneta Křížová.
Pojďme si tedy listopadovou vítězku
představit. Jmenuje se Anna Viteková, má šestapadesát let a bydlí
v Nových Zámkoch v okrese Nitra
na Slovensku. Ráda se obléká i líčí

a vnímá, že by se chtěla proměnit,
omládnout a získat zcela nový vzhled.
Podle jejích slov se chce zkrátka líbit,
tak jako ostatně každá žena. O proměně se dozvěděla prostřednictvím
dlouholeté kamarádky Boženy Švédové, jejíž manžel se seriál účastnil v květnu. „Viděla jsem manžela kamarádky,
který prošel vaší proměnou, a bylo to
super. Také jsem viděla mnoho vašich
videí z jednotlivých dílů a četla jsem
i dost vašich reportáží. Velmi se mi
vaše práce líbí. Natolik mě to nadchlo,
že jsem si řekla, že chci taky, klidně
kvůli tomu přijedu až do Prostějova,“
sdělila Večerníku po telefonu, z něhož
s nadsázkou trýskalo nadšení, Anna
Viteková. Ve svém volném čase se věnuje ručním pracím, hlavně pak háčkování, které miluje. Nejraději tak činí
pro miminka. Dále ráda plave, nepohrdne procházkou v přírodě a zúčastňuje se společenských akcí. Obléká
se hlavně sportovně, ale má ráda i elegantní oblečení a od své proměny oče-
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Jakmile máte hotovo,
můžete se společně se mnou
těšit zase na příště!

4. S nádechem zatlačíme pánev do
podložky a postupně se od hlavy
začneme zvedat až do hrudního
záklonu. Ruce jsou opřeny o dlaně
a pánev leží na podložce. S výdechem
pak pomalu otočíme hlavou i trupem doprava. Hlavou se díváme přes
pravé rameno směrem na levou patu
(viz. foto). S nádechem se pomalu
vrátíme zpět do středu a s výdechem
do výchozí polohy vleže. Takto cvik
opakujeme 3x za sebou na obě strany. Cvik je výborný jako prevence
při výhřezu meziobratlové ploténky,
harmonizuje ženské orgány a ledviny.

V tomto okénku se budeme již po
sedmačtyřicáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím, rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na zlepšení
rovnováhy, posílení stehen, chodidel
a vnitřního stabilizačního systému.
Pojďme tedy na to...
1. V tomto cviku si
dřepneme na špičky,
srovnáme záda, ramena, celý hrudník
a přiložíme ruce na
stehna (viz. foto).
Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
2. Nyní přijde na
řadu složitější část.
Opatrně uchopíme
pravé lýtko a položíme jej na levé stehno.
Snažte se udržet rovnováhu, pokud vám
to nepůjde na špičce, klidně můžete
stát na celé ploše chodidla. Dlaně
spojíme před hrudníkem a rovnováhu držíme pomyslně palcem
a malíčkem (viz. foto). V pozici setrváme tak dlouho, dokud to půjde.
Následně se vrátíme do výchozí pozice a vyměníme nohu. Je možné, že
jedna noha půjde lépe než ta druhá.
To je přirozené, zkoušíme tedy postupně a za pár dní to bude snadnější na obě nohy. Tento cvik posiluje
rovnováhu, stehna, kotníky a vnitřní
stabilizační systém. Je také výborný
pro koncentraci.
3. V dalším cviku si lehneme na břicho, ruce umístíme v úrovni ramen.
Nohy jsou lehce od sebe a prsty
opřeny o podložku. Hlava se opírá
o bradu (viz. foto). Než zahájíme
cvik, je opět důležité se prodýchat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají doširoka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI

)~<<
POLOVIÈKY...
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BOMBA! Do listopadové proměny se přihlásila AnnaViteková ze Slovenska

000

28

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


infoservis

Konstelace hvězd Prostějova
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Pošmourné podzimní počasí zažene většinu Prostějovanů do tepla
domovů, takže na nějakou venkovní zábavu to rozhodně vypadat nebude. Ti otužilejší se ovšem v ulicích města mohou dostat do zajímavých situací, na které do konce života nezapomenou.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Dopustíte se
hodně velkého přešlapu v partnerském životě. Ale aspoň zjistíte, jak
pevný váš vztah je a jak se v kritických situacích chová váš blízký. Každopádně ale z celé situace vyjdete
s pošramocenou pověstí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Lidem
okolo vás se bude zdát, že svoji práci flákáte. Budou mít samozřejmě
pravdu, protože vy se tento týden
určitě nepředřete. Pokud si nechcete z kolegů udělat nepřátele, začněte
makat.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Spoustu
věcí považujete za naprostou samozřejmost, ovšem příbuzní to vidí zcela opačně. Zatímco partner i rodiče
budou dřít na vás a vaši pohodu u rodinného krbu, vy se budete flákat.
A to je špatně.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Naštěstí
jete vesměs poctiví a upřímní lidé,
takže lež, které se dopustíte, vás bude
hodně mrzet. Několik dní budete
horečně přemýšlet, jak vše napravit
a udobřit si zklamaného přítele. Nakonec se to podaří.

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nezapomeňte se připoutat, když se autem
vydáte do světa. Na silnicích vás totiž
mohou překvapit policejní hlídky,
která vám mohou nepříjemně opepřit život. A při vaší řidičské morálce
se nemusíte doplatit.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Váš partner
bude mít po celý týden velice dobrou
náladu, což se nejen vám bude zdát
divné. Trochu si zažárlíte a budete se
pídit po skutečných důvodech nečekaného chování partnera. Dozvíte se
je, ale nepotěší vás to.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Toto
období odstartujete celkem úspěšně,
například v práci mnohými nápady
potěšíte svého šéfa. Ještě před víkendem se ale vše překlopí a vám zbydou pouze oči pro pláč. Budete rychle
shánět peníze.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Jste posedlí sběratelskou vášní a brzy do vaší
sbírky přibyde velmi vzácná věcička.
Přijdete k ní jako slepí k houslím, o to
více si jí však začnete vážit. Problémem je vaše finanční situace, takže
ji prodáte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Hodně si polepšíte po finanční stránce, v těchto dnech tedy rozhodně
strádat nebudete. Měli byste využít
napěchované šrajtofle a trošku si vylepšit šatník. V poslední době o sebe
moc nedbáte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Dáváte si zbytečně velké cíle, které však vzhledem ke své slabé vůli
nedokážete naplnit. Zůstaňte raději
při zdi a vymýšlejte jen reálné plány. Během víkendu se dostanete do
konfliktu s rodiči.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Přijdete na originální nápad, jak vylepšit
životní podmínky pro svoji rodinu.
Žalostné ale je, že vymyšlený fígl
bude na hranici zákona, což nejen
vám může přinést těžkosti. Uberte
tedy ze své fantazie.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Vaše nálada se bude blížit bodu mrazu, tudíž
žádná zábava s vámi tedy rozhodně
nebude. Nejlepší bude, když se raději
stáhnete do ústraní a nebudete lidem
na očích. Někde v rohu si pak dělejte,
co chcete.

INFORMUJE

Série příruček pro podnikatele
Odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR připravil a vydal novou příručku „Kontroly
pod kontrolu“. Text představuje souhrnný návod pro
podnikatele, jak postupovat při vybraných kontrolách
a na co si dát pozor.
V příručce jsou popsány kontroly:
živnostenských úřadů, ČOI, kontrola inspekce práce,
daňová kontrola, finanční kontrola,
kontrola správy sociálního zabezpečení

Úřad HK ČR připravil i další sérii příruček, které podnikatelům objasní aktuální otázky na současná témata:
Jak na to?
Příručka eIDAS, Příručka Zaměstnávání cizinců, Příručka
k veřejným zakázkám, Příručka k GDPR, Příručka k datovým schránkám 2016, Příručka pro podnikání 2018
Jednotlivé vydané publikace, informačních brožury
a další propagační materiály jsou ke stažení na:
www.komora.cz/o-nas/publikace/

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE
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.
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OD 19. DO 25. 11. 2018
> POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Aktivita Slunce

je nízká a na povrchu se nachází jen velmi málo skvrn. V protuberančním dalekohledu ale přesto můžeme spatřit
různé zajímavé podrobnosti. Vstupné 40 Kč.

> VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin Nad jižním obzo-

rem svítí načervenalý Mars, na jehož kotoučku v dalekohledu spatříme tmavé albedové útvary a světlou polární
čepičku. Potom si prohlédneme nejvzdálenější planety Uran a Neptun a nakonec si ukážeme souhvězdí a vydáme
se mnohem dál, za zajímavými objekty podzimního hvězdného nebe a hlubokého vesmíru (dvojhvězdy, mlhoviny, hvězdokupy a galaxie). Vstupné 40 Kč.
> Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
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Jak se říká, hygiena je půl zdraví. Proto je třeba pečovat o své tělo a minimálně dvakrát denně navštívit koupelnu. K tomu je tuze dobré vědět, že tekuté mýdlo, kosmetické tampónky a krém na ruce značky Indulona nabízí
za nejnižší cenu Albert, pro vatové tyčinky se vyplatí navštívit Lidl, ústní
vodu značky Listerine je nejlevnější v Penny marketu, zubní pasta Lacalut
pak v Bille.
Ať se to vyplatí!
Průzkum byl proveden ve středu 14. listopadu.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 2. 12. 2018 od 7:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Vrahovice s ulicemi Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, ul. K. Světlé od č. 1 a 2 po č.
5 a 6, ul. Čs. Arm. sboru č. 39 a od č. 47 po č. 49, od č.
78 po č. 104, Čechůvky č. 56, 57, ul. Prešovská od č. 3
po č. 25.
Obec: Víceměřice
Dne: 2. 12. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Víceměřice: č. p. 18, 20, 21,
30, 53, 65, 66, 72, 73, 75, 188 a kaple.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 2. 12. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin.
Vypnutá oblast: ul. Sportovní - pravá strana od č. 858
po č. 776, sídl. Sport s č. 868, 866, 773 - 775.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 5. 12. 2018 od 8:00 do 11:00 hodin.
Vypnutá oblast: část ulice Masarykova od č. 139

a 308 po konec obce s čísly 419, 501 a 215. Ulice
Nad Cukrovarem, Nádražní (vč. nádraží), areál HZS
č.597. Odběratelská trafostanice: Němčice Bentrans
(č. 300714), FVE Kokusai, Němčice nad Hanou
(701823).
Obec: Určice
Dne: 6. 12. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Určice: ulice u základní školy od č. 416 po č. 432 (vč. vodárenské čerpací stanice).
Obec: Kralice na Hané
Dne: 7. 12. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně ulice Komárov od č. 227
po č. 153. Celá ulice U Lázní (vč. č. 123). Jednostranně
ulice Zákostelí od č. 80 po 8 (vč. č. 316).
Obec: Prostějov
Dne: 7. 12. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin.
Vypnutá oblast: Olomoucká č. 36
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Oznámení o přerušení
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 26. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
č. domů 320, 287, 286.
Obec: Mostkovice
Dne: 28. 11. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Mostkovice - celé ulice Ohrozimská, Hlinická,
V Proluce, Nábřežní, Pěší, Za Stodolami od ul. Ohrozimská
po č. 561 vč. lokality nov. RD, Stichovická od ul. Ohrozimská po konec sm. Plumlov, část Prostějovské od č. 80 po č.
88, dále lokalita chat kolem Letního kina, od hráze po parkoviště a po č. chat 1145, 1135 u yacht klubu, včetně kina, č.
1156, občerstvení č. 834.
Obec: Myslejovice
Dne: 28. 11. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Myslejovice: č. 4, 34, 80-82, 86, 97, 100113, 117, 118, 120-123, 125, 127, 129, 130, 136, 138, 141,
143, 149, 152, 153. Chaty č. 904A - 910A.
Obec: Brodek u Prostějova, Ondratice, Želeč
Dne: 29. 11. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Brodek u Prostějova: celá ulice Salajky, Vilapark (vč.
č. 315). Celá obec Želeč na Hané (mimo části od č. 100 a 6 po

konec obce směr hřbitov). Část obce Ondratice: oboustranně podél silnice od č. 32 a 7 po konec obce s č. 170 a 174 (vč.
č. 137,127,146,125 a 98). Odběratelské trafostanice: Brodek
u Pv ZD (č. 300683), Ondratice pískovna (č. 300723), Ondratice pramen (č. 300724).
Obec: Suchdol
Dne: 30. 11. 2018 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně podél silnice od č. 62 a 25 po konec obce směr
Ptenský Dvorek s č. 76 a 99 (vč. č. 100, 67, 82, 101, 102, 109,
110 a 146).
Obec: Alojzov
Dne: 30. 11. 2018 od 7:30 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast: areál Elmo-plast a.s. Alojzov. Odběratelská TS Elmo
(700650).
E.ON Česká republika, s.r.o.

RYCHLÉ ŠÍPY VE STÍNADLECH…
Legendární chlapecký klub z románů a komiksů )' +#! 9 #
spisovatele Jaroslava Foglara se v závěru roku
2018 vydá na výpravu do Prostějova. Slavná
parta, kterou zná už několik generací čtenářů,
si naše město bude prohlížet od 18. listopadu až
do 17. prosince 2018. Dokážete v té době Rychlé šípy v Prostějově objevit?
V duchu této legendy se uskuteční v samém centru
Prostějova pátrací hra pro všechny chlapce a děvčata
(ale i dospělé!), kteří mají rádi romantiku a dobrodružství, jež sálají z příběhů vzpomínaného autora.
Princip hry je jednoduchý: Kdesi v centru města
bude od 17. listopadu do 17. prosince 2018 umístěna celá pětice chlapeckého klubu – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Postavy podle komiksu, který kreslil Jan Fischer,
jsou téměř v životní velikosti a stojí na neznámém
vyvýšeném místě – na balkóně, pavlači, střešním výklenku, ochozu a podobně.
Postavy jsou dobře viditelné přinejmenším
z přilehlé ulice či náměstí, prostě běžně dostupného veřejného prostranství – jen je najít!

  \

Kontakt na organizátory: hledamers@spjf.cz, 602 174 066

Pondělí 19. listopadu 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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FINÁLE NA KONCI SEZÓNY

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV V lepší polovině druhé stovky světového žebříčku ATP, konkrétně na 140. místě, končí sezónu Lukáš Rosol. Zkušený tenista se v jejím závěru
dokázal výrazně prosadit na kvalitně obsazeném challengeru v Bratislavě.
Na tvrdém povrchu se dokázal probojovat až do finále, další titul v sezóně
nepřidal, když nestačil na Kazacha Alexandra Bublika. Finálovým úspěchem
poskočil o čtyřiadvacet příček.
„Odehrál jsem těžký turnaj. Dva zápasy se rozhodovaly ve třech setech, semifinále rozhodlo několik míčků.
Škoda že se nepodařilo vyhrát i poslední zápas, bylo by to ještě veselejší. Ale postup do finále není špatný výsledek,“ ohlédl se za bratislavským vystoupením český daviscupový reprezentant a hráč TK Agrofert Prostějov,
který je však pro letošní ročník tuzemské extraligy, o němž informujeme na straně 23, napsán na soupisku
pražské Sparty.
Výsledkový servis najdete na straně 22

Foto: internet

Orli zásobují národní V zimě kluziště, v létě pak

i regionální výběry KURT NA BEACH VOLEJBAL!
PROSTĚJOV Hned šestnáct
basketbalistů BCM Orli Prostějov v sezóně 2018/2019 dostalo
pozvánku do reprezentačního
týmu, nebo do regionálního výběru Moravy, což se týkalo věkové kategorie do 14 let. Potvrzuje
se, že hanácký mládežnický klub
patří mezi nejlepší v České republice.
„Počet našich hráčů v nejrůznějších
výběrech nás pochopitelně těší. Je
to ocenění naší práce. Ukazuje se, že
nejsme Vrcholovým centrem mládeže náhodou. Zasloužíme si to,“
usmívá se Michal Műller, předseda

spolku BCM Orli Prostějov.
Hned šest zástupců mladého prostějovského basketbalu se prosadilo do regionálního výběru Moravy. „V této kategorii neexistuje celostátní reprezentace,
proto se soustředění a starty na různých
turnajích řeší regionálními výběry,“ vysvětlil způsob nominace u nejmladší
žákovské kategorie Műller.
>>>pokračování na straně 38!

PROSTĚJOV A je tady další nápad, jak oživit centrum Prostějova. Jestliže v zimě funguje na náměstí
velice dobře kluziště a lidé bruslí, tak v létě si budou
moci na stejném místě zahrát plážový volejbal!
„Plážový volejbal na náměstí byl jedním z bodů programu
naší kandidátky, k němuž jsme se inspirovali ve městech,
kde už něco podobného funguje. Po vstupu do vedení
jsem tento nápad představila panu primátorovi Jurovi
a ten jej podpořil. Oba v něm k mé radosti vidíme možnost, jak dostat lidi do centra města a nabídnout jim novou
formu zábavy, při které navíc něco udělají pro své zdraví,“
prozradila exkluzivně Večerníku Milada Sokolová.
Večerník pochopitelně zajímalo, kdy se o instalaci
kurtu pro beach volejbal uvažuje a na kterém místě
bude přesně stát? „Věřím, že se nápad podaří zrealizovat již v příštím roce a ráda bych tuto akci směřovala tak,
aby začala v půlce května a trvala například do poloviny
června. Tím by se termínově nestřetla s Prostějovským
kulturním létem a oživila by náměstí v další části roku.

A co se týká místa, mou představou je, že by volejbalový
kurt byl dočasně vybudován v prostoru před muzeem.
Tedy stejně, jako je nyní kluziště. Chtěla bych, aby kolem něj vyrostlo také například několik stánků s letními
koktejly či prostor pro posezení s lehátky,“ popsala svůj
plán Milada Sokolová.
Kurt by podle náměstkyně primátora sloužil jak veřejnosti, tak tréninkům prostějovských volejbalistů. „Ti by
zde mohli sehrát exhibiční zápasy nebo uspořádat náborové
akce a školy plážového volejbalu. Samozřejmě plánujeme
časové omezení, aby aktivity kolem kurtu končily například
v osm hodin večer. Nesmíme totiž zapomínat, že i v centru
bydlí lidé a podobné akce je nemohou rušit pozdě do noci.
Musíme najít kompromis, kdy centrum bude žít a zároveň se
v něm bude dobře žít jeho obyvatelům,“ je si vědoma Milada
Sokolová. „Veřejnosti by měl být kurt určen v první řadě. Měl
by fungovat objednávkový systém na stránkách magistrátu,
kde si každý bude moci zarezervovat určitou dobu a jít si zahrát,“ doplnila ještě náměstkyně primátora.
(mik)
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Z Prostějovska byla dekorována osmička
OLOMOUC, PROSTĚJOV V zasedací
místnosti Rady Olomouckého kraje proběhl
slavnostní akt, v rámci kterého byli oceněni
zasloužilí sportovní trenéři a funkcionáři ze
všech pěti okresů patřících pod Olomoucký
kraj. Za rok 2018 se této pocty dostalo hned
osmi zástupcům Prostějovska!
Pamětní list a upomínkové předměty obdrželi
z rukou náměstka hejtmana Františka Jury (současně i primátora statutárního města Prostějova)
následující laureáti: Danuše Dudková (fotbal),
Magdalena Majarová (lukostřelba), Antonín
Bůžek (biatlon), Zuzana Špačková (Sokolstvo),
Josef Špaček (Sokolstvo), Bronislava Žáčková
(Sokolstvo), Petra Kohoutová (Sokolstvo) a Michal Müller (basketbal).

František Jura všem oceněným vřele poděkoval za jejich celoživotní obětavou práci ve prospěch sportu, za dekorované pak promluvil
Michal Müller. Setkání v krásném prostředí
krajského sídla v Olomouci provázela velmi
přátelská atmosféra, vše moderoval Miloslav
Machálek. „Věřím, že pro každého z oceněných to byl pěkný zážitek a hlavně důkaz vděku významné instituce za jejich vytrvalé úsilí
na sportovním poli,“ řekl Večerníku Antonín
Dušek z komise pro mládež a sport, jež kandidáty tradičně navrhovala.
Celému projektu i podrobnějšímu představení osmi zasloužilých osobností z Prostějovska
se budeme více věnovat v některém z příštích
(son)
vydání Večerníku.
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Tradiční týmové soutěže tenisu Davis Cup a Fed
Cup existují už dlouhé desítky let, za tu dobu mocně hýbaly sportovními dějinami. V současnosti se
podle přístupu k těmto soutěžím dělí země zhruba
do tří skupin: buď jsou jim zcela lhostejné, nebo
je prožívají tak nějak normálně, či do nich jdou po
všech stránkách na plné pecky.
Česká republika jednoznačně patří do poslední top
kategorie, a to zásluhou úplně všech lidí. Jak vlastních hráček a hráčů, tak pracovníků zajišťujících servis Poháru Federace i Davisova, a v neposlední řadě
též fanoušků. Veškeré tyto složky fungují v našem
státu u bílého sportu perfektně, mimochodem z výrazné části díky Prostějovu, tenisové Mekce.
Proto má vynikající šňůra žen ČR v podobě šesti
triumfů za posledních osm let své logické opodstatnění a mohli bychom zbytek světa vyučovat, jak FC
(potažmo DC) momentálně pojímat. Neboť ale patříme globálně spíš k výjimkám, zvolila Mezinárodní
tenisová federace drastické změny ve formátu obou
soutěží. Uvidíme, nakolik české nadšení a hegemonie vydrží i za nových, podstatně jiných podmínek.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Povedená loupež se povedla prostějovským hokejistům, nad nimiž sice po 2.
třetině souboje s Kladnem leckdo lámal
hůl, ale Jestřábi dokázali ve třetí části
skóre srovnat a nechybělo moc, aby
vzali Rytířům všechny tři body.
DEBAKL:
Ne, že by porážka 0:1 byla nějakým silným průšvihem, ale fotbalisté Prostějova se i tak tropí v problémech. Domácí
ztráta s Třincem byla totiž již osmým
zápasem v řadě bez vítězství, což znamená neklidnou zimu.
 ]
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Přemoct úřadujícího šampióna
České republiky v korfbalu se málem povedlo týmu SK RG Prostějov, jemuž v sobotním extraligovém
souboji chybělo málo – právě pouhé
tři bodíky...
]
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…nemusí to být totéž. Tohle známé přísloví neplatí
zdaleka jen pro vedle probíraný tenis, obecně se týká
úplně všeho. A třeba i světově nejvýznamnějších kolektivních sportů, ve kterých naopak Česko za mezinárodní špičkou dost zaostává. Až se poslední dobou
může zdát, že čím dál víc.
Debaty na takové téma se vedou zejména ve fotbalu
a ledním hokeji, přičemž spousta více či méně erudovaných odborníků přispívá svými různými názory, proč
vlastně nestíháme, takzvaně nám ujíždí vlak.
Jsme prý líní a pohodlní, málo odborní, příliš zahledění
do sebe, odmítající moderní trendy, nesprávně se starající
o mládež, doplácející na specifickou národní povahu a tak
dále a tak podobně. Kdyby všechno toto byla stoprocentní pravda, tak jsme na tom opravdu hrozně, což podle
mého názoru určitě nejsme, realita není až tak temná.
Na druhou stranu bych řekl, že (skoro) každý kritický názor obsahuje i část pravdy. A schopnost poučit
se z vlastních chyb, vnímat své i okolní kvality a vydat
se lepší cestou může zaručeně pomoci každému bez
ohledu na státní příslušnost. Viz třeba aktuální vzestup
fotbalové reprezentace ČR.

  

Také my v prostějovském regionu se můžeme pyšnit
skvělými sportovními osobnostmi. O tenistech a tenistkách již byla řeč, ty zná díky velké mediální pozornosti
téměř každý. Spíš poněkud skrytě však dosahují parádních úspěchů také vyznavači méně sledovaných odvětví.
Během uplynulých týdnů jsem na stránkách Večerníku
referoval například o úžasné výsledkové jízdě parašutistů
ASO Dukla Prostějov celou letošní sezónou, v níž ovládli
vojenské i civilní mistrovství světa a nakonec též Světový
pohár.
Něco podobného a z hlediska rozsahu medailových žní
ještě famóznějšího předvedli na konci veleúspěšného
roku 2018 i raftaři Tomi-Remont Prostějov na světovém
šampionátu v daleké Argentině, kde posbírali drtivou
většinu titulů, co byly k mání.
Někdo samozřejmě hned namítne, že v takových „okrajových“ sportech nepanuje přílišná konkurence a tím
pádem je lehčí se dostat až na vrchol, byť mezinárodní.
Na tyhle názory mám jednoduchou odpověď: kdyby se
každý z nás dokázal prosadit mezi nejlepší ve svém oboru z celé planety, mohla by česká společnost být někde
poněkud jinde, než ve skutečnosti je.

Slovenská volejbalistka
prostějovského týmu
GABRIELA KOZMIK
přemýšlí o konci své
aktivní kariéry
]

DAVID PÍCHAL

Foto: internet
Mladý odchovanec prostějovského fotbalu přispěl k postupu české fotbalové
reprezentace do 19 let z úvodní fáze
kvalifikační skupiny ME do elitní. Zatímco v duelu proti Lucemburku střídal, proti Makedonii šel na hřiště dvě
minuty před koncem z lavičky.

fotbal
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Eskáèko na ledì
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„Asi jsme si to vypili až do dna... Po
osmi kolech jsme měli patnáct bodů
a vypadalo to úžasně. Za dalších osm
kol jsme ovšem uhráli jen tři body.
Dnes jsme obrazně hráli tak o dvanáct
bodů, bylo to hodně důležité pro klid
do přípravy, což se nám nepovedlo.
Teď je to ještě čerstvé a je brzy na
nějaké soudy, musím si to s trenéry
analyzovat a říct si, jak dál. Tak, jak
jsme to po osmi kolech viděli všechno

Prostějov (red) - Na webu sportovniaukce.cz se můžete zapojit do dražby
o speciální podepsané kapitánské pásky. Kapitáni týmů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY navlékli tyto pásky ve
třináctém kole u příležitosti 100. výročí
založení Československa. Také prostějovský kapitán Karel Kroupa svoji pásku po zápase v Jihlavě podepsal a věnoval do této aukce, jejíž výtěžek putuje na
nadační fond Zelený život. Jeho cílem
je podpora fotbalistů a fotbalistek, kteří
vyrůstají ve ztížených sociálních a ekonomických podmínkách. Aukce bude
probíhat do pondělí 26. listopadu 2018.

poskládali tak, abychom hráli víc dozadu, protože jsme v tomto měli problém
v zápase s Chrudimí,“ připustil na pozápasové tiskové konferenci Machala.
A přešel plynule k zápasu se Třincem.
„Nemyslím si, že to kluci odchodili, to
vůbec ne, to bylo v pořádku. Chyběl
nám hráč, který by hru trochu zklidnil,
otočil hru, dal třeba křížný míč, zakončil. Balónů, které jsme ztratili, byla
strašná spousta. I v situacích, kdy jsme
vůbec nemuseli míče odkopávat. Ztrát
bylo tolik, že jsme se do útočné fáze až
tolik nedostali. I tak šel zápas hrát na
0:0, myslím, že by to utkání víc slušelo,
ale takový je fotbal,“ povzdechl si zkušený trenér.
Faktem je, že poslední zápasy jeho tým
nezvládl, na vině byla především útočná fáze. Stačí jen zalistovat v nedávné
paměti. „Ze tří utkání s Vítkovicemi,
Jihlavou a Varnsdorfem jsme vydolovali pouhý bod. S Vítkovicemi jsme nastřelili dvě tyčky, v Jihlavě jsme si utkání
po velkých šancích nakonec v závěru
prohráli sami, s Varnsdorfem jsme neproměnili penaltu, takže tato utkání se
na nás hodně podepsala. Bohužel se
nám závěr podzimu nepovedl. Z toho
se odvíjí negativní hodnocení, protože
máme osmnáct bodů, chtěli jsme mít

růžově, jsme po dalších osmi kolech,
která jsme nezvládli, spadli do reality. I teď jsme ale hráli dobré zápasy,
ale nedali jsme góly. V utkáních s Vítkovicemi a Jihlavou jsme, byť to nerad
říkám, urazili fotbalového pánaboha,
protože jsme byli jasně lepší a měli mít
šest bodů, získali jsme pouze jeden.
Dnes nebyla kvalita v předfinální
a finální fázi, bylo to křečovité,
v podstatě jsme na bránu ani pořádně
nevystřelili. Kdyby dnes při nás stáli
všichni svatí, uhráli bychom bod, na víc
jsme neměli. Nemůžeme se ohlížet na
to, že před dvěma lety jsme měli bodů

klikni na
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šest, mužstvo je kvalitativně úplně jiné
a osmnáct bodů je zklamání. Trvám
na tom, že kvalitu na horní polovinu
tabulky tady máme, bohužel klíčovým
hráčům pro ofenzivu odešla forma.
Většinou to celou sezónu nikomu
nevydrží, třeba takový Koudelka to táhl
už půl roku od jara ve třetí lize. Jenže
my jsme teď pořád čekali, jestli zahraje, nebo ne, a to je málo. Nedokázali
jsme využít Kroupovy přednosti,
chybí nám víc kreativních hráčů, krajních útočníků. Potřebujeme rychlé
krajní hráče, kteří umí zahrát jeden
na jednoho a dají do vápna finální

přihrávku. O čemsi také svědčí, že
naši nejlepší čtyři střelci dali dva góly,
máme nejméně vstřelených branek.
S Karlem Kroupou jsme se před sezónou domlouvali, že bude útočník číslo
dva, nakonec byl opět číslo jedna a své
kvality opět prokázal. Z mého pohledu by měl dohrát sezónu, pořád nám
má co dát. Druhého útočníka jsme
hledali v Mariánu Kovaříkovi, ten
dostal málo šancí, jenže i v případě, že
byl na hřišti, tak je nevyužil. Klíčovým
hráčem je pro nás brankář Miloslav
Bréda, budeme se snažit jej za každou
cenu udržet.“

BYLI JSME
U TOHO

dvaadvaceti bodů.
Člověk nemusí být fotbalový expert,
aby nenašel Achillovu patu prostějovského kádru. Dvanáct branek ze
šestnácti utkání je nejméně z celé
ligy, nejlepší střelci týmu jsou rovnou čtyři, ale mají na kontě pouhé
dvě branky. Z toho se rekrutuje nelichotivá bilance, kdy poslední výhra proti Ústí nad Labem se datuje
z 15. září, ten nejkrásnější pokřik se
tak kabinou eskáčka nerozléhal už
dva měsíce! Během této doby získali
Machalovi svěřenci pouhé tři body...
To znamenalo propad tabulkou Fortuna:Národní ligy až na dvanáctou
příčku. Na předposlední Táborsko
mají nyní pouze pětibodový polštář, avšak Jihočeši mají ještě zápas
s Varnsdorfem k dobru.
„S útočnou fází jsme měli problémy
i ve vítězných utkáních, vyhráli jsme
třeba 1:0. Hrát šestnáct utkání na to,
abyste nedostal gól a strachoval se o to,
a buď ji přežijete, nebo ji nepřežijete.
Takhle se prostě hrát nedá. Dobře bránit a hrát na brejky, z nichž nic neuděláme, to se budete bát o výsledek až do
konce každého utkání,“ přiblížil pocity
z posledních utkání sezóny Machala.
A hned také přihodil logický recept na
současné neduhy. „Hrát na defenzivu,
hrát na 0:0 prostě ve druhé lize nejde.
Do ofenzivy musí přijít tři čtyři kvalitní hráči,“ plánuje prostějovský lodivod.
Jenže kde je vzít, to není tak snadné. Podobné úvahy řešil v průběhu podzimu
právě třinecký trenér Neček a i on narazil na limity trhu s hráči. Navíc eskáčko
ani tak nepotřebuje mladé talentované
hráče ze Slovenska, Ukrajiny či Srbska,
ale vítězné typy se zkušenostmi, které
dokáží strhnout ostatní a v rozhodující
chvíli vzít odpovědnost na sebe.
To všechno se začne řešit právě ve
chvíli, kdy fotbalové stadiony utichnou
a v lepším případě se na opuštěné trávníky začnou snášet sněhové vločky.

Přestože v pátek odpoledne nejen
předseda klubu František Jura věřil,
že domácí poslední zápas s Třincem
zvládnou, kýžený obrat nenastal.
Vybraná jedenáctka nastoupila na
trávník s odhodláním a zápas všichni aktéři poctivě odpracovali. To je
ale samozřejmý základ, jenže v zápase tak říkajíc o všechno, kterým poslední zápas podzimu bezesporu byl,
to chce přece jen trochu víc. Nejlépe

to vyjádřil kapitán Karel Kroupa, že
je prostě potřeba jedenáctku soupeře na hřišti „sežrat“. Jenže po pár
hlavičkových soubojích a prodloužených míčích do šestnáctky, kde
takřka nikdo ze spoluhráčů nebyl, už
rezignoval i on. Něco tomu prostě
pořád chybělo a kádr, který se zpočátku jevil dostatečně silný na horní
polovinu tabulky, najednou klesl až
do poloviny té spodní.

TOMÁŠ KALÁB
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FK Fotbal Třinec

( 0 :0)

0 :1
Rozhodčí: Cieslar – Pelikán, Mojžíš

PROSTĚJOV

Biolek

Kroupa

Ilko

Čelůstka

Bedecs

Janoščin

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branka: 73. Weber

Šumbera

Vaněk

Weber

Diváků: 486

TŘINEC

Omasta

Schwendt

Janošík

4
2

3

NEČEK

Jiří

Střely mimo branku:

Adamuška

Žlutá karty: 90.(+2) Bedecs

8

Fládr

Koudelka

Pernackij

Sus

0 :1

16. kolo FORTUNA : NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

(<{$¡{¡ x(\
„Přiznám se, že jsme se na zápas chystali hodně, dokonce jsme jeli na dva dny,
spali jsme v Olomouci. Nechtěli jsme nic podcenit, protože ta naše šňůra už byla
taková delší, mužstvo má stoupající formu a podzim jsme chtěli zakončit zdárně,
což se nám podařilo. Do zápasu jsme vstoupili dobře, už v prvním poločase se
mi zdálo, že jsme byli trochu kombinačnější, dobře jsme otáčeli hru, míče dávali
do stran, s čímž měl soupeř problémy. O přestávce jsem vytýkal hráčům, že nedohrajeme některé akce, které vypadaly slibně, ale musím uznat, že to je o kvalitě.
Ve druhém poločase jsme prostě chtěli vstřelit gól, nabádal jsem hráče, ať hodně
střílíme. Jedna střela nám vyšla, o ten gól jsme nakonec vyhráli.“

$$@
„Zápas nemohu hodnotit nijak pozitivně. Věděl jsem, že nás čeká těžký soupeř,
Třinec měl vždy určitou kvalitu, loni hrál na postup. Zápas to byl z mého hlediska
remízový, nevím, jestli měl Třinec nějakou gólovou příležitost. My měli v prvním
poločase jednu hlavičku, jinak jsme se do ničeho nedostali. V druhém poločase
jsme chtěli hrát víc přes strany, středem hřiště se hrát nedalo, protože tam mají
vysoké hráče. Nabádal jsem hráče, abychom se uvolnili přes kraje a odcentrovali na
Kroupu nebo později na Kovaříka či Hapala. To se nám nepovedlo, v útočné fázi
nemáme takovou kvalitu. Místo brankového zakončení trefíme prvního soupeřova
hráče, v tom je zásadní problém. Proto nemáme body a podzim je takový, jak je.“

)'

 (|||$=: {)"!\

Střídání: 58. Dedič za Omastu, 70. Klec za Schwendta, 86. Hejný za Janošíka

Střely mimo branku:

|#}$ (,

utkáních zorganizovalo eskáčko pro
přerovský spolek Inzulínek, sdružující
rodiny s diabetickými dětmi z Olomouckého a Zlínského kraje. Klub
z každé zakoupené vstupenky daroval
7 Kč, hráči za každý vybojovaný bod
z uvedených utkání 777 Kč, notně
však ušetřili, byť samozřejmě neúmyslně. Přesto se vybralo před posledním
utkáním necelých čtrnáct tisíc korun.
Po zápase proběhlo na trávníku společné focení.

V sektoru hostí se semkl nepočetný,
ale o to hlučnější hlouček třineckých
fanoušků, kteří po celý zápas tvořili fotbalovou atmosféru. Nesměle se občas
přidávali i domácí fandové. Oba trenéři
 !# , ,
kvitovali posun zápasu o týden dopředu, hrálo se sice už za poměrně chladZápas byl orámován charitativní akcí, ného, ale stále slunečného počasí, které
kterou v posledních čtyřech domácích tvořilo utkání příjemnou kulisu.

Svůj obvyklý pracovitý výkon podal na
hrotu Karel Kroupa, který vybojoval
množství vzdušných soubojů, jenže míče
nenacházely příslušně postavené spoluhráče. Velkou osobností trenérské lavičky je bezesporu trenér Třince Jiří Neček,
který dokázal tým figurující v polovině
podzimní části na posledním místě tabulky vytáhnout až do klidného středu.
Málokterý trenér by dostal od klubového
vedení tolik důvěry, což se ovšem třineckému fotbalu vyplatilo.

,'

odpískal sudí faul na brankáře. V samém
závěru utkání po Koudelkově centru zleva na zadní tyči skluzem zakončoval Hapal, pouze ovšem do boční sítě.

PROSTĚJOV Pilíř zadních řad, v týmu
eskáčka spolu s brankářem Brédou
nejlepší hráč podzimní části F:NL.
Konečně žádná novinka, stoper Aleš
Schuster (na snímku) patří v Prostějově
vždy k nejvýše hodnoceným hráčům.
I proto se bezprostředně po posledním
duelu první části sezóny Večerník za ! !"#
jímal, jestli jej budeme vídat i v jarním
průběhu tohoto ročníku...
a ofenzivu, která poslední zápasy selhávala. Doufat v bezbrankový stav se
Tomáš KALÁB
stále nedá?
[[ V létě jste váhal, jestli v Prostějově „Dnes to zrovna šlo na 0:0 hrát, byl by to
dál pokračovat, nakonec jste se roz- dobrý bod pro nás. Když se nám posledhodl zůstat. Když se podíváte zpětně ní dobou nedaří góly dávat, musíme hrát
na poslední měsíce, považujete to za poctivě dozadu, abychom gól nedostali.
dobré rozhodnutí?
Ale já bych to nějak striktně nedělil na útok
„Určitě nelituji, je to prodloužení mé a obranu, prostě nám to těch posledních
dlouhé fotbalové kariéry. Druhá liga je pár zápasů nešlo. Musíme si teď odpočikvalitní soutěž a v Prostějově se udělalo nout a jít naplno do přípravy. Potrénujeme
kus další práce po opětovném postupu. a musíme navázat na začátek podzimní
K už vytvořenému zázemí se aktuálně sezóny, zase začít vyhrávat. Vše nám vychábuduje další, takže toho určitě nelituji, zelo, balóny se odrážely k nám, prostě jsme
i když konec podzimu nebyl asi podle tomu šli naproti. Je to teď škoda.“
představ klubu i fanoušků.“
[[ Bylo to tedy hlavně o psychice? Ko[[ Přestože na konci podzimu zůstá- nečně právě Třinec po špatném začátvá pachuť, určitě by se neměla nega- ku sezóny prokázal, že se to dá zlomit...
tivně hodnotit celá sezóna?
„Tak to se projevilo i u nás, že se to dá zlo„Sezónu bychom mohli rozdělit přesně mit, u nich nahoru a u nás dolů... (úsměv)
na poloviny. První polovina byla charak- Každý zápas je jiný, tak jak to Třinec zlomil
terizovaná kvalitou, poté ne že by nám do plusu, u nás to šlo opačným směrem.“
docházely síly, ale spíše jsme to nezvládli [[ Plánujete zůstat v Prostějově do
v hlavách a chybí nám do tabulky čtyři konce celého soutěžního ročníku?
pět bodů.“
„V Prostějově mám smlouvu platnou ještě
[[ Podobně se dá rozdělit i činnost půl roku, takže normálně nastoupím do
na defenzivní, na kterou se kromě zimní přípravy, pokud se nic nestane. A bězápasu v Chrudimi dalo spolehnout, hem ní se můžeme bavit, co bude dál.“

Žluté karty: 21. Machynek, 32. Janíček, 86. Kovařík

1
4

Janíček

Schuster

Slaninka

Bréda
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Střídání: 46. Hapal za Machynka, 76. Kovařík za Fládra, 79. Langer za Pernackého

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branka: -

MACHALA

Oldřich

Machynek

totiž nebyla nikterak důrazná a na případný
pokutový kop se spoléhat nedalo. Ten kopro Večerník
nečně málem přišel ve druhém poločase,
zákrok na Hapala se dal takto ohodnotit,
Tomáš
místo toho sudí pískal faul na brankáře. To
KALÁB
už ovšem hosté vedli po střele Webera, na
což trenér Machala reagoval střídáním Ko  ( # vaříka a Langera, posílení ofenzivy ovšem
kýžený efekt v podobě aspoň jediného
Pokud bychom se podívali na zápas zjed- gólu nepřineslo.
nodušeně, zásadní otázkou bylo, zda vstřelí
'  # 
eskáčko konečně branku. To byl základní
předpoklad úspěchu, který by znamenal
opravdu hodně. Prostějov by nepustil v ta- Důkazem počáteční aktivity eskáčka byla
bulce svého soupeře před sebe, oba týmy jen malinko nepřesná Biolkova střela.
totiž dělil před utkáním jediný bod. Také Na druhé straně poslal zdvořilou vizitku
by se celý tým lépe naladil na dlouhou v podobě nedůrazné střely Brédovi Wezimní přípravu, protože poslední utkání se- ber. Blízko úvodní brance byli domácí
zóny je z psychického hlediska jen o málo po pětadvaceti minutách hry, kdy Kouméně důležité než to úvodní. To konečně delkův rohový kop usměrnil hlavičkou
věděli i Třinečtí, kteří si před tímto zápa- do brány Pernackij, Adamuška ovšem
sem udělali minisoustředění v Olomouci. stačil reagovat. Nebezpečný Šumberův
Co se týče sestavy, nemohl trenér Machala centr do šestnáctky odklidila do bezpečí
počítat s reprezentantem Píchalem, hrající- obrana. Sedm minut před přestávkou po
ho evropskou kvalifikaci v kategorii U19, Brédově výkopu si uzmul míč Omasta
zraněnými Polákem a Žikolem, čímž ve a po levé straně pílil k brance, umístěnou
středové řadě dostali příležitost Fládr s Per- střelu vykopl Bréda do bezpečí.
nackým, pravý kraj zálohy obstaral Biolek. V úvodu druhé půle to zkoušel z dálky nepřesně Fládr, jen pár centimetrů chybělo
!' ,
Dedičově hlavičce po přesném centru
z pravé strany. Pak už přišla přesná gólová
V úvodních minutách si vypracovali do- trefa Webera, kterého v daném okamžiku
mácí mírnou převahu, po necelých dvaceti nedostoupili obránci, Bréda měl navíc
minutách se hra vyrovnala. A právě v této zakrytý výhled a na míč reagoval pozdě
fázi zápasu začalo být bystřejšímu pozo- – 0:1. Přesto měl Prostějov ještě šance
rovateli jasné, že nejlepším dosažitelným na vyrovnání. Místo Adamušky zasahovýsledkem by mohla být bezbranková val na brankové čáře Bedecs, jenže místo
remíza. Aktivita eskáčka směrem dopředu reklamované penalty za faul na Hapala

EXKLUZIVNÍ reportáž
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Rozhodla dalekonosná střela Webera, Bréda nedosáhl

se dá zlomit oběma směry,“
ESKÁČKO NEVSTŘELILO BRANKU ANI TŘINCI „Sezóna
upozornil Aleš Schuster

TBALOVÁ R

PROSTĚJOV Kalich hořkosti až do dna. Tak by se dalo charakterizovat poslední vystoupení prostějovských fotbalistů v podzimní
části druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Přístup k utkání byl sice
o poznání zodpovědnější než v posledním zápase v Chrudimi,
chyběly ovšem větší tah na branku i snaha vstřelit gól za každou
cenu. Ani Třinec přílišným ofenzivním uměním nevynikal, a tak
z toho v předehrávce 16. kola Fortuna : Národní ligy byla spíš bitva
1 F    - #"     '    0%
!2 # 0 B   3( #   !!! o střed hřiště. Sedmnáct minut před koncem podzimní derniéru
rozhodl umístěnou střelou třinecký Weber. Eskáčko tak po osmi

@50 1
víc,“ ukončil krátké shrnutí podzimu aby soupeř třeba jednou nevystřelil, to zápasech v řadě bez vítězství přezimuje nejlépe na 12. místě
s narážkou na žádoucí cílový stav aspoň nejde. Protože šance vždycky přijde s bezprostředním dohledem týmů na sestupových příčkách...

www.vecernikpv.cz

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

„Ještě že je konec,“ viselo na stadionu
1.SK Prostějov nevyřčené, ale i tak téměř zřetelné konstatování. Kdoví, kolik
zápasů by ještě prostějovští fotbalisté
nedali gól. Termínová listina se tak ukázala jako hodně milosrdná.
Bylo to jediné utkání v obou profesionálních ligách uplynulého víkendu.
Vzhledem k předpovědi počasí výborný tah, který si pochvalovali oba trenéři.
Ono by se totiž klidně mohlo stát, že by
hráči dva týdny trénovali a pak se najednou kolo odložilo, což pohodě zrovna
nepřispěje. Druholigové kluby nemají
vyhřívané trávníky, a pokud už mají
nějakého toho reprezentanta, individuální neúčast se dá oželet. A hlavně se
fotbal hraje pro diváky.
Trenér Machala si při skládání sestavy musel vzít ponaučení z posledního utkání v Chrudimi, kdy
se porážka 0:4 dala považovat za
„fotbalové faux-pas“. „Sestavu jsme

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Jak se mohou dva závěry podzimu od sebe lišit,
nejlépe dokumentují ty dva poslední v prostějovském klubu.
Zatímco před rokem v rámci MSFL žehrali svěřenci trenéra
Oldřicha Machaly na administrativní rozhodnutí o odkladu
předehrávaného jarního kola kvůli povětrnostním podmínkám, letos by se podobné rozhodnutí docela hodilo. Na
jaře by zápas s Třincem dopadl možná úplně jinak. Ale to jsou
„kdyby“, která ve sportu stejně jako v historii nemají místo...

F


milujeme vecerník

KONEC
SEZÓNY PŘIŠEL V PRAVOU CHVÍLI...
Fotbalisté Prostějova nevyhráli osm zápasů v řadě!

' , ( FRANTIŠKA JURY

V této minutě napřáhl z dálky
Weber, míč skončil za Brédovými
zády a výsledek zápasu byl na
světě...

73

RYCHLÝ 



Prostějov (tok) – Fotbalisté se po skončení sezóny odreagují v „zimním království“. Nejprve se půjdou ve středu podívat na domácí zápas místních Jestřábů
s Ústím nad Labem, v pondělí 26. listopadu pak kolem poledne vyjedou na led
prostějovského zimního stadionu sami.
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LUBOMÍR
MACHYNEK

„V situaci, v jaké se současně nacházíme, byl náš výkon proti Třinci maximem možného.
Snažili jsme se, odbojovali jsme to. Střela za vápnem v takové situaci, která zapadne k tyči,
je trošku smůla. Oproti minulému zápasu v Chrudimi, který jsme nezvládli hlavně po taktické stránce, tak dnes už to tam bylo, ale je to stejně k ničemu. Momentálně se potýkáme
se ztrátou formy klíčových hráčů, já jsem určitě jeden z nich, takže co k tomu dodat. Na
vstřelených brankách se samozřejmě podílí celý mančaft, jenže nás opustila taková ta pohoda, chvílemi to už připomíná bohužel atmosféru před dvěma lety. Jednou z klíčových situací byla z mého pohledu jasná penalta, Hapal šel ve velkém vápně přes hráče, dostal se před
něj, v tu chvíli přes něj přepadl. Pískat se to mohlo, ale na to se nelze vymlouvat, rozhodčí
pískal do té chvíle velmi korektně. Momentálně je hrozně těžké pod dojmem posledních
zápasů hodnotit celý podzim. Máme osmnáct bodů, představovali jsme si víc. Za mě v tuto
chvíli je to zklamání. Buďme rádi, že už je konec podzimu. Já osobně chvíli počkám, až hlava zchladne, a porozmýšlím, co dál. Vždy jsem se chystal k utkání na sto procent a poslední
rozhodnutí nechal na trenérech, nakonec jsem takto odehrál celý podzim. Budeme se muset
kvalitně připravit na jaro, abychom tenhle závěr podzimu nechali co nejvíc za sebou.“
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov

aneb pohledem KARLA KROUPY

OKÉNKO KAPITÁNA

Spolu s parťákem na stoperu Tomášem Janíčkem opět skvěle
dirigoval obranu. Podle mnoha fotbalových znalců patří
Schuster k nejlepším stoperům druhé ligy, možná že je i úplně
nejlepším. Další z brněnských fotbalových postav, které
v Prostějově v samém závěru kariéry zažily jedno ze
svých nejlepších období a jsou nezaměnitelnou tváří
týmu. Pro eskáčko bude velmi důležité, aby v současné
formě a zdravotní pohodě odehrál i jarní sezónu.

ALEŠ SCHUSTER

PODLE

VEČERNÍKU

HRÁČ
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rozhovor Večerníku
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Prostějovský funkcionář ve vedení ČTS Jaroslav Balaš
nejen o aktuálním stavu a výchově tenisových hvězd

PROSTĚJOV Situaci kolem mužského tenisu má Jaroslav Balaš
(na snímku) dokonale zmapovanou. Není přitom překvapený, že
momentálně neprožívá to nejlepší období. Propady si historicky prochází prakticky všechny
tenisové velmoci. I ty, které mají
mnohem širší hráčskou základnu
a téměř neomezené finanční možnosti. „Z našeho pohledu jsme ve
fázi, kdy hledáme nástupce hráčů,
kteří v nedávné době vyhrávali
Davis Cup. To není snadné a chvíli
to potrvá,“ nabádá k trpělivosti
nad současným stavem mužského
tenisu prostějovský rodák, který
již patnáct let působí ve složkách
Českého tenisového svazu jako
sportovní ředitel.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Jak vnímáte současný ústup
českého mužského tenistu z nejvyšších pater světového žebříčku?
„Je třeba si uvědomit, že nejde o nic
fatálního. Tenis se sice dostal do situace, která není komfortní, což má ale
hned několik objektivních důvodů.
Stal se z něj absolutně globální sport,
hraje se naprosto všude a tomu od-

povídá brutální konkurence, která je
vážně obrovská! Stále dorůstají mladí nadějní a agresivní hráči, prosadit
se je stále těžší a udržet na špici ještě
těžší. Výkony, které dříve stačily na
postup do semifinále, je zapotřebí
podat hned v prvním kole. Tak to
prostě je a musíme se s tím vyrovnat.“
yy Zaostávají v něčem tenisté
České republiky za svými soupeři
a mají oproti konkurenci nějaké
velké nedostatky?
„Tenis je individuálním sportem,
proto plošné srovnání není možné
určit. Někdo má lepší servis, jiný
hru od základní čáry. Každopádně
naši kluci později dozrávají, což
platí už několik generací. Nevyskočí v osmnácti na desáté místo
na světě, nejlepších výsledků dosahují později. Platilo to u Jirky
Nováka, Radka Štěpánka i Tomáše
Berdycha. Jan Kodeš taky vyhrál
Wimbledon až v sedmadvaceti,
Petr Korda triumfoval v Austrálii,
když mu bylo ještě o rok více, Karel Nováček se dostal do světové
desítky v šestadvaceti a tak bych
mohl pokračovat. Potřebují prostě
trošku více času.“
yy Takže se mezi nejlepší můžou
pořád dostat i Adam Pavlásek
nebo Zdeněk Kolář, kteří se dnes
pohybují na začátku třetí světové
stovky?
„Zdeněk má dvaadvacet. Zatím se
mu nedaří výrazně vyskočit, ale to
může přijít třeba už příští rok. Stačí

uspět na několika turnajích za sebou
a vyletí nahoru. Adam je o dva roky
starší, několikrát jej zastavilo zranění. Přesto už byl v první stovce. Myslím, že má šanci se do ní vrátit.“
yy Zatím se ale musí fanoušci smířit s tím, že mezi elitou
máme na konci sezóny dva hráče. Může být svaz s tímto stavem
spokojený?
„Pochopitelně bychom byli rádi,
aby ve stovce bylo třeba deset našich
tenistů. (úsměv) To by chtěl každý
svaz na světě. Někdy se tak i stane,
jde však o výjimečnou situaci. Stačí
se podívat na zástupce tenisových
velmocí. Například Austrálie měla
na konci loňského roku mezi stovkou tři hráče a to má grandslamový
turnaj a řadu podniků ATP. Jiné státy budou mít v blízké době problém
s generační výměnou. Německo má
dnes ve stovce šest hráčů, ale jednom
dva mají méně než osmadvacet let.
Třeba druhý nejlepší Němec Philipp
Kohlschreiber má pětatřicet. Za pár
let můžou být v podobné situaci jako
my.“
yy Česko sestoupilo v Davis
Cupu ze Světové skupiny a vyhlídky nejsou nejradostnější. Rýsuje
se na obzoru změna?
„Věřím tomu. Svrčina, Forejtek, Lehečka a další mají výborné předpoklady. Navíc se hranice světové třídy
posunula z Top 100 kamsi k Top
200. Rozdíl mezi osmdesátým a sto
osmdesátým hráčem světa je jen číslo na žebříčku.“

yy Jaká je tedy situace v mládežnickém tenisu. Rostou tam následovníci daviscupových vítězů?
„Vzhledem k velikosti našeho státu
nebudeme mít nikdy desítky mladých hvězdiček, ale talentované
hráče rozhodně máme. Před rokem
jsme přece vyhráli juniorský Davis
Cup. Zajímaví hráči rostou také
v žákovských kategoriích a některé
ročníky opravdu vypadají dobře.“
* Už i veřejnost docela často
skloňuje jméno Dalibor
Svrčina. Můžete přidat
nějaké další naděje?
„Dalibor je opravdu
výjimečný talent,
což je vidět na
juniorském žebříčku. Běžně na
turnajích poráží
i starší tenisty.
Není to ovšem
jediný talent. Zajímavý potenciál
mají Jonáš Forejtek
nebo Michael Vrbenský. Mezi další
talenty je třeba zařadit Tomáše Machače,
Tadeáše Paroulka, Ondřeje Štylera nebo Andrewa
Paulsona. Naděje máme, celé

jich pomoci ani svaz, ani nejlepší
tréninkové centrum nic nezmůžou.“
yy Jak lze skloubit vzdělání a tenis?
„Je naprosto scestná představa, že tenista bude úspěšný na mezinárodním

poli, když od osmi do tří posedí ve
škole a zatrénuje si po vyučování. Bohužel, vzdělání trpí. Už i junioři mají
kolem sebe široké týmy, všechno se
zprofesionalizovalo.

Sport je vždy o vlnách. Jednou jedete
na té vítězné, podruhé vás pošle dolů.
Podobnou sinusoidu zažil každý tenisový
svaz na světě. Není to žádná katastrofa,
jen potřebujeme být trpěliví a o naše
talentované hráče se musíme postarat.
yy Stejně důležité je jistě také zabezpečení odpovídajícího množství turnajů, kde můžou tenisté získávat potřebné body do žebříčku.
Snaží se tenisový svaz počet těchto
turnajů navýšit?
„Děláme maximum. Pořádáme turnaje všech věkových kategorií, snažíme se jejich počet zvyšovat. Pro
všechny je lepší, když můžou naši
hráči o body do žebříčků bojovat
doma. Odpadá náročné cestování,
je to také pochopitelně levnější.
Svaz rozhodně nespí, chceme
vychovat další světové tenisty
a úsilí tomu odpovídá.“
yy Jak je třeba se Svrčinou a spol. pracovat?
„Musíte je uklidnit, udržet
je motivované, objezdit s
nimi turnaje. Je to oběť
rodiny, okolí, všech.“

18111611302
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tenisové hnutí se musí postarat, aby
měly optimální podmínky pro vývoj
a výkonnostní růst.“
yy Kolik let zabere?
„Řekl bych takových pět určitě. Kluci mají před sebou práci, práci a ještě
jednou práci.“
yy Co se pro mladé hráče a hráčky dá udělat?
„V první řadě musí mít dobré tréninkové podmínky. Těm nejnadanějším
tenistům pomáhají špičková centra, která si největší talenty stahují.
V Česku jsou ta nejznámější na pražské Spartě a v Prostějově. Tam mají
hráči k dispozici špičkové zázemí
a také kvalitní trenéry. Důležitá je
spolupráce s rodiči tenistů. Bez je-

vizitka
JAROSLAV BALAŠ
✓ narodil se 6. května 1968 v Prostějově
✓ všestranný tenisový odborník začínal jako
trenér, později sportovní manažer a následně
sportovní ředitel TK Agrofert Prostějov
✓ od roku 2003 je sportovním ředitelem
Českého tenisového svazu
✓ byl také kapitánem reprezentace ČR do 14 let
a dvakrát dovedl výběr dívek k titulu
mistryň světa
✓ uznávaný skaut s čichem při výběru talentů
✓ za sebou má i zahraniční angažmá v Lucembursku
zajímavost: kdysi objevil Petru Kvitovou, letos do Wimbledonu doprovázel třeba Dalibora Svrčinu, nejmladšího účastníka
juniorské soutěže
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„SOUSTŘEDÍM SE NA SEBE A SVŮJ VÝKON, AŤ HRAJU

KDEKOLIV. ZA STARTY V PROSTĚJOVĚ JSEM RÁD“
poznává dorosteneckou extraligu, více na jihu
úrodné oblasti bojuje ve stejné kategorii o soutěž níž. „Obě ligy se liší. V extralize za Přerov je
to mnohem rychlejší a organizovanější,“ porovnává. Úplně stejné nejsou ani jeho role v obou
týmech. Každému sice pomáhá, jak jen může,
v Prostějově má ale ještě navíc platit za střeleckého tahouna. Obě dvě úlohy přitom Buršíkovi
výkon, ať hraju kdekoliv a za kohokoliv. Za zápa- podle jeho vlastních slov vyhovují.
sy a takový prostor v eskáčku jsem rád,“ netajil
+*,
Mezi dvěma hanáckými městy pendluje čtr- se, že mu štace v červeno-bílém dresu, na niž jej
  %" # %
náctiletý David Buršík od začátku mistrovské pravidelně vozí babička, přijde k užitku.
sezóny. Přerovskému klubu patří, u sousedů vy !  "#$%# &
Ať je v jakékoliv kabině, vždycky si se spoluhrápomáhá a nabírá větší herní praxi. „Že hraji i za
' "()*
či užije legraci. „V Přerově se ale přece jen hraje
Prostějov, mi nevadí,“ odmítá, že by se s půsovyšší soutěž, takže k tomu také musíme jinak
bením v SK 1913 nedokázal smířit. Tradiční rivalita mezi přerovskou a prostějovskou stranou Na tréninky chodí doma v Přerově, za Prostějov přistupovat,“ přiznává David Buršík. Narážky
mu sice neuniká, vůbec ji však neřeší. „Rivalita pouze nastupuje do zápasů. To však nezname- od nových týmových parťáků na svou přerovje sice veliká, ale já se soustředím na sebe a svůj ná, že by nehrál i za Zubry. Na východě Hané skou hokejovou adresu poslouchat nemusí.

PROSTĚJOV Od letošní sezóny kvůli hokeji cestuje. Ne, že by David
Buršík jezdil na fanouškovské výjezdy, nastupuje hned ve dvou dorosteneckých týmech. Kromě mateřského Přerova je to také SK
Prostějov 1913. V jeho barvách má více než metr sedmdesát vysoký
forvard za úkol střílet góly, od kouče Michala Janečka dostává v zápasech velkou porci důvěry a prostoru na ledě.

Petr KOMÁREK

vizitka
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DAVID BURŠÍK

narozen: 21. 10. 2004 pozice: útočník
hůl: levá
výška/váha: 174 cm/59 kg
hráčská kariéra: 2008 – dosud: Přerov (odchovanec, všechny kategorie
po dorost), od 2018 navíc Prostějov (dorost).
Přerovského odchovance Davida Buršíka na hokeji nejvíce baví, že jde o kolektivní sport,
v němž nehraje sám za sebe. K nejrychlejší kolektivní hře světa jej ve čtyřech letech přivedl
otec, za hokejový vzor nemá nikoho jiného než Jaromíra Jágra. Kromě hokeje nemá podle
svých slov žádný jiný koníček, jednou by chtěl hrát na profesionální úrovni - v NHL, KHL
nebo v české extralize. Za svůj největší úspěch považuje útočník třetí místo na mistrovství
republiky osmých tříd, kterého s Přerovem dosáhl v sezóně 2016/17.

Jako hráč Prostějova stráví během jednotlivých
zápasů na ledě celkem dost času. Včetně přesilovek a oslabení. „Moc si toho vážím,“ libuje si.
Vynachválit si také nemůže, že z přerovského
kádru není v Prostějově sám. „S kluky se známe déle, takže jsme sehranější,“ poznamenal
Buršík, který v týmu eskáčka působí mimo jiné
se Savvou Šipakinem, hokejistou původem
z Ruska a taktéž patřícím Přerovu. „Česky celkem dobře rozumí, ale moc nemluví. Je takový
stydlivý, když něco v češtině nechápe, snažíme
se mu to ukázat nebo popsat,“ vylíčil s tím, že
mu osobně forvard od Petrohradu většinou
vždy porozumí. David Buršík se současně drží
i otřepaného přísloví „Všude dobře, doma nejlépe“. „V Přerově se mi hraje lépe, protože je
tam lepší publikum,“ odpověděl na otázku, jestli
mu více vyhovuje přerovský nebo prostějovský
zimní stadion.
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U dorostu eskáčka oceňuje práci trenéra Michala Janečka, který na něj v utkáních sází
a vkládá tím do něj svou důvěru, kterou Buršík získává potřebné sebevědomí. Společně
dosáhnout původně tyčeného sezónního cíle
se jim ovšem bohužel nepovedlo. „Chtěli jsme
ze základní části první ligy postoupit do lepší
nadstavbové skupiny, ale nedostali jsme se
tam,“ povzdechl si.

„Věřím, že prostějovskou mládež čeká lepší

budoucnost,“ říká Michal Janeček junior

keje, v minulých sezónách jsme hráli většinou
o play-off a play-off, což je parádní. Pokud jde
o školu, snažím se ji zvládat, abych neměl problémy. Hlavně chci dojít k maturitě a udělat si
ji, to je základ.“
[[ Začátek sezóny se vám nepovedl, co na
tom změnil pohovor s vedením klubu?
„Něco do sebe to rozhodně mělo. Vyříkali
jsme si to a myslím, že to splnilo svůj účel.“
[[ Když se váš otec Michal vracel do Prostějova, nelákalo vás vrátit se také?
„Ani ne, chtěl jsem hrát v Havířově. Klub má
EXKLUZIVNÍ
nejvyšší mládežnické soutěže, které v Prostějorozhovor
vě bohužel zatím nejsou.“
[[ Užíváte si v Havířově volnost bez rodičů?
pro Večerník
„Jak v čem. (úsměv) V něčem je to dobré, v něčem zase naopak ne. Nicméně se domnívám,
Petr
že to zatím funguje.“
KOMÁREK
[[ S otcem jste ale často v kontaktu, o čem
[[ V Havířově hrajete i chodíte do školy, se spolu bavíte?
jak jste tam spokojený?
„Když už se vidíme, snažíme se popovídat si
„Spokojený jsem celkem dost. Co se týče ho- o všem možném. Je to různé.“

PROSTĚJOV Zatímco jeho otec se věnuje
práci sekretáře a trénování dorostu a žáků
v SK Prostějov 1913, Michal Janeček junior nastupuje za Havířov. V dresu klubu AZ
hraje DHL Extraligu juniorů, ve slezském
městě navíc také studuje. Do Prostějova
se sedmnáctiletý útočník zatím vracet neplánuje. Dění na Hané ale každopádně sleduje. „Jsem rád, že se to v Prostějově dává
dohromady. Věřím, že náš hokej čeká lepší
budoucnost,“ uvedl Janeček mladší.

[[ Dojde i na nějaké rady, když je táta sám
bývalý hokejista?
„Je pravda, že občas mi něco v poradí. Pak se
nad tím snažím zamyslet.“
[[ Sledujete prostřednictvím informací
od něj i dění o prostějovské mládeži?
„Ano. Jsem rád, že se to v Prostějově dává dohromady. Věřím, že náš hokej čeká lepší budoucnost.“
[[ Jaké plány máte do budoucna, chcete se
v Havířově dostat do „A“-týmu, nebo je ve
hře i návrat do Prostějova?
„Přiznám se, že to zatím nemám nějak vymyšlené. V Havířově dohraji sezónu a potom se
rozhodnu, jak dál.“
[[ Co druholigová Opava, kde trénuje váš
strýc Martin. Berete i tohle jako možnost,
jak v kariéře pokračovat po odchodu z juniorské kategorie?
„Jak už jsem řekl, vše co se týče další sezóny,
budu řešit po skončení této. Ale ano, klidně
bych se nebál vyzkoušet si i tuto variantu.“
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O SK Prostějov 1913 bude teď v tisku, který znamená svět (nebo alespoň region) pořádně slyšet. Světlo
světa totiž spatřila speciální příloha
věnovaná jen a jen jemu. Informace
o jednotlivých týmech, rozhovory
s trenéry, funkcionáři i komunálními politiky, kteří k mládežnickému
sportu mají co říct; to vše najdete na
32 stranách zajímavého čtení. O přílohu je obohacené právě toto číslo.
Takže jste ji jen prolétli pohledem
nebo dokonce přešli úplně bez povšimnutí, hned to napravte. Věřte,
že rozhodně neprohloupíte a naopak uděláte moc dobře.
V příloze se také mluví o poctivé
práci prostějovské juniorky, kterou má coby hlavní kouč na povel
velezkušený Jaroslav Beck. Hráči
v nejstarší mládežnické kategorii
bez okolků makají a snaží se den co
den neustále zlepšovat. O motivaci
mají postaráno, když se budou ukazovat v příznivém světle, třeba na ně
ukáže trenér „A“-týmu Jestřábů Jiří
Vykoukal a zařadí se do přípravy
po bok matadorů Tomáše Nouzy či
Tomáše Divíška.
Pro plnohodnotné fungování prostějovského hokeje, zahrnujícího
návaznost mládeže na muže, koneckonců eskáčko také vzniklo.
Když by se jím vychovaní hráči
mohli připojit k „jedničce“ (seniorskému celku) – a jakože už nyní
na to některé tváře mají – bude to
pro všechny, co se kolem mládeže
pohybují, ta největší a nejsladší odměna. Hokej přece jen není kroužek, se kterým byste měli skončit
v osmnácti či devatenácti letech.
Kdo se mu do té doby alespoň
z větší části naplno a poctivě věnuje, měl by se také snažit, aby se stal
i jeho budoucím povoláním. Povoláním, kterým si na profesionální
úrovni bude vydělávat peníze pro
zabezpečení sebe a své rodiny.
Čert vem výsledky z jednotlivých
utkání v sezóně. Jestli se tým dostal,
nebo nedostal do lepší nadstavbové skupiny, už stejně za pár let
ani nikdo nebude pořádně vědět.
Pokud ale budou hráči růst v souladu s dobře, podotýkám DOBŘE
nastavenou klubovou koncepcí v Prostějově totiž ne vždycky byla,
z čehož bolely oči a lítalo peří - mohou pak jednoho krásného dne
začít válet na TOP (nebo alespoň
nezanedbatelné) úrovni před zaplněnými a bouřlivě povzbuzujícími
ochozy. Ve skvělé atmosféře vedle
skvělých choreografií. Přesně takových, jaké umí vytvořit fanoušci
Prostějova.
(kom)
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Patří ke známým prostějovských odchovancům,
na hokejové scéně zanechal výraznou stopu
a řadí se do skupiny „otců zakladatelů“ SK Prostějov 1913. To všechno platí pro osobnost Marka
Černoška, který podobně jako ku říkladu Pavel
Kumstát platil za vynikajícího obránce. Na své
nástupce dohlíží jako jeden z asistentů u ročníku 2009, na klubovou administrativu jako jeden
z členů ve výkonném výboru.
Marek Černošek se narodil 22. července 1976 v Prostějově. V rodném městě s hokejem rovněž začínal, když
oblékal dres TJ Prostějov, HKC Prostějov a po další
změně názvu klubu i BHS Prostějov. To vše se týkalo
druhé a především první ligy, nejvyšší soutěž si poprvé
vyzkoušel v sezoně 1996/97 v nedaleké Olomouci.
V extralize se urostlý obránce s dobrou střelou usadil na
dobrých 18 let. Nastupoval za Karlovy Vary, Vítkovice,
Havířov či Plzeň. Velmi úspěšné bylo jeho působení
v pražské Spartě, kde v letech 2006 a 2007 pomohl vy-
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bojovat titul mistra České republiky a v roce 2009
třetí místo.
Z hlavního města se Černošek přesunul do Litvínova, klubu, kde už předtím také sbíral starty a kanadské body. Své poslední sezony aktivní kariéry důrazné opory zadních řad napsal v Kladně. Za Rytíře si
během výluky v NHL dokonce zahrál i s legendárním Jaromírem Jágrem.
Na extraligových kluzištích si připsal téměř 900
zápasů, v nichž zaznamenal přes 160 kanadských
bodů. Více než dvě desítky utkání na své konto zapsal, co se národního týmu týče, a to za roky 2002
či 2007.
V srpnu 2016 měl Marek Černošek značný podíl
na založení mládežnického SK Prostějov 1913.
V něm se od začátku angažuje jako jeden z pěti
členů výkonného výboru. Coby asistent trenéra dohlíží v současnosti na hokejisty z ročníku
2009.
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VEČERNÍKU BK OLOMOUCKO: MÍRNÉ ZLEPŠENÍ OBRANY

PŘINESLO JEDNU

LUKÁŠ PALYZA

Popáté v letošním ligovém ročníku se reprezentační
křídelník dostal alespoň na dvacet bodů, přičemž proti Hradci Králové navíc ukázal také skokanské
schopnosti. V konečném zúčtování posbíral
devět doskoků a jediný získaný míč pod košem jej dělil od double–double. Úspěšný byl
také při získávání faulů, kterých se soupeři
dopustili hned pěti, díky čemuž měl k dispozici celkově devět trestných hodů. Minul jediný a výrazně pomohl Hanákům k dalšímu
ligovému úspěchu.

MICHAL
NORWA

LIGOVOU VÝHRU NAVÍC

PROSTĚJOV V průměru o necelé čtyři body na zápas vylepšili basketbalisté BK Olomoucko obranu oproti prvním deseti zápasům minulé sezóny. I tento fakt přinesl lepší výsledek.
Zatímco v průběhu loňského listopadu měli svěřenci Predraga
Benáčka na svém kontě čtyři výhry, tentokrát mají bilanci
v Kooperativa NBL zcela vyrovnanou. V našlapané tabulce se
tak drží kolem vysněné šesté příčky, která je cílem týmu.

7

Původní zpravodajství
pro Večerník

Pivoti zahajovací sestavy
 %   ,$
  -./ %   
 &0  
    
1  " " %'&
2   %  
    &,% "
    
   &3.,3 
  '"
  % %%$
%     &

RYCHLÝ


Orli budou
spolupracovat s Brnem
Prostějov (lv) - Těsně před uzavřením je dohoda mezi mládežnickými
kluby BCM Orli Prostějov a Tygři
JBC Brno o vzájemné spolupráci.
Podle předsedy prostějovského spolku Michala Műllera se Tygři stanou
spolupracujícím střediskem Vrcholového centra mládeže. „K dohodě
s hlavním trenérem Tygrů Vlado
Paunovičem dojde v nejbližších
dnech. V praxi to znamená, že nejtalentovanější hráči budou přecházet
do našeho klubu, nebo v něm hostovat,“ potvrdil Műller. Předjednaný
je rovněž příchod nadějných basketbalistů z Kroměříže, Zlína a Opavy.
„Vesměs jde o kluky, kteří se v letošním roce dostali do moravského
výběru a v našem klubu budou mít
možnost výkonnostně růst,“ dodal
Műller.

Pùlka základní èásti
skonèí ve Svitavách
Prostějov (lv) - Posledním soupeřem, na kterého ještě v nové sezóně
basketbalisté Olomoucka nenarazili, je výběr svitavských Turů.
Právě na jeho palubovce Hanáci ve
středu 21. listopadu od 18:00 hodin ukončí první polovinu základní části Kooperativa NBL. „Svitavy
se postupně dostaly do širší české
špičky. Rozehrávku táhne Roman
Marko, dalším velezkušeným hráčem je Pavel Slezák. Kvalitní formu
má pod košem Šimon Puršl a také
nový hráč Sean Obrien. Chceme
uspět, ovšem kvalita Turů je vysoká. Potřebujeme špičkový výkon
na obou polovinách hřiště. Pak se
nám to může podařit,“ očekává náročné střetnutí trenér Olomoucka
Predrag Benáček.

[[ více informací
[[ AGH \N]A DBHA
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Ladislav VALNÝ
„Jen se potvrzuje, jak je soutěž vyrovnaná. Každý může porazit každého, zápasy
nemají jasného favorita. Důležitost kvalitní defenzivy se tím ještě zvyšuje. Kdo

3

není ochoten bránit, nemůže čekat dobré výsledky,“ uvědomuje si kouč týmu
sídlícího v Prostějově Predrag Benáček,
který je přesvědčený, že jeho tým se ve
hře na vlastní polovině ještě může zlepšit.
„Na každém tréninku na tom pracujeme. Přišla celá řada nových hráčů,
zásah do sestavy byl vážně velký. Nemůžeme si myslet, že výrazně obmě-

něná sestava nebude dělat v obraně
chyby. Výpomoc pod vlastním košem
je otázka souhry. A ta přichází postupně. Jsou věci, které se nedají přeskočit,“
míní trenér BK Olomoucko.
Někdy ani stoprocentní nasazení defenzivy neodpovídá konečnému výsledku.
Existují zápasy, ve kterých tým inkasuje,
přestože nedělá viditelné chyby. Takový
byl například duel s Opavou, který nakonec žluto-modří se štěstím vyhráli. „Dostali jsme devadesát bodů, přestože obrana dělala, co mohla. Jenže Opava dala
patnáct trojek. Ani jedna střela nebyla
otevřená. Soupeř proměnil těžké pokusy
přes ruku. Projevila se kvalita střelců, kteří
měli dobrý den,“ poznamenal Benáček.
Na obraně bude s týmem pracovat
i v dalších týdnech, hře na vlastní polovině se bude Olomoucko věnovat i v reprezentační pauze. „Stále platí, že nejde
soupeře pravidelně přestřílet. Ofenziva
může přinášet jen dílčí úspěchy, kdo chce
uspět v celé sezóně, musí především bránit,“ připomíná zkušený lodivod. (lv)

Foto: www.bkolomoucko.cz

TOMÁŠ
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88:82

PROSTĚJOV Hodně těžce se v páteční předehrávce 10. kola Kooperativy NBL rodilo vítězství basketbalistů Olomoucka nad Královskými
Sokoly. Domácí sice v průběhu poločasu vedli až o 16 bodů, v poslední
minutě ale hosté snížili na rozdíl jediného koše a vítězství 88:82 určily až
závěrečné sekundy.
Vlažnější začátek Královští Sokoli využili a ještě ve 3. minutě vedli o dva body,
pak se však střelecky odmlčeli a domácí šli po sérii osmi bodů do vedení
11:5. Hosté ovšem nechtěli být pouze
do počtu a rychle se přiblížili na rozdíl

trojky, v 9. minutě to přesto bylo 19:10.
Největší zásluhu na výsledku 26:19 měl
Douglas, který už v průběhu úvodní
čtvrtiny stačil dát jedenáct bodů.
Během krátké pauzy hráči Olomoucka přeřadili na vyšší rychlost
a prakticky okamžitě se to projevilo.
Po Dunansově koši s faulem to bylo
poprvé o deset a když skončily úspěšně i další útoky, vedli domácí na začátku 14. minuty 37:21. Přišlo ovšem
další polevení a Hradec se rychle
dostal zpět do hry - 38:31. Další
hostující nápor zastavila trojka Pelka
a dvouciferné vedení (48:38) zůstalo
Olomoucku i v průběhu přestávky.
Na začátku třetí desetiminutovky
proměnil na palubovce Městské haly
Sportcentra-DDM křídelník BK Olomoucko Lukáš Palyza tři trestné hody

a navýšil vedení Olomoucka. Velký bodový odskok se ale domácímu výběru
nepovedl a rozdíl mezi soupeři byl stále
kolem deseti bodů. Změnilo se to až
v závěru periody. Dvě trojky hostujícího
Candy přiblížilo Sokoly na šest bodů
a po třiceti minutách měli stále Východočeši naději na úspěch - 72:64.
V závěrečné pasáži se Sokoli dlouho rvali
o premiérové vítězství v Kooperativa
NBL. Olomoucko postupně přicházelo
o náskok, když se jeho hráčům přestalo
dařit v koncovce. Minutu před koncem
Sedmák trefil trojku a domácí vedli
pouze 84:82. Stejný hráč se však vzápětí
dopustil nesportovní chyby a připravil
spoluhráče o naději na výhru. Uff... (lv)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou tabulku Kooperativa NBL najdete na straně 22

 

NA TISKOVCE...
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„Zápasy, ve kterých se očekává povinné vítězství, jsou ty nejtěžší, to se opět
potvrdilo. Měl jsem z utkání obavy. V minulém kole jsme prohráli v Ústí vyhraný zápas a to nás stálo hodně energie, sil a emocí. Naštěstí jsme to ustáli. Jinak
je ovšem třeba ocenit výkon soupeře. Hradec zatím čeká na vítězství shodou
náhod. Hraje dobrý basketbal, téměř v každém zápase hrál vyrovnanou partii.
I díky tomu si našeho úspěchu cením.“
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„Byli jsme lepší ve střelbě trojek, na doskoku a měli menší počet ztrát. Chyběl
kousek, který jsme byli od výhry. Rozhodly dva momenty. První přišel ještě před
přestávkou, kdy jsme vypadli z tempa a nabrali velkou ztrátu. Dostat se zpátky nás
stálo hodně sil. Další klíčový moment přišel v závěru a byla jím technická chyba
Sedmáka. Ale je třeba uznat, že domácí většinou vedli, proto si výhru zasloužili.“

Orli zásobují národní i regionální
>>> dokončení ze strany 29
Mladí basketbalisté si v šesti případech
v průběhu letních měsíců zahráli na
evropských šampionátech. V kategorii
do 16 let se do národního týmu dostal
Richard Bálint a Adam Šiška, Marvin
Prodani reprezentoval Albánii. Ve slovenském dresu si za mistrovství Evropy
do 18 let zahrál Juraj Páleník, ve dvacítkách reprezentovala dvojice Martin Nábělek a František Váňa. „Další byli v širších nominacích a můžou dostat šanci

příště,“ poznamenal šéf prostějovského
mládežnického basketbalu.
Na podobné úspěchy by mohl klub
dosáhnout také v příštích letech, proto-

že o basketbal je v Prostějově stále větší
zájem. Ukazuje se to na počtu hráčů v
přípravných ročnících do 10 a 11 let.
„Počet dětí je opravdu mimořádný.

Poprvé v historii máme v přípravkách
téměř padesát dětí,“ prohlásil spokojeně předseda spolku BCM Orli Michal
Műller.
(lv)

výběry

„Vím, jak se připravit,“
komentuje zlepšené výkony Močnik
PROSTĚJOV Rozehrávač Jan
Močnik (na snímku) už zase děsí
soupeře. Rostoucí formu slovinský
basketbalista prokázal i v utkání
proti Královským Sokolům. V důležitých situacích trefil tři trojky při padesátiprocentní úspěšnosti a rozdával i finální přihrávky. „Osobní
statistiky příliš nesleduji. Důležitý
je týmový výsledek. Podařilo se
nám vyhrát, to se počítá,“ prohlásil
Močnik po vítězství.

[[ Královské Sokoly jste porazili jen těsEXKLUZIVNÍ rozhovor
ně. Nepřekvapil vás vyrovnaný průběh
pro Večerník zápasu?

Ladislav VALNÝ

[[ Vnímáte, že se vám na palubovce daří
více než na začátku sezóny?
„Měl jsem náročné léto s národním týmem, do
toho přišlo zranění. Proto první zápasy nebyly
úplně povedené. Ale věřil jsem, že se to zlepší.
Jsem už zkušený hráč a vím, jak se do toho mám
zase dostat, abych byl prospěšný týmu.“
[[ Začínáte dávat body, rozdáváte přihrávky. Z toho musíte mít radost...
„Radost mám, když vyhráváme. Basketbal je týmový sport, osobní statistiky jsou podružné. Společně vyhráváme i prohráváme. Důležitý je hlavně
výkon celého týmu, to jediné se opravdu počítá.“

„Vůbec ne. Soupeř má k dispozici kvalitní
tým. To, že ještě nevyhrál, neodpovídá
umění jeho hráčů. Půjdou výsledkově nahoru a výhry si proto musíme vážit. Porazili jsme těžkého soupeře.“
[[ Po deseti kolech máte na kontě pět
výher. Je to dobrá bilance?
„Do každého zápasu jdeme s myšlenkami na vítězství. Někdy se to bohužel
nepodaří. Chtěli jsme mít více úspěšných zápasů, ale v této fázi sezóny je
nejdůležitější zůstat pozitivní a pracovat
na zlepšení. Pak budou výhry přibývat.“
(úsměv)
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„KOSTELEČÁCI“ DOMA ZASE OTOČILI VÝSLEDEK!

KOSTELEC NA HANÉ Zatím EXKLUZIVNÍ
každý domácí zápas házenká- reportáž
řů TJ Sokol Kostelec na Hané
HK v letošní sezóně přinesl pro Večerník
velké a divácky atraktivní dra- Marek
ma. Nedělní duel 8. kola 2. ligy
mužů ČR 2018/19 proti Sokolu SONNEVEND
Telnice tuhle tradici nijak nenarušil, spíš ji ještě znásobil. A podstatné je, že se mladí bojovníci v modrých dresech na konci
strhujícího boje mohli radovat z dalšího euforického vítězství
32:29 (16:20). V tabulce sice zůstali stále šestí, ale vyšší pozice už
mají díky deseti nasbíraným bodům na dosah.

SO KOS
SO TEL

32
29

Povzbuzeni týden starým vyloupením
silných Ivančic neměli Hanáci zpočátku žádné problémy. Zásluhou přesné
střelby i několika dobrých zákroků gólmana Navrátila šli do náskoku 4:1, ještě v 9. minutě vedli 6:4. Potom však šel
jejich výkon prudce dolů, ten hostující
v přímém kontrastu rapidně nahoru.
Kostelečtí plejeři zbrkle a nepřesně pálili z nepřipravených pozic, stejně tak

ztráceli míče při snaze o rychlé útoky,
často až zbytečně překotné. K tomu
jim úplně přestala fungovat obrana,
kterou pohyblivý soupeř procházel
jako pověstný nůž máslem.
Telničtí v čele s úderným Kuklou (dohromady dal za celé střetnutí patnáct
branek!) opakovaně skórovali přes
postavenou defenzivu, ještě častěji pak
bleskovými trháky po získaných balónech. Varhalíkovi svěřenci se vůbec
nestíhali dozadu vracet a jejich ztráta
trvale narůstala (6:7, 8:11, 11:16).
Vrchol krize nastal půldruhé minuty
před přestávkou za hrozivého stavu

FOTOGALERIE

ky do hlediště, odkud ale dál dirigoval
své ovečky.
Rozjetou hanáckou partu naštěstí
tenhle moment nijak nerozhodil, ačkoliv kousaví hosté několikrát skóre
vyrovnali (25:25 až 28:28). Jenže
k výtečné dvojici Mayer + Smékal se
postupně přidali další spoluhráči (L.
Varhalík, Popelka, Palička), celý mančaft ohromně makal příkladným tý-

klikni na

www.vecernikpv.cz
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14:20. V tu chvíli vypadal tým střelecky tažený jediným Smékalem zralý na
ručník, pozdějšímu obratu absolutně
nic nenasvědčovalo. Přesto přišel.
A nastartovaly jej dva zásahy takzvaně
do šatny.
Z ní se na palubovku vrátil zcela jiný
Kostelec: maximálně odhodlaný,
perfektně šlapající do obrany, tvrdě
bojující a jištěný mezi tyčemi fantastickým Mayerem. Strážce svatyně více
než deset minut nepustil za svá záda
jediný míč, během této dlouhé doby

Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK
vysekl snad osm vynikajících zákroků
za sebou (!!) proti vyloženým šancím
nervy ztrácejícího soka.
Tahle super pasáž znamenala totální
obrat na 23:20, tedy málokdy vídanou sérií devíti tref v řadě (!), nicméně vyhráno domácí ještě neměli.
Hosté v reakci na to, že jim zdánlivě
vyhraný mač utíkal mezi prsty, přitlačili na pilu několika zákeřnými zákroky, načež po jednom z nich vybuchla
zlost v trenérovi Milanu Varhalíkovi.
Dostal červenou kartu a musel z lavič-
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KOSTELEC NA HANÉ Před dvěma týdny proti Olomouci předvedl
fantastický závěr jeden z gólmanů
HK Pavel Navrátil. A včera ho podobně úžasným výkonem napodobil či
spíš ještě překonal další z brankářů
Sokola Jan Mayer. Sympaťák přezdívaný Mája byl hlavně zkraje druhého
poločasu naprosto nepřekonatelný,
na obratu nepříznivého vývoje až
k vítězství kosteleckých házenkářů
32:29 se podílel zcela zásadní měrou.
Volba Večerníku na pozápasový rozhovor byla i v tomto případě jasná,
vždyť úspěšnost zákroků hrdiny nedělního mače se šplhala k neuvěřitelným sedmdesáti procentům!

Marek SONNEVEND

yy Jak se vám podařilo chytit po přestávce tolik pokusů Telnice za sebou?
„Kluci mi tam strašně pomohli výbornou obranou, která od druhé půlky

movým přístupem. A v úplném závěru
odpor houževnatých mužů v černém
definitivně zlomil. Rozhodla tříbranková šňůra na 31:28, na niž frustrovaná Telnice už nenašla odpověď. Načež
fandové odměnili bojovníky HK skandovaným potleskem vestoje!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku 2. ligy,
skupiny JM najdete na straně 22

perfektně šlapala. A střely z němoc míčů a ukvapeně stříleli,
jakých devíti metrů já prostě
chtělo to víc podržet balón,
musím mít, k tomu se mi pozahrát vepředu nějaké signály,
dařilo vyrazit několik náskoků
tím si zakončení líp připravit.
z křídla, kdy protihráči neměli
Plus hlavně zpevnit defenzivu.
kdovíjaké úhly.“
To se nám povedlo dokonale,
yy Šlo o rozhodující pasáž
systém 1-5 s jedním vysunustřetnutí?
tým obráncem parádně zafun„Jednoznačně ano. Přes deset
goval.“
minut jsme nedostali gól, sami
yy Minule jste venku porazidali devět branek v řadě a tahle
li favorizované Ivančice, teď
šňůra nás ohromně nabudila.
zdolali další družstvo z poDařilo se nám jak v obraně, tak
předí tabulky. Není to pro váš
v útoku, celá druhá půle to byl
omlazený tým jako sen?
'
0
BIL

B/
z naší strany fakt super výkon.
„Upřímně řečeno si myslím, že
" . ' #! Foto: Marek Sonnevend
Velkou důležitost ještě mělo,
v soutěži jsou momentálně hraže jsme se koncentrovali sami na sebe, „Jasně, dostat dvacet gólů za půlku je telní úplně všichni soupeři. Jde jen o to
nenechali se ničím vyprovokovat a ustáli pořádný ranec. Po pravdě ani nevím, mít na každý zápas maximální hladinu
i konec, kdy se lámal výsledkový chleba. co se dělo o přestávce v šatně, proto- koncentrace a udržet ji. Potom můTam jsme soupeře definitivně zlomili.“ že jsem si vzal pití a šel se rozcvičo- žeme být schopní porážet kohokoliv,
yy Úvodní poločas s dvaceti inka- vat na ten druhý poločas. Ale kluci si jedno jestli doma nebo venku. Plně se
sovanými trefami však byl naopak v kabině určitě řekli, že takhle to dál soustředit na náš vlastní výkon bude
špatný, že?
nejde. Do pauzy jsme ztratili hrozně alfa i omega všeho.“

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním nám chybělo maximální nasazení i chtění v obraně, soupeř tam někdy snadno procházel, hodně gólů dal z trháků
a Pavlu Navrátilovi to někdy i smolně napadalo do brány. K tomu jsme ztratili hodně
míčů jak nepřesnými přihrávkami, tak technickými ztrátami a také špatnou střelbou,
často uspěchanou. Asi jsme až moc chtěli, hra neměla hlavu ani patu. V šatně jsme si
k tomu něco řekli, kluci vzali pokyny za své, do druhé půlky se ohromně vyburcovali.
A hned po přestávce začali zvýšenou agresivitou i rychlým přistupováním perfektně
bránit, což podpořil spoustou parádních zákroků gólman Honza Mayer. Směrem
dopředu jsme se zase líp hýbali bez míče, zakončení přestalo být tak zbrklé. Strašně
dlouho jsme neinkasovali, díky tomu otočili ze 14:20 na 23:20. Pak se utkání ještě
dost tahalo, ale my už jsme byli výborně rozjetí a mnohem lépe zvládli vypjatou koncovku. Celý mančaft musím pochválit za skvělý obrat i kvalitní druhý poločas, dva
body jsme opět vydřeli. Velká radost! Co moje červená karta? Byl tam nepotrestaný,
přitom evidentní úder soupeře na hlavu Lukáše Varhalíka, tak jsem rozčilený vběhl
na hřiště a v emocích tam tomu hostujícímu hráči něco řekl. Zaslouženě následovala
červená, za což se klukům omlouvám, znamenalo to zbytečnou komplikaci. Naštěstí
i tak všechno zvládli, za což jim děkuju.“
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hejbalistů Prostějova pro příští sezónu
2019. „Na základě předchozích kontaktů jsem znovu oslovil tři výkonnostně
schopné borce odtud z regionu s nabídkou, aby se stali součástí našeho týmu
v dalším ročníku druhé nejvyšší soutěže
ČR. Jednání vypadají slibně, ale nic ještě
není definitivně domluvené, proto nechci jména těch tří kluků zatím zveřejňovat. Cílem každopádně je, abychom
měli širší kádr než dosud a získali tak
větší záruku jít do každého utkání první
ligy v konkurenceschopné sestavě,“ řekl
nám Beneš.

PROSTĚJOV Sice se pomalu blíží
zima, ale to neznamená, že by prostějovský nohejbal úplně spal. Nedávno
absolvovali dva hráči místního TJ
Sokol I mistrovství republiky mužů
v singlu 2018 a Večerník přidáváme
jiné dvě zajímavosti z oddílového
dění.
První zprávou je, že se v plném proudu
nachází plánovaná rekonstrukce tribunky podél hlavního kurtu ve venkovním
areálu u prostějovské sokolovny na
Skálově náměstí. „Pracovníci zatím tribunu opravili a dali jí nový povrch, což
po dlouhých desítkách let své služby
akutně potřebovala. Nyní vypadá jako
nová, tím pádem se přechází k jejímu
zastřešení dřevěnou konstrukcí. Tahle
fáze výstavby právě začíná,“ informoval
Večerník hlavní trenér Sokola I Richard
Beneš.
Vedle osobního sledování postupu- '         %
jících prací se věnuje také hráčskému        B '" E
posilování prvoligového mužstva no- $+ ! Foto: Marek Sonnevend

Házenkáři Prostějova vyválčili v hanáckém derby s Olomoucí bod
25
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Od tohoto okamžiku se však domácí odrazili a do přestávky stáhli náskok soupeře
na čtyři branky. Ve druhém poločase nejen
dál pokračovali ve stahování náskoku, ale
PROSTĚJOVZaslouženouremízou předváděli také pěkné kombinační akce,
po nichž zaslouženě padaly branky. „Ve
skončilo nedělní odpolední utkání druhém poločase jsme si v obraně lépe po-

osmého kola druhé ligy házené
na jižní Moravě. Hanácké derby se
sousední Olomoucí, disponující
kvalitním týmem, bylo plné zvratů
a skóre na světelné tabuli se přelévalo na obě strany. Před těžkým
utkáním vTelnici si tak domácí Sokol
II připsal do tabulky bod a tím také
nechal svého soupeře za sebou.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

První poločas se domácím příliš nevyvedl. Manko postupně narůstalo a zhruba
deset minut před pauzou činilo poměrně
hrozivých šest branek. „V první půli jsme
se nebyli schopni vypořádat s daleko zkušenějším týmem soupeře, který měl ani
ne tak výškovou, jako váhovou převahu.
Při naší nedůsledné obraně to bylo znát,“
viděl příčiny špatného vstupu do utkání
trenér Tomáš Černíček.

máhali a tento handicap srovnali,“ vysvětlil
důvod zlepšení hry v obraně i skóre trenér.
Už po deseti minutách druhé půle bylo
srovnáno, pak si domácí dokonce vypracovali dvoubrankový náskok, ale osm minut před koncem bylo zase srovnáno na
23:23. Přes množství oddychových časů

pak skóre zůstalo vyrovnané i při závěrečném klaksonu.
Na utkání 9. kola zajíždí Prostějov v neděli
do Telnice, kde se v místní nafukovací
hale hraje od 17:00 hodin. „Je potřeba
potvrdit vzestup, který u družstva vidím.
V Telnici to bude těžké jak z důvodů jejich

specifické haly, tak bouřlivého domácího
prostředí. Tam bych byl rád za jakýkoli
bod. Každý zápas začíná od stavu 0:0
a záleží na mnoha faktorech. Nezbývá než
jít zápas od zápasu a snažit se nasbírat do
zimní přestávky co nejvíc bodů a odtrhnout se tím od spodních pater tabulky. Cí-

lem je dotáhnout se na lepší střed tabulky,
abychom se na jaře mohli pokusit dostat
se ještě trochu výš,“ poznamenal před
nadcházející soubojem Černíček. (tok)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku 2. ligy, skupiny JM
najdete na straně 22

FOTOGALERIE
klikni na
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U TOHO
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Tomáš ÈERNÍÈEK - Sokol II Prostìjov:
„Bylo to velmi těžké utkání, což jsme ostatně očekávali. Chyběli nám opět čtyři hráči základní sestavy, všichni tři Flajsarové a Pavel Šestořád. I tak jsme samozřejmě chtěli naplno bodovat, i když
víme, že Olomouc má zkušené družstvo. To soupeř potvrdil v prvním poločase, kdy jsem nebyl
spokojen s naší obranou, v útoku to také nebylo úplně nejlepší. Věděl jsem ale, že jsme už stáhli
větší ztráty, tak jsem věřil, že se nám zápas ještě podaří otočit. Po přestávce už naše hra byla daleko
lepší v obraně i útoku, i když nám rotovalo jen sedm nebo osm hráčů. Hodnocení zápasu je možné
ze dvou pohledů. Podle vývoje prvního poločasu jsem s bodem spokojen, na druhou stranu
jsme mohli nakonec dosáhnout i na body dva, jenže konec zápasu je tak trochu ruleta a při nějaké
ztrátě jsme mohli také o gól prohrát. Bod asi odpovídá tomu, co jsme dnes předvedli, Olomouc si
zasloužila bod za první poločas, my za ten druhý. Všichni, co dnes byli na hřišti, odvedli maximum.“
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sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

!$          (
Týmově ovládli mistrovství světa armádní i civilní a také
Světový pohár, individuální tituly získali Gečnuk, Šorf a Jiroušek

PARUŠITISTÉ A JEJICH ROK 2018 V KOSTCE
ARMÁDNÍ MISTROVSTVÍ SVÌTA 2018 – MAÏARSKO (SZOLNOK)

+  #   4 +   (           E0!
Foto: archiv Ivana Hovorky

PROSTĚJOV Pokud jsme už v minulých letech opakovaně a zaslouženě hodnotili sezóny parašutistů Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov jako vynikající, tak
letošní rok byl z jejich strany doslova fenomenální. Na mezinárodní scéně totiž v končícím letopočtu 2018 vyhráli (téměř) všechno, co se dalo, a bez přehánění tak mohou
směle prohlásit: v klasickém parašutismu jsme momentálně nejlepší na světě!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Stěžejní pro úspěšnost každého ročníku
přitom je, jak dopadne globální šampionát. Během uplynulých měsíců se konaly hned dva, navíc v pekelně rychlém
sledu za sebou. A oba Hanákům vyšly
báječně. Vojenské mistrovství světa
v maďarském Szolnoku jim přineslo
triumf v absolutním pořadí mužských
družstev, byť ve skupinové akrobacii
i přesnosti přistání týmů skončili mimo
stupně vítězů. V součtu obou disciplín
však na ně nikdo neměl. Totéž platilo
v individuální akrobacii pro Libora Jirouška, který je fenoménem téhle disciplíny. A Oldřich Šorf korunoval životní
formu jak bronzem na přesnost, tak zejména zlatem v celkovém pořadí mužů!
Okamžitě po návratu z pust následovalo civilní mistrovství světa v Bulharsku (Erden–Montana), kde čeští
reprezentanti ze srdce Moravy pobili
veškerou konkurenci ještě drtivějším
způsobem. Hlavně prostějovský kolektiv nedal soupeřům ani čuchnout,
neboť opanoval přesnost přistání
i konečné pořadí družstev! A takový
super double předvedl po dlouhých
dvaadvaceti letech. Aby toho nebylo málo, už padesátiletý veterán
Jiří Gečnuk v nesmírně dramatické
soutěži jednotlivců vydřel po stříbru
z přesnosti i vysněný titul absolutního
světového šampióna, po němž toužil
celou dlouhou kariéru!

"@                
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Foto: archiv Ivana Hovorky

Průběžně celou sezónu pak borci
Dukly objížděli na šestidílný Světový pohár, na jehož jednotlivých
závodech skončilo v týmech áčko
dvakrát první, jednou druhé a dvakrát třetí, což v součtu celého seriálu
znamenalo suverénní vítězství. Béčko přidalo jednu třetí pozici, dohromady pak rovněž výbornou čtvrtou
příčku. Což nejlépe svědčí o kvalitativní vyrovnanosti všech členů ASO
na vysoké úrovni. Ostatně i v individuálním hodnocení SP medailově
bodovali jak v rámci jednotlivých
dílů (muži – Oldřich Šorf 1. v Locarnu a 3. v Rijece, Hynek Tábor 3.
v Thalgau, junioři – Petr Chládek 1.
v Bellunu i v Locarnu a 3. v Rijece,
v Bledu i v Peitingu, Jakub Rataj 3.
v Thalgau), tak v konečném pořadí
(muži – Oldřich Šorf 2., junioři –
Petr Chládek 1.).

(v disciplínách s úèastí borcù Dukly Prostìjov)
2S+ 

Rusko
Německo
Čína
Slovinsko
Francie
Belgie
Katar
Bělorusko
Itálie
Maďarsko
Švýcarsko
Slovensko

CIVILNÍ MISTROVSTVÍ SVÌTA 2018 – BULHARSKO (ERDEN–MONTANA)
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SVÌTOVÝ POHÁR 2018

Medailová bilance zemí na dvou MS 2018

Česko
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Suma sumárum? Výkonnostní i výsledková pohádka! „Ne všem samozřejmě vyjde vždycky všechno na jedničku, ale když celou sezónu sečteme,
zaslouží kluci obrovskou pochvalu,
absolutorium. Nejvýš přitom ční jejich umění prodat své schopnosti na
vrcholných akcích, což prokazují opakovaně už řadu let. A mohu jen zopakovat stěžejní důvody, proč tomu tak
je. Kvalitně trénují v těžkých podmínkách, takže je pak nerozhodí náročné
okolnosti na místě důležitých závodů.
Jsou ochotní na sobě tvrdě pracovat,
navíc si navzájem poradit i pomoct.
Těží z této společné soudržnosti, kde
se hodí jak zkušenosti ostřílených
borců, tak energie těch mladších. Přejí
jeden druhému, mají mezi sebou dobré vztahy i týmovou atmosféru. A mohou využívat kvalitních podmínek
vytvářených díky zázemí a podpoře
armády, pod jejímiž křídly ASO Dukla
Prostějov dlouhodobě funguje,“ shrnul maximálně spokojený reprezentační trenér ČR Ivan Hovorka.
Za dané situace má velkou radost, že
svou extratřídu budou moci jeho svěřenci předvést v příštím roce i na českém území při jednom mezinárodně
vrcholném klání. „Petr Chládek starší
neboli otec našeho špičkového juniora
se rozhodl podat kandidaturu na uspořádání Mistrovství Evropy 2019 ve
Strakonicích. Je dost pravděpodobné,
že šampionát opravdu dostane, a kluci tudíž mohou v příštím roce ukázat,
co umí přímo v naší republice,“ těší
se Hovorka. Ještě větší radost by mu
prý udělalo, kdyby se třeba některého
světového šampionátu chopil přímo
Prostějov. „Soutěžit takhle úplně doma
v rámci mistrovství světa, to by byla
skutečná fantazie. Aspoň by se místní
fandové sportu na vlastní oči přesvědčili, že dosáhnout na vynikající úspěchy v dost široké mezinárodní špičce
klasického parašutismu není žádná
samozřejmost ani tak jednoduchá věc,
jak to může podle našich stabilně skvělých výsledků na akcích v zahraničí vypadat,“ zdůraznil Hovorka.
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