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Milionová škoda
 
 

PROSTĚJOV Ničivý požár zachvátil v sobotu
po poledni komplex budov místního nádraží
v Prostějově. Hustý dým se vznášel desítky metrů vysoko, dřevěný objekt sběrny starého papíru
hned vedle zděné budovy nádraží se ocitl v plamenech. Postupně se k místu neštěstí sjížděly
jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů
z okolí Prostějova. Šlo o vteřiny! Oheň se totiž
nebezpečně šířil do další části dřevěné budovy,
kterou je oblíbená výkupna ovoce. Policie krátce
po čtrnácté hodině neprodyšně uzavřela pro veškerou dopravu Sladkovského ulici, strážci zákona
pak na pokyn hasičů vyháněli také desítky „diváků“ stále do větší vzdálenosti od místa požáru.
Boj začal...
Co všechno se v sobotu po obědě dělo na místním nádraží v Prostějově a kdo může za milionovou škodu?

2

FOTO

rychlý

Prostějov (mik) – Stále více lidí
se obrací na magistrát s poukazem na
nehorázný nepořádek pod dálniční
estakádou Haná. Zejména lidé bydlící
v Dolní ulici v Prostějově si stěžují na
plochu při sjezdu z dálnice, která je zarostlá plevely, náletovými dřevinami
a zároveň se zde hromadí odpadky
zanechané bezdomovci. „Je to první
věc, kterou i cizí řidiči vidí, když sjedou z dálnice,“ poukazují stěžovatelé.
Mluvčí prostějovského magistrátu
však občany uklidňuje. „V příštím
roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic komplexní rekonstrukci estakády,
a dojde tím zároveň i na úpravu ploch
pod tímto dálničním přemostěním,“
říká Jana Gáborová.

  

Prostějov (mik) – Jistě, během zimy
bude určitě ještě hůř. Ale minulý čtvrtek ráno Prostějovany hodně překvapil silný mráz, na který jsme dosud
nebyli zvyklí. Na hvězdárně naměřili
ráno 7,7 stupňů Celsia pod nulou, což
je zatím letos nejnižší teplota ve městě.

Chtìlo by to horolezce
Prostějov (mik) – Na magistrát
v Prostějově docházejí pochvalné ohlasy na kameru, která online snímá dění
na kluzišti před muzeem na náměstí T.
G. Masaryka. Lidé si ale zároveň přejí
stejně kvalitní kameru na radnici, která
snímá celé náměstí a z níž živý přenos je
k mání na webových stránkách města.
Současná je totiž podle mnohých
nekvalitní. „O výměně této kamery
zatím neuvažujeme. Náhrada tohoto
zařízení na věži radnice je totiž velice
náročná a spojená s lezeckými pracemi.
Pohled na náměstí zajišťuje kamera
z okna odboru kanceláře primátora.
Jiné umístění je omezeno stanoviskem
památkářů,“ vysvětluje lidem Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějova.

RAKUŠANÉ
VS. HANAČKY

Foto: Martin Mokroš

Martin MOKROŠ

PROSTĚJOV Prostějov navštívili ve čtvrtek rakouští čerti krampusáci, kteří normálně děsí
celou Evropu a možná i migranty z Afriky. Ovšem místní děvčata se nebála, a tak nakonec
rakouský krampusák s evidentně unaveným ocasem hýčkal na půdě Společenského domu v náručí krásnou spoluobčanku z našeho statutárního města.
A jaké z toho plyne poučení? Nechoďte s velkým ocasem na prostějovská děvčata, velmi
rychle vám sklapne!

Agentura        
To už je na pováženou, co se to
v Prostějově děje! Zpráva ze svodky městské policie prostě bere dech.
Velitel prostějovských strážníků
Agentuře Hóser i dalším respektovaným médiím minulé pondělí
prozradil, že se ve městě připravoval atentát na nového primátora
Prostějova Francimóra Kopačku!
Důvod? Sportovní!
„Musím informovat veřejnost
o tom, že se nám na poslední

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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rr1POEˉMÎrr
Ani spolu, ani bez sebe. Protiklady se přitahují. Například to platí pro chudé mladé dívky a bohaté staré pány... Pokud vás někdo štve natolik, že jej nemůžete vystát, pak je to dobrý předpoklad k tomu, abyste si ho vzali a otrávili
mu život na co možná nejdelší dobu. Souboj protikladů, které se přitahují,
byl tématem současného francouzského komediálního hitu, s nímž do Prostějova dorazilo pražské Divadlo Kalich.
rr¼UFSÝrr
Životní zkouška.. Policajt zastaví podnapilého řidiče: „Jste ochotný podrobit se zkoušce na alkohol?“ „Jasně a v jaký hospodě?“ O tom, že chlast může
představovat životní zkoušku, ve které totálně propadnete, se přesvědčil Patrik Růžička. Recidivista byl v červnu propuštěn z vězení, v září opět kradl
a nyní skončil před soudem.
rr4U˺FEBrr
Chlapi a bolest. Prozradím vám jedno velké tajemství: žádní čerti nejsou.
A kdyby byli, museli by vypadat jako Rakušané... Do Prostějova vůbec poprvé dorazili děsiví čerti od našich jižních sousedů. K vidění byli v prostějovském Společenském domě.
rrɥUWSUFLrr
Náš soused čert. Prozradím vám jedno velké tajemství: žádní čerti nejsou.
A kdyby byli, museli by vypadat jako Rakušané... Do Prostějova vůbec poprvé dorazili děsiví čerti od našich jižních sousedů. K vidění byli v prostějovském Společenském domě.
rr1ÃUFLrr
Samotářka světlonoškou. „Já samotářka samotná jdu noci vstříc a šeru
koutů...,“ zpívá Magda Malá ve své zřejmě nejznámější písni Samotářka.
Zatímco z textu vyplývá, že by se její interpretka měla světlu spíše vyhýbat,
v Prostějově to byla právě ona, kdo pomohl rozsvítit vánoční strom na prostějovském náměstí.
rr4PCPUBrr
Bílovice, Bílovice jsou pro nás spíš Čertovice. Tenhle slogan jsme si vymysleli se synem Filipem, se kterým v adventním čase pravidelně navštěvujeme jmenovanou vesnici. Právě zde se totiž po uplynulé tři roky konala
jízda pekelným vláčkem. Ten byl letos nahrazen žebřiňákem taženým čerty.
Hrůza z nich šla stejně jako v minulých letech.
rr/FEˉMFrr
Rozhled z vrcholků blaha. Kdo vystoupal až k našim dvěma rozhlednám,
ocitl se jistě až na samém vrcholu blaha... Vždyť vůbec poprvé v historii byly
obě dvě vyhlídky otevřeny pro veřejnost. A to nebylo vše. Zatímco v Repechách se u příležitosti slavnostního otevření rozhledny zdarma čepovalo
pivo, na Kosíři zase rozdával Mikuláš dětem sladkosti.

chvíli podařilo zadržet šestaosmdesátiletého muže, který chtěl sekáčkem na maso spáchat atentát
na primátora. Naši strážníci ho
zadrželi zrovna ve chvíli, kdy si
v jednom z řeznictví na náměstí
nechával od řezníka sekáček nabrousit. Muž měl v kapse podrobný plán interiéru radnice a také
kanceláře primátora,“ uvedl velitel prostějovské městské policie
Jan Nagymároš.
Agenturu Hóser samozřejmě zajímaly důvody, proč chtěl senior
provést tak hrůzný čin. „Po několika hodinách tvrdého výslechu
spojeného s krátkým mučením se
nám přiznal. Jde totiž o velkého
fotbalového fanouška a byl nasraný z toho, že jakmile se pan

KRIMI

primátor Kopačka začal věnovat
politice a byl zvolen na radnici,
fotbalisté Prostějova ani jednou
nevyhráli. Sportovní neúspěchy
klubu, kterému pan primátor
šéfuje, si spojil s jeho působením
v politice. Atentátem chtěl docílit
změny ve vedení fotbalového klubu,“ popsal zpověď atentátníka
šéf prostějovských strážníků Jan
Nagymároš.
Agentura Hóser samozřejmě oslovila i primátora Prostějova, co na
to říká. „Je to hnus, ještě teď se
třesu! Ale myslím si, že když ten
pán neměl pistoli, tak proti sekáčku na maso bych se ubránil.
To, že jsem primátor, určitě není
důvod proher našich fotbalistů.
Za porážky může jen opozice,

která naše hráče znervózňuje,“ je
přesvědčen Francimór Kopačka,
prostějovský primátor.
Ale jedna dobrá zpráva na závěr.
Primátor Kopačka se exkluzivně svěřil, že pro atentátníka má
pochopení a chystá se mu udělit
amnestii!
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice

2,68
Muž byl totálně opilý, což prokázala dechová zkouška s výsledkem téměř tří promilí alkoholu.
A co je ještě horší, ve společné domácnosti se podle všeho nejednalo o první násilí, kterého se chlápek dopustil. Tvrdá rána do zad
ovšem tentokrát ženu přesvědčila
o tom, že takto už to dál nejde
a napadení nahlásila policii.

www.

cz

  

CO NÁS UDIVILO…
Pravdu přiznávají pomalu. Už před
více než měsícem přinesl Večerník
jasné důkazy o tom, že 22. září tohoto
roku vyletěl do luftu dům v Mostkovicích kvůli explozi minimálně 100
kilogramů výbušniny na bázi TNT,
se kterou jediná oběť neštěstí kšeftovala. Policie minulý týden zatím
přiznala, že v domě nevybuchl plyn...
ZACHYTILI JSME

11 083 000

Výnosy Národního domu v Prostějově přesáhly v loňském roce
částku jedenácti milionů korun.
Tato obecně prospěšná společnost hospodaří už několik let se
ziskem, přitom od města nepobírá žádné dotace.
Čtěte na straně 14-15
ZAUJALA NÁS...

MAGDA MALÁ

je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

 po dvojici hledaných

Většinou míru alkoholu v dechu
zmiňujeme u případů silničních
kontrol, ale tentokrát policisté
dali pořádně „dýchnout“ nikoliv
řidiči, ale násilníkovi. Strážci zákona totiž jeli řešit nahlášený případ fyzického napadení, kterého
se dopustil jednatřicetiletý rabiát
vůči své partnerce.



Vyrostla hvězda. Elton „Elly Jay“
Lodewyk je lidem z Prostějova
znám více než dobře, když jeho hlas
slyšel každý, kdo procházel hlavním
náměstím. Cesta hudebníka pocházejícího z Jihoafrické republiky od té
doby pomalu, ale jistě stoupá vzhůru. Svůj dosavadní vrchol zaznamenal při předávání cen Hollywood
Music in Media Awards.

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.

PETR CETKOVSKÝ
se narodil 15. listopadu 1970 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. září 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 48 do
50 let, měří okolo 185 centimetrů, má
obézní postavu, hnědé oči a hnědošedé
vlnité vlasy.

PAVEL ČUREJA
se narodil 22. května 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. listopadu
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
24 do 25 let, měří okolo 164 centimetrů, má střední postavu a černé vlasy. Na
všech končetinách má tetování.

Foto: internet

Muzikálová zpěvačka byla hlavní
hvězdou pátečního slavnostního
rozsvícení vánočního stromu
na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Známé písničky
i koledy si s touto dámou zazpívalo
zaplněné náměstí.
ZASLECHLI JSME…

„ANI POŘÁDNĚ
NEVÍM, CO JSEM
TAM CHTĚL
UKRÁST“
Vězeň-romantik Patrik Růžička se
po letním propuštění ocitl opět před
prostějovským soudem, když byl
přistižen, jak nakupuje bez placení...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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Zpráva, vydaná minulé pondělí mluvčím prostějovské vyloučen. Policisté i nadále prověřují veškeré okolnosti
policie, tak Mostkovické spíše rozčílila, než aby je uk- případu,“ sdělil médiím František Kořínek, tiskový mluvčí
lidnila či přinesla lepší výchozí pozici pro vyjednávání Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
dokončení na straně 18 >>>
s pojišťovnami. „Výbuch plynu byl během vyšetřování
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PROSTĚJOV, MOSTKOVICE Majitelé třiapadesáti
nemovitostí, které byly poškozeny enormně silnou
explozí domu v ulici Na Valše v sobotu 22. září, žijí
stále v nejistotě. Pojišťovny jim nechtějí proplatit
škody v souhrnné hodnotě přes 30 milionů korun,
protože policie dosud není schopna přesně říct, proč
dům, v němž zahynul třiatřicetiletý hasič, vyletěl do
povětří.

zpravodajství

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, také letos se prostějovský
magistrát rozhodl ozdobit hlavní náměstí malými stromky v květináčích. Stejně jako v minulých letech je i letos dodaly Lesy města
Prostějova. A i tentokrát se jejich zdobení ujaly děti z mateřských
a základních škol. Spolu s druháky ze ZŠ Jana Železného přidala
ruce k dílu i náměstkyně primátora Milada Sokolová, která před
lety do Prostějova projekt velikonočních a vánočních stromečků
přivedla. „Obdivuji nejen šikovnost dětí, ale hlavně kreativitu paní učitelky. Každý stromek je jiný, stále se přesvědčuji, že existují
nové a nové nápady,“ povšimla si Sokolová, která dětem popřála
krásné a bohaté vánoce.
(red)

PROSTĚJOV Tady šlo o život!
K bráně jednoho z průmyslových
areálů na okraji Prostějova se
zatoulal vlčák, o kterého podle
všeho ztratil jeho majitel zájem.
Na kříženku německého ovčáka
ale zničehonic těžká ocelová
konstrukce spadla, a zvíře bylo
přivřené v pasti. K v bolestech
kňučícímu tvorovi okamžitě
vyjeli strážníci i hasiči, kteří se
snažili o jeho záchranu.
„V neděli 25. listopadu krátce před
půlnocí bylo na lince 156 přijato
telefonické oznámení z vrátnice
firmy v okrajové části Prostějova
o zachyceném psovi pod bránou.
Podle oznamovatele bránu nemůže
otevřít, aniž by zvířeti neublížil. Na
místo byla okamžitě vyslána hlídka,“
popsala nahlášenou situaci Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Když strážníci dorazili na místo,
oznámení potvrdili. Kňučící zvíře
bylo zapotřebí rychle vysvobodit.
„Pes byl zaklíněn pod sedmimetrovou bránou, se kterou nešlo pohnout
kvůli její značné hmotnosti. Z toho
důvodu si hlídka vyžádala příjezd
hasičů. S jejich pomocí se nakonec
po velkém úsilí podařilo psa vyprostit. Majitele se ovšem strážníkům
nepodařilo zjistit, zvíře totiž nebylo
očipováno,“ uvedla Greplová.
Jelikož se tedy nepodařilo zjistit,
komu pes patří, aby si ho mohl
převzít a odvézt domů, následoval běžný postup jako v mnoha
podobných případech. „Kříženka
německého ovčáka byla převezena
na služebnu do odchytového kotce. Poté putovala do psího útulku
v Olomouci,“ zkonstatovala mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Do vily v Hamrech se nastěhoval slovenský

OPERNÍ REŽISÉR
HAMRY Zhruba před rokem
získala vila v Hamrech nového
majitele. Zajímavou stavbu, kde
dříve bývala mateřská školka,
se město Plumlov snažilo prodat více jak šest let. Nakonec ji
zakoupil Pavol Juráš, který zejména v operním světě působí
jako režisér, scénograf a kostýmní výtvarník. Do vily se už
nastěhoval a nemovitost se snaží
opravovat.
Šestatřicetiletý Pavol Juráš se narodil v Ružomberoku, na Vysoké škole
múzických umění v Bratislavě vystudoval divadelní režii, na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně
operní režii. Studoval také herectví. V Česku vytvořil řadu inscenací
například pro Národní divadlo
v Praze či Národní divadlo Brně. Pro
své inscenace tvoří zároveň scénografii.
Mimo řady svých dalších aktivit
se Juráš podílel na vzniku tradice
Plesu v opeře v Brně, pro který
napsal scénář, navrhl kostýmy a též
ho režíroval. Úspěch této akce mu
přinesl pozvání, aby opakovaně realizoval Ples ve Státní opeře Praha.

Pondělí 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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„Vím, že nový majitel v Hamrech už
bydlí a dům se snaží opravovat. Co
je mi známo, tak hovořil o tom, že
si ve vile vytvoří svůj vlastní ateliér
a bude se ji co nejvíce snažit otevřít
lidem. Nabízel například, že kdo
bude chtít, může k němu chodit na
hodiny kreslení. Občas také hrává
v plumlovském kostele na var-

hany, kde se střídáme,“ prozradila
Večerníku starostka Plumlova Gabriela Jančíková.
Samotného Pavola Juráše se
Večerníku zatím nepodařilo
kontaktovat, nicméně to hodláme zkoušet a budeme se snažit
přinést vám exkluzivní rozhovor.
(mls)

STÍNY MINULOSTI
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Stížnosti a dotazy však
stále chodí...

PROSTĚJOV Málokterá stavební
investice v Prostějově byla tak
komplikovaná jako rekonstrukce
krasického rybníka. Ta měla
začít už v roce 2015, ale kvůli
nečekaným průtahům vinou opakovaných výběrových řízení na
zhotovitele celé akce se rybník
v Krasicích dočkal definitivně až
letos. I když definitivně vlastně
ne, protože ještě chybí odplevelení
břehů, což musí počkat až do jara.
Někteří lidé ale dodnes považují
rekonstrukci rybníka za nepovedenou a nové vedení prostějovského
magistrátu bombardují stížnostmi
i zvídavými dotazy.
Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2015 na základě zadání
revitalizovat rybník, který vznikl na
mlýnském náhonu, jehož historie
sahá do 15. století. „Oprava návodních svahů spočívala v jejich dosypání zeminou se zhutněním do sklonu
1:3 a zpevněním pohozem z lomového kamene. Hráz, která částečně
vymezuje vodní plochu, funkčně
vyhovovala a nevyskytovaly se v ní
zvýšené průsaky. Materiál z výkopu
dna pro založení kamenného pohozu

     
Napsáno
pred

1. 12. 2008

Minulý týden jsme informovali
o činu dosud neznámého vandala,
který ve Vrahovické ulici povalil
a zcela zničil stacionární radar na
měření rychlosti vozidel. Přitom se
už v krátké době jedná o druhý útok
na zařízení, které v našem městě nechalo město zabudovat pro zvýšení
bezpečnosti na silnicích. Jak jsme
zjistili, v případě dopadení vandala
policií mu hrozí u soudu až šest let
vězení za spáchání hned několika
trestných činů!
„Pouhé dva týdny dohlížel na dodržování dopravních předpisů radar ve
Vrahovické ulici. Neznámý pachatel jej
v sobotu 22. listopadu 2008 poškodil.
Škoda bude v řádu statisíců korun,“ konstatovala Anna Němcová, tisková mluvčí
společnosti Czech radar. Právě od této

firmy má město dnes pronajato už jedenáct zařízení, která monitorují dopravní
provoz v Prostějově a dokumentují
přestupky řidičů. A mnohým z nich to
zřejmě vadí. Byl jeden z nich pachatelem
zničení radaru ve Vrahovické ulici? „Po
pachateli už pátrá policie. Podle právníků
se mohl dopustit hned tří trestných činů,
a to poškozování a ohrožování provozu
obecně prospěšného zařízení, dále útoku na státní orgán a také poškozování
cizí věci. Hrozí mu tak až šest let vězení,“
dodala Anna Němcová.
Za dobu svého provozu zaznamenal
radar ve Vrahovické ulici v Prostějově
460 přestupků. Rekordmanem byl
řidič, který se 12. listopadu kolem sedmé hodiny večerní řítil Vrahovickou
ulicí rychlostí 90 kilometrů za hodinu.
Snad ještě nebezpečnější byl člověk,

se následně využil k dosypání hráze
v místě zrušeného bezpečnostního
přelivu,“ poznamenal k rekonstrukci náměstek primátora statutárního
města Prostějov Jiří Rozehnal a zopakoval, že pro realizaci stavby proběhla
tři opakovaná výběrová řízení z důvodu poměrně přísných požadavků
poskytovatele dotace.
Dotazy krasických občanů se také
vztahovaly na pomalý postup stavebních prací. Ten byl způsoben snahou
o záchranu maximálního množství
chráněných živočichů. „Dle odborného posudku se v rybníku vyskytovalo čtrnáct indikačních druhů,
z toho pak šest zvláště chráněných
živočichů. Další komplikace bohužel způsobily klimatické podmínky, tedy nezvykle deštivý a teplý začátek roku,“ vysvětlil náměstek
Rozehnal.

Stavba byla dokončena na přelomu
května a června 2018 a v závěru měsíce června bylo zahájeno napouštění.
Ovšem jsou tu ještě další stížnosti.
Podle některých lidí se současný
vzhled krasického rybníka po dokončení jeví poněkud hrubý a šedivý.
„Je třeba zdůraznit, že jde o přírodě
blízké opatření a poté, co v jeho okolí
vzroste zeleň, bude příjemným přírodně rekreačním místem. Obdobným způsobem hráze pohozem z lomového kamene je v České republice
revitalizováno mnoho rybníků,“ uvádí jako odpověď Jiří Rozehnal s tím,
že lokalitu okolo rybníka v Krasicích
ještě čeká odstranění plevele.
Jen připomeňme, že finanční náklady činily 3,2 milionu korun a rekonstrukce byla realizována za příspěvku
Ministerstva zemědělství ČR ve výši
2 milionů korun.
(mik)

 

který tudy jel o dva dny později sice jen
osmdesátkou, ale bylo to ve dvě hodiny odpoledne. „Dítě, které přechází
v těchto místech přes přechod, nemůže
odhadnout, že se ulicí řítí nějaký takový
blázen. Pokud vkročí do silnice, nemůže žádný takový řidič včas zareagovat.
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Proto jsou radary nainstalovány především u přechodů pro chodce. Všichni
by si měli uvědomit, že stacionární
radary hlídají bezpečnost našich dětí
a neměli by je v žádném případě ničit,“
dodává místostarosta města Vlastimil
Uchytil.nemocnice. Ale až po týdnu...

    

Stacionární radar vytržený úplně ze základu, skříňka obsahující drahé
měřicí zařízení zcela zdemolována. To byl výsledek vandalského činu,
který dodnes zůstává neobjasněn. Případ z Vrahovické ulice totiž nakonec policie uzavřela s tím, že je pachatel neznámý. Nikdo tedy nemusel
mít strach z oněch šesti let kriminálu, které by mu jinak u soudu skutečně
hrozily. A co víc, radary na měření rychlosti už v Prostějově dávno nejsou,
takže tato konkrétní událost je už dávno zapomenuta a mnohým může
připadat naprosto tuctová. Tenkrát před deseti lety šlo ale nejpravděpodobněji o pomstu někoho z řidičů, který musel právě kvůli tomuto radaru
platit vysokou pokutu nebo dokonce přijít i o řidičský průkaz.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Hradební ulice
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Zachránil souseda
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Vpodvečer středy 28. listopadu se
na linku 156 obrátil muž a vyslovil
obavu o svého souseda, kterého již
delší dobu neviděl, a strachoval se,
aby se mu něco nestalo. Na místo
byla vyslána hlídka. V zahradě
domu se volně pohyboval německý ovčák, na bouchání a zvonění
nikdo nereagoval. Strážníkům se
podařilo zkontaktovat syna dotyčného muže, který se ihned dostavil na místo i s klíči od domu. Po
otevření dveří byl uvnitř nalezen
ležící jednasedmdesátiletý muž,
který se ze zdravotních důvodů
nemohl hýbat. Přes operační středisko byl přivolán lékař. Sanitkou
byl senior převezen do nemocnice
na ošetření.

Botičku mu sundali
Předminulou neděli 25. listopadu před polednem bylo přijato
oznámení o vozidle s otevřenými
dveřmi na ulici Svatoplukova. Z registru vozidel byl zjištěn provozovatel, hlídce se ho však nepodařilo
zkontaktovat. Na vozidlo byl tedy
nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, aby nedošlo k jeho odcizení. Za necelé dvě
hodiny se přihlásil řidič. Botička
pak byla z vozidla demontována.

Našel snubní prsten!
V průběhu pondělí 26. listopadu
se na služebnu městské policie dostavil třiapadesátiletý muž s tím, že
předešlý den nalezl v prostorách
u kluziště na náměstí T. G. Masaryka snubní prsten z bílého a žlutého
kovu s vyrytým jménem a datem
na vnitřní straně. Přes veškerou
snahu se strážníkům nepodařilo
vypátrat jeho majitele. Nález byl
předán Magistrátu statutárního
města Prostějova, oddělení ztrát
a nálezů.

Se seniorkou do špitálu
Pomoc strážníků městské policie přišla za pět minut dvanáct!
V ranních hodinách ve čtvrtek
29. listopadu vyjížděla hlídka
prověřit oznámení o promrzlé
ženě na křižovatce ulic Studentská a Lidická. V uvedené lokalitě
byla zjištěna čtyřiasedmdesátiletá, silně podchlazená žena. Ta již
nebyla schopna s hlídkou komunikovat. Strážníci seniorku ihned
přemístili do služebního vozidla.
Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba a žena
byla převezena do nemocnice na
vyšetření.

Zamrzlá labuť
Ve čtvrtek 29. listopadu před polednem bylo přijato telefonické
oznámení o zamrzlé labuti na rybníku v Krasicích. Na místo byla vyslána hlídka, načež se strážníkům
podařilo částečně zamrzlou labuť
z ledu vysvobodit. Po zdravotní
stránce byla v pořádku. V odpoledních hodinách pak byla předána
pracovníkovi ze Záchranné stanice
volně žijících živočichů v Němčicích na Hané.
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NELÍBILA SE MU OPILÁ PŘÍTELKYNĚ 

Alkohol, facka a neštěstí bylo na světě...

Ukradli záchod!

PROSTĚJOV Strážníci Městské policie v Prostějově řešili zapeklitou situaci, která vyvrcholila násilným činem. Muž v bytě
v centru města napadl svoji partnerku, která utrpěla krvavé
zranění v obličeji. Jak se posléze snažil vysvětlit strážníkům,
na ženě mu vadilo, že nepřiměřeně pije alkohol, proto jí dal
facku! Přitom sám byl opilý jako Dán...

MICHAL KADLEC
V pátek 23. listopadu ve večerních
hodinách vyjížděli strážníci na
přijaté oznámení o napadení ženy
jejím přítelem v bytě v centru
města. „Před domem na hlídku
čekala šestatřicetiletá oznamovatelka se dvěma dětmi a kamarádkou. Žena měla krvavé zranění na
čele. Při zjišťování skutečného
stavu věci vyšlo najevo, že dámy
v bytě společně popíjely alkohol. To se ovšem nelíbilo příteli
oznamovatelky a došlo k hádce.
Šestatřicetiletá žena se rozhodla,

že i s dětmi přespí u kamarádky.
Zatímco ta na ni i s dětmi čekala
venku, tak ji měl její přítel odstrčit
a ona se při tom uhodila do hlavy.
Jak přesně ke zranění došlo, nebyla schopna říci,“ popsala detaily
z výpovědi zraněné ženy Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Hlídka strážníků v bytě zkontaktovala i jednatřicetiletého muže.
„Ten uvedl, že přítelkyně často
popíjí alkohol, což nese nelibě.
Podle jeho slov mu ujely nervy
a vyprovokovalo ho to k hádce, po
které následovala facka a odstrčení
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ženy. Při tom dotyčná zavrávorala,
upadla a udeřila se o hranu dětské
postýlky. Následně byt opustila,“
vypověděl podle Terezy Greplové
muž.
Strážníci ho ale vzápětí vyzvali
k provedení orientační dechové
zkoušky, s čímž souhlasil. „Zkouška
v jeho dechu odhalila 0,83 promile alkoholu. Žena byla převezena

přivolanou sanitkou do nemocnice k ošetření a zjištění množství
alkoholu v krvi. Muž je svým jednáním podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití. K projednání
u správního orgánu je ale třeba
souhlas poškozené osoby. O tom
byli hlídkou všichni poučeni,“
uzavřela mluvčí prostějovských
strážníků.

V nouzi se obrátil na přítele,     

ten ho podvedl    

PROSTĚJOV Jste ve finanční nouzi? Obraťte se na kamaráda, ale rozhodně ne na
takového, od něhož žádal pomoc muž
z Prostějova. Jemu se naoko snažil pomoci
jiný mladík, který na jméno svého přítele
uzavřel smlouvy o osmi půjčkách u různých
úvěrových společností. Důvěra se nevyplatila, vykutálený „kamarád“ ani jeden z poskytnutých úvěrů samozřejmě nevrátil...
Když v prosinci minulého roku neměl šestadvacetiletý muž na splácení svých předchozích
závazků, rozhodl se využít nabídky svého známého, který na internetu vyhledá různé společnosti poskytující půjčky a jeho jménem jejich
poskytnutí vyřídí. „Ve dnech jedenadvacátého
a dvaadvacátého prosince loňského roku tak
stejně starý kamarád dlužníkovým jménem
sjednal celkem osm smluv o úvěrech a zápůjč-

kách u různých finančních společností v celkovém objemu 48 400 korun. Splatnost takto
poskytnutých peněz pak byla ve všech případech v řádu jednotek týdnů. Peníze však dlužník použil právě na umoření části svých starších
závazků a ke splacení nedošlo,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Všechny poškozené společnosti věc s podezřením na podvod oznámily na policii. „Kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské
kriminality provedeným šetřením objasnili
všechny okolnosti a oba muže obvinili z přečinu podvodu a úvěrového podvodu. Za ten oběma obviněným v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ doplnil Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Další zásah na drogové scéně mají za sebou
prostějovští policisté. Přímo ve městě odhalili muže a ženu,
kteří na své zahradě vypěstovali pět rostlin konopí. Za
tento pěstitelský počin ovšem nedostanou žádnou cenu od
zahrádkářů, ale naopak jim hrozí až pětiletý kriminál!
„Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinili prostějovští
kriminalisté v těchto dnech šestačtyřicetiletou ženu
a padesátiletého muže z Prostějovska. Tohoto skutku se
obvinění měli dopustit tím, že na zahradě rodinného domu
v Prostějově od března do července tohoto roku vypěstovali
pět rostlin konopí setého. Vypěstované rostliny policisté
zajistili a podrobili odbornému zkoumání. Na základě toho
bylo zahájeno trestní stíhání obou pěstitelů,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V případě odsouzení jim oběma za toto jednání hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest,“
vyjádřil se k možnému trestu Kořínek.
(mik)

    

VĚZEŇ „ROMANTIK“ KRADL V KAUFLANDU
Patrikovi Růžičkovi nechybí dobrá vůle, boj s alkoholem ale přesto prohrává...

PROSTĚJOV Tohle je hodně
smutný osud. Letos v červnu
byl Patrik Růžička po čtyřech
a půl letech strávených za mřížemi propuštěn z vězení. Z cely i prostřednictvím Večerníku
posílal zamilované vzkazy své
přítelkyni, která s ním však už
nechtěla mít nic společného.
Ani život na svobodě nezvládl.
Už po třech měsících na svobodě jej ostraha v Kauflandu
načapala, jak se na mol opilý
snaží ukrást dvě meteostanice a zvonek na kolo. Minulé
úterý byl opět předvolán před
prostějovský soud.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čtyřiatřicetiletý Patrik Růžička má
základní vzdělání, učňák ve Fanderlíkově ulici už dokončit nedokázal.
Od mládí jeho život ničily drogy
a alkohol. Zatímco s fetováním dle
svých slov už sekl, chlastat nepřestal ani po propuštění z vězení, kde

BYLI JSME
U TOHO
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si odseděl dlouhých 54 měsíců. Na
svobodu se dostal letos v červnu
s velkým odhodláním změnit svůj
život. Nic ze svých slov však nedokázal proměnit v činy.
Nějaký čas po propuštění mu finančně vypomáhala rodina, přestože ji
už mnohokrát zklamal. Jistou dobu
přespával po penzionech a ubytovnách, jelikož si však nedokázal najít
práci, peníze mu brzy došly. Nyní dle
vlastních slov bydlí po známých. Začal také navštěvovat psychiatrii, kde

dostává prášky. Ty mu měly pomoci
s jeho psychickými problémy. Zásadní však bylo, že si ani v této situaci
nedokázal odepřít alkohol.
Pod jeho vlivem se vypravil letos
13. září do Kauflandu. „Udělal jsem
blbost. Ani pořádně nevím, co jsem
tam chtěl ukrást. Téměř nic si z toho
dne nepamatuji,“ vyjádřil se Patrik
Růžička, který po nepodařeném pokusu o krádež skončil na záchytce.
Nedlouho před úterním hlavním líčením zaslal soudu zprávu, že žádá

o bezplatné přidělení advokáta.
Zdůvodnil to tím, že vzhledem ke
svým zdravotním problémům se
není schopný hájit sám, navíc je ve
svých příjmech odkázaný na životní
minimum. Jednání s ním ovšem bylo
dosti náročné. Otázkou bylo, zda
příčinou jeho špatné komunikace se
soudkyní byly jeho psychické problémy či alkohol, nebo spíše obojí...
Soudkyně se nakonec rozhodla jeho
nárok zvážit, hlavní líčení proto
muselo být odročeno na 7. ledna.

Dneska se krade snad už všechno!
Přes noc z 20. na 21. října odcizil
dosud nezjištěný pachatel mobilní toaletu umístěnou u mostu
přes Určický potok v katastru příměstské části Prostějova Žešova.
Policisté věc šetřili pro podezření
z přestupku proti majetku. Po
vyčíslení způsobené škody pak
v těchto dnech ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Škoda
byla totiž majitelem vyčíslena na
bezmála 13 000 korun. Pachateli
tohoto jednání v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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Nesplácel 29 úvěrů
Z přečinu podvodu a přečinu úvěrového podvodu viní prostějovští
kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality čtyřiačtyřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto
skutku se měl obviněný muž dopustit tím, že si v období od května
2017 do dubna 2018 u 25 různých
poskytovatelů sjednal celkem 29
smluv o úvěrech a zápůjčkách.
Přestože se z počátku snažil dohodnuté splátky hradit, postupné
zvyšování počtu závazků, a tím
také zvyšující se celková suma
potřebných peněz ho přivedly do
situace, kdy již nebyl v této spirále schopen pokračovat. Celková
výše nesplacených závazků pak
byla vyčíslena na bezmála 300
tisíc korun. Provedeným vyšetřováním kriminalisté zjistili, že muž
při sjednávání smluv záměrně
zamlčoval skutečnou výši svých
dluhů i svou nezpůsobilost všechny splátky řádně uhradit. Za své
jednání je obviněný nyní ohrožen
trestní sazbou odnětí svobody na
jeden rok až pět let.

Rozbor to potvrdil
V pátek 9. listopadu přibližně
hodinu a půl po půlnoci kontrolovali policisté v Kostelecké ulici
osobní automobil značky Škoda
a jeho osmadvacetiletého řidiče.
Ten jevil zjevné známky ovlivnění
alkoholem a tím byl také cítit. Provedenými dechovými zkouškami
policisté u muže změřili postupně
hodnoty 1,63, 2,07 a 1,25 promile
alkoholu v dechu. S ohledem na
rozdíl ve změřených hodnotách
policisté muže vyzvali k podrobení se odbornému lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu. Tomu
se muž dobrovolně podrobil.
Další jízdu mu policisté zakázali.
Výsledek lékařského vyšetření
byl stejný jako výsledek první dechové zkoušky, tedy 1,63 promile
alkoholu v krvi. Policisté ve věci
tedy v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten podezřelému
v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

milujeme vecerník


Jakub HRABAL
25. 11. 2018 49 cm 2,80 kg
Němčice nad Hanou

Pondělí 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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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 Toto rozhodnutí určitě potěší rodiče,
kterým se narodí první miminko města Prostějova.
Od roku 2019 totiž konšelé rapidně navýšili finanční
dar pro prvního rodáka či rodačku, a to hned pětinásobně!
Skutečností je, že od roku 2013 dostával první občánek
města finanční dar ve výši dvou tisíc korun. Vzhledem
k tomu, že tato částka tedy nebyla dlouhou dobu navyšována, přišli radní se zásadním rozhodnutím. Finanční
hotovost pro rodiče, kytka pro maminku a hračka pro
první prostějovské miminko. To byly dárky, které doposud předávalo vedení města Prostějova u příležitosti narození prvního občánka města. Tradice zůstane zachována
a bude obohacena o příjemnou změnu, kterou bude navýšení částky pro rodiče dítka.
„Konkrétně se bude navyšovat finanční dar pro premiérového občánka či občanku, který se narodí na území města Prostějova jako v pořadí od prvního ledna aktuálního
roku matce s trvalým pobytem v Prostějově. Od města
získá částku deset tisíc korun,“ prozradil primátor města
František Jura.
Večerník se zeptal, co prostějovské radní vedlo k tak zásadnímu navýšení finančního daru. „Co si dneska na miminko koupíte za dva tisíce korun? Moc toho není,“ opáčil rychle primátor. Předání daru proběhne stejně jako
doposud opět v nemocnici za účasti primátora, tiskové
mluvčí a zástupců médií.
(mik)
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PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel) NNové lůžkové oddělení pro dlouhodobě nemocné a paliativní péče vzniká právě v těchto dnech v Nemocnici Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Stavební práce začaly bouráním příček ve čtvrtém patře 1. listopadu a předpokládaný termín kolaudace nových prostor je do konce května 2019.
„V současnosti na stavbě probíhají bourací práce, které jsou bohužel spojené s výraznějším hlukem. Za ten se našim pacientům omlouváme,“ uvedl Pavel Gottwald, hlavní správce Středomoravské nemocniční, pod kterou patří také Nemocnice Prostějov.
V budově léčebny dlouhodobě nemocných vzniká nová, čtvrtá stanice s kapacitou 24 lůžek,
z nichž pět lůžek bude určeno pro pacienty paliativní péče.
„Všechny pokoje budou bezbariérové, budou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací
a televizory. Finanční rámec celé investiční akce je pětadvacet miliónů korun a finance poskytl
Olomoucký kraj,“ doplnil Gottwald.
Nemocnice Prostějov má v současnosti tři stanice LDN, ve kterých poskytuje komplexní hospitalizační a ambulantní péči pro pacienty seniory, která vychází z principů geriatrie a medicíny
chronických stavů. Zároveň ale poskytuje péči i mladším pacientům s chronickým onemocněním.
Léčebna dlouhodobě nemocných je primárně určena pro spádovou oblast Prostějovska. Pacienti
jsou přijímáni překladem z akutního oddělení po stabilizaci zdravotního stavu, případně na doporučení praktického lékaře nebo na doporučení z geriatrické ordinace.
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Natálie BONKOVÁ
9. 11. 2018 48 cm 3,15 kg
Žešov

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

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:

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

6

Fotografie narozených miminek

PROSTĚJOV Už v úvodu letních prázdnin
pořizujeme
středu
v porod-o nebývalé
letošního
rokukaždou
Večerník
informoval
nici Nemocnice
Prostějov.
Jestliže již ohledně
situaci
v Žešově.
Pseudokauza
maminkudemolice
v pokoji nezastihneme,
vymyšlené
starého mostu přes dálnici
rozdělila
tamní
občany
dva nesmiřitelné
můžete
nám
zasílat
svénasnímky
tábory.
A navíc se
zcela
osadní výbor
i s potřebnými
údaji
na rozpadl
e-mailovou
v adresu:
Žešově, z něhož odešlo sedm z devíti členů.
V této příměstské části Prostějova tak nyní vý- z toho před komunálními volbami udělali pseudokauzu a od té chvíle tady nefunguje nic. Ani osadní
bor
absolutně nefunguje.
miminka@vecernikpv.cz.
výbor,“ prozradil Večerníku Martin Vyplel, dnes
NádavkemKadlec
pak všem rodičům
Michal
už bývalý předseda Osadního výboru v Žešově.
zašleme
jako
poděkování
dá„Je to tak, od léta se už nescházíme, sedm členů On sám teď ale v následujících měsících očekává
rek
přímo
domů
graficky
zprarezignovalo a začalo psát petice proti bourání mos- zmrtvýchvstání tamního výboru. „Každopádně
portrét
i s blahopřáním.
tu.covaný
Přitom jde
o absolutně
vymyšlenou věc, jak jsme o zmrtvýchvstání půjde v pravém slova smyslu,
s PROSTĚJOVSKÝ
dozvěděli, magistrát jej hodlá
za jedenáct milionů protože osadní výbory jsou důležitým poradním
Večerník
korun
opravit. Jenže
- Myslíme
i na někteří
vaši lidé tady v Žešově orgánem města a takovou jakousi samosprávou

Pondělí 3.prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Soutěž o titul AKTIVNÍ OBEC začala letos již prvním dubnovým dnem, skončila
posledním dnem v září. Oproti loňskému roku bylo prodlouženo její
trvání ze tří na šest měsíců. U přihlášených byl evidován průměrný
nárůst sběru vyřazených elektrozařízení v červených kontejnerech
o devět procent. Do klání se zapojil
také Prostějov a v rámci Olomouckého kraje triumfoval.
Soutěž nejenže podporuje sběr vysloužilých elektrozařízení v červených
kontejnerech, ale také motivuje obce
k podpoře osvěty týkající se důležitosti zpětného odběru a recyklace
starých elektrospotřebičů. „Získali
jsme dvacet tisíc korun za vítězství
ve druhém ročníku soutěže Aktivní
obec, které jsou určené na zlepšení
nakládání s odpady. Problém je v tom,
že drobné elektro a baterie stále končí v komunálním odpadu místo toho,
aby je lidé vhazovali do specializova-

ných červených kontejnerů nebo je
odnášeli na sběrné dvory, odkud putují k recyklaci. V Prostějově jsme ale
na dobré cestě. Již podruhé, ocenění
jsme získali i loni, takto děkuji všem
lidem, kteří tříděním elektroodpadu
pomohli k tomu, že jsme v Olomouckém kraji na špici,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějov. (red)
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níku na páteční tiskové konferenci
rady města prozradil primátor František Jura, některé změny v rozpočtu
bude navrhovat také on sám!
„Samotný rozpočet, tak jak byl schválen
radou města, je už podle zákona vyvěšen
na úřední desce. Existuje ale předpoklad,
že já sám budu na úterním zastupitelstvu
předkládat některé návrhy na změny
v tomto nejdůležitějším dokumentu
města,“ uvedl František Jura (ANO

2011). Na otázku Večerníku, zda může
být konkrétní, o jaké změny půjde, však
odpověděl vyhýbavě. „Jde o věci, na kterých jsme se shodli v radě města a o kterých jsem komunikoval se všemi předsedy klubů všech politických stran a hnutí
v zastupitelstvu. Veřejně tyto změny ale
poprvé budu prezentovat až na zastupitelstvu,“ zareagoval první muž města.
Po schválení rozpočtu čeká zastupitele
ještě pár bodů programu jednání, na-
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Hned po zahájení budou skládat
slavnostní slib dva noví zastupitelé.
Poslance Jaroslava Faltýnka (ANO
2011) a Radima Fialu (SPD - Tomio
Okamura) totiž v nejvyšším orgánu
města nahradí Vojtěch Burda, resp.
Martin Křupka. Po schválení programu pak již budou následovat diskuze
o konečném návrhu rozpočtu města
na příští rok. Očekávají se redukce
opozičních zastupitelů, ale jak Večer-

příklad doplňovací volba posledního
člena finančního výboru, zřízení komise pro regeneraci městské památkové zóny či schválení nového jména
ulice v Čechovicích.
Předposlední jednání zastupitelů
v tomto roce proběhne tradičně v obřadní síni radnice a Večerník pochopitelně bude u toho. V příštím vydání
tak přineseme podrobné reportáže
z průběhu celého zasedání.

PROSTĚJOV Probíhající rekonstrukce požární zbrojnice Sboru
dobrovolných hasičů ve Vrahovicích dostala další významnou
finanční injekci. Město Prostějov
získalo z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci 450 000 korun.
Prostějovský primátor František
Jura o tom novináře informoval
na tiskové konferenci Rady města.
„Jedná se o další zdroj spolufinancování k již schválené dotaci na
dostavbu a rekonstrukci zbrojnice
z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR ve
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PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, Nemocnice Prostějov.
tisková mluvčí společnosti Agel) Preventivní akce bude probíhat
Nechat si vyšetřit hladinu cukru od 7:00 do 12:00 hodin v proa krevní tlak, ale především zkon- storách Lékárny AGEL v přízemí
zultovat vhodný životní styl a stra- prostějovské nemocnice. V připravu při diabetu mohou lidé z Pros- veném stánku bude kromě možnosti
tějovska zdarma a bez objednávek vyšetřit hladinu cukru a změřit krevve středu
14. listopadu.
ní tlak
vidění například
výši téměř
4,1 milionu
korun.NemocniCel- vyjíždí
k kpožárům
a jinými nabídka
událoce Prostějov,
která
členem
vhodných
pro diabetiky,
ková částka
za opravu
činíje9,388
mil-sku-stemproduktů
v prvním
sledu, ihned
za propiny AGEL,
zájemce
na DENfesionálními
informace kzáchranáři.
prevenci a Četnost
možnost
ionu korun
včetnězve
DPH.
Stavební
DIABETU.
probrat
s odborníky
vhodnou
práce PREVENCE
plánujeme ukončit
do 31. jejich
zásahů
je vysoká,
a protoživoje
„V případě onemocnění diabetem je tosprávu i to, co všechno si mohou
května příštího roku,“ konkretizoval nezbytné těmto dobrovolníkům
obvykle nejčastější otázkou strava, její lidé s diabetem dovolit a čeho je třeprimátor
Jura
(ANO
2011).
pomoci
v
jejich
práci,“
doplnil
složení, ale i množství. S blížícími se Vá- ba se vyvarovat.
Předmětem
přístavba
primátora
Jiří kRozehnal
nocemiprojektu
je navíc totojetéma
ještě ožeha-náměstek
Navíc bude
na místě
dispozici
k současnému
objektuna Den
požární
2011).
vější. Zveme všechny
prevence(ANO
i měření
správného postavení nohou
zbrojnice
a stávající
kompletní
rekon-kteříRada
městaRevelátor
Prostějova
proto
všechny
i nové diabetiky,
přístrojem
s nabídkou
postrukcesi chtějí
stávajících
prostor
včetně
doporučuje
Zastupitelstvu
nejen tyto svátky užít chutně, můcek pro pohodlnou chůziměsta
nebo
ale i zdravě
s ohledem
své onemoc-Prostějova
měření složení
přístrojem
In
zateplení
tak, aby
byly na
naplněny
schválittělapřijetí
dotace
“ zve Marie Jouklová,
hlavní sestraz rozpočtu
Body.
normynění,
a požadavky
na akceschopOlomouckého kraje
nost jednotky. „Je třeba zdůraznit, a schválit smlouvu o poskytnutí
že se jedná o jednotku hasičů, která dotace.
(mik)
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Den prevence diabetu probíhá
každoročně v rámci oslav Světového dne diabetu. Cílem akce je
zvětšit povědomí o všech typech
diabetu a možnosti prevence. Každý rok je diagnostikováno onemocnění diabetem 2. typu u sedmi
miliónů lidí, a pokud se cukrovka
neléčí, končí i smrtí. Jen v České
republice se s diabetem léčí přes
800 000 lidí. Do rizikové skupiny
patří například lidé, kteří mají tuto
diagnózu v rodinné anamnéze,
mají nedostatek pohybu, nezdravě se stravují nebo trpí nadváhou.
Varovné signály, které by měly
člověka upozornit na to, že je čas
vyhledat lékaře, jsou například
úbytek váhy, nedostatek energie,
nadměrná žízeň či časté močení.
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PROSTĚJOV Zítra, tj. v úterý 4. prosince, bude už v deset hodin dopoledne zahájeno letos předposlední
zasedání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. Specifické má být
tím, že převážnou část jednání zaberou diskuze a schvalování rozpočtu
města Prostějova na rok 2019. A jak
v pátek nastínil samotný primátor
František Jura, on sám bude navrhovat několik změn...

„NavrhnuZvNEMOCNICE
něm několik
změn,“ předesílá primátor
...
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žehrat na pomalejší obsluhu, ale musíme si uvědomit, že velká část personálu jsou studenti a Národní dům je
jejich místem výkonu praxe. A právě
za tímto účelem obecně prospěšná
společnost vznikla, proto buďme
tolerantnější k těmto faktům,“ uvedla
pro Večerník Milada Sokolová. Také
ona je spokojena s tím, že Národní
dům hospodaří beze ztráty. „Řadu let
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem,
či dokonce s mírným ziskem. Ze
svých příjmů si hradí veškeré běžné PROSTĚJOV A je to tady. Co už rech. Od pondělí 3. prosince do neděnáklady, které k výkonu restauratérské s dostatečným předstihem Večerník le 9. prosince bude tato část Plumlova kavárenské činnosti patří. Je skvělé, avizoval v předchozích vydáních, se ské ulice uzavřena zcela. V plánu je
že se organizaci daří hospodařit tak, právě dnes, tj. v pondělí 3. prosince, totiž frézování starého asfaltového
3. skutkem.
12. V průběhu první eta- Vecerník
že ji magistrát
Vecerník
ˇ nedotuje. Myslím si, stává
ˇpovrchu a kompletní výměna za nový.
rekonstrukce jednoho z hlavních „Věřím, že se v daném termínu vše
že spolupráce je vždy na výborné py2018
úrovni. Chci poděkovat celému per- uzlů města se neprodyšně uzavírá stihne a od pondělí desátého prosince
vel- budeme
sonálu Olomoucká
za to, jak mnohdy
s menším část Plumlovské ulice v úseku od Vápenice
10
19 jezdit po novém asfaltovém
počtem zaměstnanců jsou schopni kého rondelu poblíž čerpací stanice koberci. Hlavní objízdnou trasou bude
 
 
OMV až po křižovatku
u nákupního i nadále severní obslužná komunikace
zajistit nejen chod Národního
domu,




a řidiči mohou samozřejmě využívat
ale právě ‚přivydělávat si‘ cateringem centra Haná.
nejen na území města, ale i v jiných Do této doby byl zmíněný úsek zcela i jižní kvadrant či další vedlejší komunikrajích,“ dodává předsedkyně dozorčí uzavřen pro veškerou dopravu jen ve kace,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD),
rady Národního domu, obecně směru od kruhové křižovatky. Nyní náměstkyně primátora statutárního
tudy neprojede ani kolo v obou smě- města Prostějov pro dopravu. (mik)
prospěšné společnosti.

města v soutěži
Plumlovskou dnes Triumf
třídění elektroodpadu
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EXKLUZIVNĚ

každé příměstské části. Ať už v příštím výboru bude
kdokoliv, je potřeba, aby byl zvolen a fungoval,“
zdůrazňuje Vyplel.
Jak Večerník zjistil, během prosince se ale osadní
výbory na prostějovském zastupitelstvu ještě
volit nebudou. „Podle všeho se to nestihne, volby osadních výborů nás čekají na zastupitelstvu
zřejmě až v únoru. Podle dosavadních zvyklostí
si každý politický subjekt zastoupený v zastupitelstvu zvolí vlastního člena osadního výboru,“
objasnil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova. Jak
dodal, ve hře je ale ještě jedna varianta, o které
se jedná napříč politickým spektrem. „Jaká, to
bych v tuto chvíli nechtěl komentovat,“ pousmál
se Pospíšil tajuplně.
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Prostějov (red) – Statisíce ušetřených korun poputují do výsadby
nové zeleně v Prostějově. „Původně
plánované finance na údržbu mlýnského náhonu našly jiné využití, 300
tisíc korun bude investováno do
výsadby nových stromů jak na polních cestách, tak i přímo ve městě.
Peníze byly původně plánovány na
údržbu mlýnského náhonu,“ potvrdil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov. „Vzhledem ke klimatickým
podmínkám a nízkému průtoku
vody v průběhu letošního roku nebylo nutné realizovat práce související s odbahněním části náhonu.
S ohledem k této skutečnosti bylo
možné finanční prostředky použít
na výsadbu stromů na pozemcích ve
vlastnictví města, a to podél polních
cest v katastru Čechovic a v katastru
Domamyslic, a ještě více ozelenit
město a jeho okolí,“ dodala Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně
primátora pro životní prostředí.

Statisíce do
nové zelenì

Prostějov (red) – Rada města rozhodla o změně pracovní skupiny
Smart Prostějov – chytré město
a odsouhlasila vytvoření nové. „Jak
uvádíme v Manuálu chytrého města,
smart cities jsou aktuální a jsou takzvaně cool. Moderní technologie již
tvoří běžnou součást našeho života.
Stále častěji se snažíme, většinou
nahodile a účelově, zavádět a realizovat chytrá řešení v rámci investování a fungování města. Důležité ale
je postupovat systémově tak, aby si
jednotlivá řešení nekonkurovala,
ale efektivně a udržitelně vše fungovalo společně,“ uvedl František
Jura (ANO 2011), prostějovský
primátor. „K tomu, abychom mohli
směřovat a dojít k vytčenému cíli,
potřebujeme kromě zmíněného manuálu i pracovní skupinu lidí, kteří
mohou do jednotlivých kroků vnést
svůj pohled z oblasti, které se věnují,“ doplnil náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011). V podstatě
jde o to, jak udělat chytře z Prostějova město, v němž se bude lépe žít.
A právě pro naplňování takových
cílů je nutná další činnost pracovní
skupiny složené ze zástupců vedení
města a zaměstnanců magistrátu.

Pracovní skupina
Smart Prostìjov

Prostějov (mik) – Jak Večerník již
avizoval v předchozích vydáních, vedení magistrátu horečně vybíralo v
konkurzu nového nájemce kavárny a
městské galerie v zámku na Pernštýnském náměstí. A podařilo se! „Do
výběrového řízení se nakonec přihlásily dvě zájemkyně. Jedna z nich
však nabízela provoz pouze kavárny,
druhá pak měla rozsáhlé plány i s provozem městské galerie. Zároveň byla
její nabídka nájemného pro město
atraktivnější, takže logicky konkurz
vyhrála,“ prozradila Večerníku Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Novou nájemkyní prostor se stala
Lenka Zapletalová. Kavárna a galerie
v zámku jsou tak opětovně otevřeny
od soboty 1. Prosince, provozní doba
bude od pondělí do soboty v době od
11:00 do 20:00 hodin, v neděli bude
zavřeno.

Zámecká kavárna
otevøena!

RYCHLÝ
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Zdroj: Národní dům Prostějov

projevuje. Také během léta jsme
museli odříct hodně akcí. Ale na
druhé straně tím zároveň očekávám
i nižší náklady na provoz, takže
uvidíme... Už teď víme, že zisku letos
zřejmě nedosáhneme, ale uděláme
všechno pro to, abychom ekonomicky
udrželi rok 2018 takzvaně na nule,“
předpokládá Páleník.
Členy dozorčí i správní rady
obecně prospěšné společnosti jsou
samozřejmě i radní či zastupitelé
Prostějova. Předsedkyní správní
rady je bývalá primátorka a dnes
náměstkyně primátora Alena
Rašková, šéfkou dozorčí rady pak
další náměstkyně Milada Sokolová. „Osobně jsem s poskytovanými
službami Národního domu velmi
spokojena. Vždy mi, i coby organizátorce řady kulturních akcí v minulých
letech, vyšli vstříc. Ti, kdo mě znají,
vědí, že Národní dům je takzvaně
mým druhým domovem. Jdeme-li
s rodinou na oběd či organizuji-li kulturní akci, vždy je mojí základnou.
Uvědomuji si, že někdy mohou lidé
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Večerník se pochopitelně zajímal,
jak se může podařit nedostat se
za poslední čtyři roky ani jednou
do červených čísel. „Jednoduché
to rozhodně není, ostatně jako ve
všech podnikatelských činnostech.
Ale v posledních letech se výrazně
daří celé české ekonomice, takže
pro jakoukoliv firmu není problém
například za vánoční večírek či ples
pořádaný v Národním domě utratit
nějakou tu korunu. Je ale pravda,
že každý rok vždy v prosinci hodně
přemýšlím o tom, jak celý rok dopadne z finančního hlediska a zda
nám zbude nějaký ten peníz do roku
dalšího. Zatím se nám to daří, byť
konečné zisky v daných letech nejsou
nijak vysoké. Ale ztrátoví nejsme, a to
je nejdůležitější,“ pochvaluje si ředitel.
Jan Páleník přesto předpokládá, že
v souvislosti s probíhající rekonstrukcí celého Národního domu budou
letos tržby menší. „V důsledku stavebních prací registrujeme sníženou
návštěvnost, což se na tržbách restaurace a kavárny samozřejmě neblaze

va. Jednou z položek je úspora pří výrobě
a dodávkách tepla a teplé vody Domovní
správou. Stalo se tak díky vysoutěženým
nižším cenám plynu a popravdě řečeno
i příznivými klimatickými podmínkami.
Ušetřilo si také za výkupy pozemků,“
prozradil František Jura (ANO 2011),

„Posílíme rezervy,“
sdělil primátor

primátor statutárního města Prostějova. „Velice významnou částkou je pět
a půl milionu korun za prodej pozemků v průmyslové zóně společnostem
Mubea a PV auto. K tomu připočteme
tři a půl milionu korun za prodeje nemovitostí a bytů,“ přidal první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) další částky peněz, které jsou
součástí celkové sumy, jenž se vrací do
rezerv města.
(mik)

PROSTĚJOV Podobných případů
dopravních nehod, při nichž jde
čistě a pouze o nepozornost šoférů, kteří nesledují dopravní situaci
před sebou, přibývá. Před přechodem pro chodce za železničním
přejezdem v Olomoucké ulici nedobrzdil řidič osobního auta za dodávkou, která kvůli chodci musela
prudce zabrzdit. A „ťukanec“ byl na
světě...
„V pátek třiadvacátého listopadu po
čtrnácté hodině došlo v Olomoucké
ulici k dopravní nehodě osobního
a dodávkového automobilu. Pět-

atřicetiletý řidič dodávky
Citroën při jízdě směrem
od centra města musel před
přechodem pro chodce náhle
zabrzdit, aby umožnil bezpečný
přechod komunikace chodci. Na tuto
situaci však již nedokázal zareagovat
jednadvacetiletý šofér osobního automobilu Dacia jedoucí ve stejném směru a zezadu do Citroënu narazil. Přitom došlo ke zranění řidiče dodávky.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Zřejmě šlo skutečně jen o nepozornost, alkohol byl totiž u obou řidičů
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. „Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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„Ťukanec“ v Olomoucké

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu výrazným způsobem navýší finanční rezervy města.
Primátor František Jura v pátek na
tiskové konferenci rady oznámil, že
v konečném součtu půjde o čtrnáct
milionů korun!
„Do finančních rezerv se nám vrací celkem čtrnáct milionů korun, a to i díky
mnoha úsporám oproti předpokládanému rozpočtu. To je velice pozitivní zprá-

PROSTĚJOV Během středy 28. listopadu přijali policisté skupiny dopravních nehod hned dvě oznámení
o pravděpodobných dopravních
nehodách a ujetí viníků z místa. O té
v Kostelci na Hané informujeme na
regionálním zpravodajství dvoustrany 10-11, ovšem také v Prostějově
došlo k případu, při němž dosud
nezjištěný řidič či řidička naboural
auto a zbaběle ujel.
„Ve středu v době od 6:15 do 13:00
hodin došlo na dvoře domu ve
Svatoplukově ulici k dopravní nehodě.
Poškozeným vozidlem se stal automobil značky Chrysler a předběžně
vyčíslená škoda je dvacet tisíc korun. Policisté po viníkovi nehody
pátrají a přivítali by jakoukoli pomoc
náhodných svědků. Ti mohou své
poznatky policistům sdělit osobně
na prostějovském dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici, telefonicky
na číslech 974 781 251 nebo 725 861
968, případně na lince tísňového volání

158,“ apeluje na veřejnost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Jak dále přidal, nejde zdaleka o první nehodu s ujetím viníka. „V poslední době
zaznamenáváme zvýšený počet ujetí
z místa nehody a nevinní poškození
pak jsou nuceni si způsobenou škodu
uhradit sami, místo aby byla zaplacena z pojištění viníka. Proto policisté doporučují, aby pokud se občané
stanou svědky dopravní nehody, od
které její viník ujel, pomohli majiteli
poškozeného automobilu či jiné věci
a učinili opatření ke zjištění totožnosti
viníka. Takovým opatřením může být
oznámení na policii nebo i na papíře
napsaný vzkaz o průběhu nehody
a s registrační značkou viníka umístěný
za stěrač poškozeného vozidla. Nikdo
neví, kdy se do podobné situace dostane
sám, a taková pomoc mu pak přijde
vhod,“ vzkazuje svědkům podobných
nehod Kořínek.
(mik)
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„Docela mě tyto řeči uráží! Naše
obecně
prospěšná
společnost
hospodaří za své a nikdy jsme od
magistrátu neobdrželi žádnou dotaci na provoz restaurace, kavárny,
vinárny či zahradní restaurace.
Jedinou výjimku za posledních snad
deset let tvořila letošní mimořádná
dotace ve výši dvou milionů korun
kvůli probíhající rekonstrukci Národního domu s tím, že byl naplánován
náhradní provoz kavárny na náměstí.
Počítali jsme se značným omezením
provozu, ale nakonec se nám i přes
probíhající stavební práce ho podařilo
udržet a všechny naše provozovny
fungovaly takřka bez omezení. Tím
pádem jsme celou, a zdůrazňuji celou,

dotaci vrátili,“ konstatoval Jan Páleník,
ředitel Národního domu Prostějov
o.p.s.
Hospodaření
je
každoročně
zveřejňováno ve výroční zprávě
obecně prospěšné společnosti. Jak
Večerníku potvrdil jeho šéf, roční
náklady na zajištění provozu restaurace, kavárny, vinárny, zahradní
restaurace a také cateringových
služeb se pohybují v rozmezí od deseti do jedenácti milionů korun. „Do
nákladů počítáme samozřejmě mzdy
zaměstnancům, energie, nájemné
městu, nákup a spotřebu materiálu
a rovněž i nákup zařízení. V posledních deseti letech totiž výrazně
obměňujeme či modernizujeme
veškeré zařízení, a to čistě z našich
vlastních finančních prostředků.
Naopak, co se týká výnosů, ty jsou
tvořeny tržbami z veškeré naší
činnosti. Buď tady přímo v Národním domě, nebo z cateringových
služeb, které dokážeme poskytovat
kdekoliv po celé České republice,“
popsal Páleník.

hospodaøení národního domu v prostìjovì

Škarohlídové tvrdí, že Národní dům
v Prostějově je takzvaná socialistická
hospoda. Takových výroků slyšel
Večerník v posledních letech hned
několik. Provozovatelé soukromých
restaurací či barů tvrdí, že žije jen díky
dotacím ze strany magistrátu. Ředitel
restaurace a kavárny Jan Páleník však
tyto pomluvy důrazně odmítá.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Národní dům patří k secesním skvostům Prostějova,
na který musí být našinec právem hrdý. Málokdy se ale hovoří
o hospodaření obecně prospěšné společnosti, která provozuje
restauraci, kavárnu, vinárnu a zahrádku. Večerník se na ekonomickou stránku tohoto subjektu podíval podrobněji a zjistil, že
Národní dům o.p.s. vykazuje v posledních čtyřech letech zisk.
Sice poměrně nízký, ale nikdy se nedostal do takzvaných červených čísel.

„Letos to bude kvůli rekonstrukci zřejmě horší,“ předvídá ředitel Jan Páleník
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Kluziště na náměstí. Báječný nápad na
oživení centra Prostějova, po kterém
dlouhá léta nejen konšelé na radnici,
ale i běžní občané volali. To je pohled
z jedné strany. Z té druhé už to tak optimistické není. Lidé, kteří na náměstí
T. G. Masaryka bydlí, skřípou zuby.
Nedivím se jim – hluk z kluziště do
pozdních večerních hodin, na něj pak
ještě navazuje křik opilců posilněných
alkoholem z okolních stánků – to je
opravdu jen pro silné nervy.
A pozor! Nedávno jsme se dozvěděli,
že i v průběhu léta bude na náměstí
instalována další atrakce v podobě kurtu pro plážový volejbal. Jeho uživatelé

a komu ne?

Spousta, ba spíše většina z nás je
konzervativní. A to zejména při
dodržování tradic týkajících se
Vánoc a obecně adventu. Tradičně tedy vytváříme adventní věnce,
na nichž každou neděli zapalujeme další svíčku, pečeme vánoční
cukroví, děláme velký úklid. Na
Štědrý den pak společně nazdobíme stromeček, zhlédneme v televizi nějakou tu pohádku, nakonec
společně v pozdním odpoledni
povečeříme kapra s bramborovým salátem a poté si rozdáváme
dárky. Což takhle ale otevřít tu
konzervu a přidat do ní nějakou
novou, netradiční ingredienci?
Nejsilněji s Vánocemi máme kromě obdarovávání příbuzných jistě
spjatou štědrovečerní večeři. Kapr
s bramborovým salátem se 24.
prosince ovšem nepojídá všude na
světě. V Británii se na stole objeví krocan s nádivkou, ve Francii
pečená husa, Španělé vkládají do
úst úhoře a krevety, Poláci zase
sledě v zálivce a gratinované ryby
a Filipínci si pochutnávají na
barvené rýži, vařené a servírované v bambusu, a rožněném seleti.
V Austrálii si libují ve vánočním
grilování, v Rumunsku zase v zabijačkách a levandulovém chlebu.
Švédové podávají sladkou rýžovou kaši vařenou s jednou mandlí
– kdo tuto mandli najde, dostane
speciální dárek. V takřka každé
zemi se neobejdou navíc bez předkrmů a dezertů, v Litvě dokonce
chystají dvanáctichodové menu.

Proč bychom tedy měli zůstávat
my pouze u kapra s bramborovým salátem? Když už v podstatě
držíme celý den půst, tak bychom
si mohli k večeři přeci dopřát
klidně i několik chodů. Doplnit
kapra o lehký předkrm a sladký
zákusek.
A pro inspiraci nemusíte chodit
daleko. Vzpomeňte si třeba na to,
co kdy nabízeli na známém Restaurant day v Prostějově - sushi,
chobotnice, různé druhy dezertů
od panna cotty po makronky nebo
sarančata v karamelu a smažené
kořeněné červy.
Udělejte si tedy i vy tradici na Štědrý den a každý rok ochutnejte něco
jiného! Vždyť fantazii se meze nekladou, a to ani na Vánoce...

ani na Vánoce...

Fantazii se meze nekladou,

FEJETON TEREZY MACHOVÉ

milujeme vecerník
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jehož otec Martin se s Andrejem
Babišem ocitl na billboardu pod
společným heslem „Aby se za nás
děti nestyděly“. Rozum v těchto
chvílích zůstával stát a smích se
mísil s mrazením v zádech. Někomu se přitom vybavil text Karla
Kryla, který v „Pochodu Gustapa“
zpíval „Nad mozkem poslušnost
a nad rozumem víra a správná
příslušnost je víc než v botě díra,
mámu jsme zapřeli a brácha zapřel
tátu, někdo se odstřelí a jiným zlámem hnátu.“
a takových okolností se nikdo nemohl divit, že Andrej Babiš položil kytici k výročí
sametové revoluce raději hned
po půlnoci a odjel neprodleně
do Švýcarska, aby si se synem dle
svých vlastních slov zahrál šachy.
„Proboha, kdo je tady nemocný?“
musel se ptát člověk, který se již
nejprve obával o zdraví premiérových děti a nyní se strachoval o samého premiéra. Jistá přitom byla
jedna věc: při pohledu na Andreje
Babiše bylo jasné, že tento člověk
při všem svém bohatství i moci
rozhodně nemůže být šťastný... Za
bezmála třicet let demokracie jsme

si u nás zvykli už na mnohé, ale
v souvislosti s kauzou premiérova
syna sledujeme úplně nový žánr,
který nelze srovnávat třeba s našimi tradičními pohádkami. Spíše
by jí slušelo přirovnání k nějaké
jihoamerické telenovele...
Všechno zlé je však k něčemu
dobré. Snad si drtivá většina z nás
začne vážit jedné zásadní věci:
je dobré, pokud jsme dostatečně
svobodní a soudní na to, abychom
nemuseli přísahat na zdraví svých
dětí. Opravdu to nestojí za to....

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

 !"

„T

dem k velikosti celého holdingu
neměla právo. Sám Babiš přitom
začal tvrdit, že farma Čapí hnízdo
nepatřila jemu, ale jeho dětem.
Ty skutečně společně s jeho současnou manželkou Monikou akcie v roce 2007 odkoupily. Spolu
s tím vyšla najevo další zdánlivě
podružná věc: se zdravím dětí Andreje Babiše je to více než vachrlaté. „Můj syn je psychicky nemocný.
Bere léky, musí být pod dohledem
a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje
dcera trpí bipolární poruchou,“
uvedl v této souvislosti sám premiér. Ve světle těchto informací
dostala Babišova přísaha na zdraví
jeho děti naprosto nový rozměr!
Brzy poté premiér přišel s doslova
neuvěřitelným příběhem o tom,
jak péči pro jeho nemocného syna
na Krymu zajišťoval jeho dobrý
kamarád s velkým srdcem. Ostatně který miliardář by své nemocné
dítě místo kvalitní české či švýcarské kliniky raději nesvěřil dohledu
čerstvě přijatého řidiče na Ruskem
anektovaném poloostrově?
ati, já chci taky na Krym,“
pobavil v této souvislosti
na Facebooku Matěj Stropnický,

( %$ %)& )  $$
Myslím, že učitele i veřejnost vůbec už unavuje téměř každodenní hlásání politiků, jakou mají zásluhu na zvyšování učitelských platů a starobních penzí. Je přece
známo, že v minulosti školství nebylo prioritou. Výsledkem jsou nedostatek učitelů na základních školách a velké procento neaprobovaných vyučujících některých
předmětů. Příznivější je situace na středních a vysokých školách. Omílaná úprava platů je jen mírným dorovnáváním výše platů v ostatních oborech s vysokoškolským
vzděláním. Stačí se podívat na rozdíl ve mzdě kantora a právníka. U nás důchodců je zvýšení penzí pouze srovnání zvyšování cen potravin a energií. Každopádně
peníze určitě nejsou podmínkou spokojeného stáří. Proto mě mrzí, že je řeč o penězích a tom, jak stále chybí a chybět budou...
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Šest dní v roce nemají èas?
Zlodìji kradou poøád!
Osobně se mi naprosto nelíbí, že do prostějovského zastupitelstva vůbec kandido- Jsem ráda, že během letošních Dušiček nedošlo na Městském hřbitově v Prostějově
vali lidé, kteří vzápětí rezignovali na své mandáty. Myslím tím pány Faltýnka a Fialu. k žádnému případu krádeže či vloupání do aut, která parkují po celém okolí hřbitova.
Dovedu pochopit, že jako poslanci jsou hodně časově zaneprázdněni. Ale copak by Díky za to policistům a strážníkům, kteří tam drželi hlídky, a navíc, jak jsem se dočetla
si alespoň šestkrát do roka, kdy se koná zastupitelstvo, neuměli jeden jediný den udě- ve Večerníku, měli přímo na hřbitově i kamery a fotopasti. Jen by mě zajímalo, zda
lat čas? Spíše mi připadá, že jim jsou záležitosti Prostějova ukradené a raději se věnují takto zvýšenou pozornost bude městská či státní policie věnovat hřbitovu i během
funkcím, za které jsou v Parlamentu dobře placeni.
Petr Lindner, Prostějov celého roku. Zloději totiž kradou pořád!
Blanka Danešová, Prostějov
Prostìjov mimo dìní?
Nejsem zrovna přítelkyní nějakých velkých oslav či manifestací k významným výročím. Těch jsme si dosyta užili za socialismu. Ale přesto mě zaráží, že si nedávno
v Prostějově jen pár lidí připomnělo výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Nejdříve zástupci města položili kytice k soše Masaryka, a to pro mě nepochopitelně už
den předem 16. listopadu. O den později zase, zřejmě natruc, pár opozičních zastupitelů ze současného městského zastupitelstva uspořádalo podobnou vzpomínku
na náměstí. Když to všechno sečtu, tak tyto významné události si v Prostějově připomnělo na veřejnosti maximálně třicet nebo čtyřicet lidí. Není to málo? Připadá mi,
že Prostějovany události, kdy šlo o naši svobodu či boj proti totalitě, ať už nacistické, nebo komunistické, nijak nezajímají. A to nemluvím o politice, kde jde aktuálně
o další vládní krizi. Zatímco v jiných městech se demonstrovalo ostošest, Prostějov zůstal absolutně mimo dění.
Martina Nakládalová, Prostějov

L

á můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich čtyř dětí
a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do
práce redaktorů v Mafře,“ pronesl
majitel Agrofertu a šéf hnutí ANO
na archivním záznamu České televize 27. června 2013. Jeho slova
mu mnozí připomněli nedlouho
poté, co byly zveřejněny nahrávky
jeho rozhovoru s novinářem Markem Přibilem. Přísahu pak Andrej
Babiš ještě zopakoval začátkem
letošního roku, když rezolutně
popřel svoji vědomou spolupráci
s komunistickou STB. Zdraví jeho
dětí tehdy mělo na misce vah převážit archivní složky agenta Bureše. „Chudáci děti!“ pomyslel si v té
době nejeden z nás. Přitom o zdravotním stavu dětí slovenského miliardáře tehdy toho mnoho známo
nebylo.
etos se ovšem provalilo, že
Andrej Babiš svého syna
a dceru z prvního manželství měl
zatáhnout do dotačního podvodu
v kauze Čapí hnízdo. Firma fakticky patřící pod Babišův Agrofert
tehdy zažádala a posléze i dostala
evropskou dotaci, na kterou vzhle-

J

„Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíte, kam vás táta pošle na prázdniny,“ konstatoval by
Forrest Gump v pokračování známého filmu, v jehož hlavní roli by se objevil Andrej Babiš
mladší. Jak se totiž nedlouho před výročím 17. listopadu ukázalo, jeho tatínek mu daroval
výlet na Krym, z něhož byl junior celý unesený... Aktuální kauza nejbohatšího Slováka ukázala dvě naprosto zásadní věci: český národ si dokáže udělat legraci úplně ze všeho a na
zdraví našich dětí bychom opravdu přísahat neměli.

JE SKVĚLÉ, ŽE NEMUSÍME PŘÍSAHAT NA ZDRAVÍ SVÝCH DĚTÍ

sice tolik hluku jako bruslící veřejnost
nezpůsobí, ale přece jen to bude zásah
do práv na klid místním obyvatelům.
Takže co znamená víc – oživení náměstí, nebo klid a pohoda pro místní
občany bydlící v tomto historickém jádru Prostějova? Jednoznačnou odpověď neznám. Ale přikláním se k tomu,
že první varianta je správná. Oživení
jsme si přece přáli skoro všichni, vždyť
ještě před pár lety bylo náměstí doslova a do písmene mrtvé. Dnes se tam
stále častěji scházejí stovky lidí kvůli
zábavě. Ano, je to sice neohleduplné
vůči místním obyvatelům, ale ti se teď
musejí kvůli veřejnému zájmu obrnit
trpělivostí. Zní to drsně, možná i sobecky, ale lidí lačnících po zábavě na
náměstí je prostě víc...

Komu to prospěje,

Michal
KADLEC
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„KONŠEL JE VINEN,“ POTVRDIL BRNĚNSKÝ SOUD
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Na náledí dostala smyk

Ministerstvo chce, aby obec část skládky
na své náklady odstranila

BRNO, URČICE Bývalý dlouholetý starosta Určic se svým
odvoláním neuspěl. Krajský soud v Brně minulé úterý
potvrdil desetiměsíční podmínku pro Vlastimila Konšela.
Ten byl potrestán za to, že umožnil navážet odpad na
uzavřenou skládku. Obžalovaný se hájil tím, že tak činil
s vědomím ostatních zastupitelů i odpovědných orgánů.
Nakonec marně...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Martin ZAORAL
Exstarosta od prostějovského
soudu odcházel s desetiměsíčním
trestem, který byl na rok a půl podmíněně odložen. „Ačkoliv si byl
vědom skutečnosti, že skládka byla

oficiálně uzavřena, umožnil v rozporu se zákonem v letech 1995 až
2015 v rámci tzv. terénních úprav
a rekultivace uložení nejméně 58
tisíc tun odpadu. Tím poškodil významný krajinný prvek a ohrozil
kvalitu podzemních vod, přičemž
náklady na uvedení do původního
stavu byly vyčísleny na minimálně
sedm milionů korun nepočítaje
v to nevratné zásahy do životního
prostředí,“ vyjádřila se soudkyně

Adéla Pluskalová, která Konšela
odsoudila za trestný čin neoprávněného nakládání s odpady.
Brněnský soud tento rozsudek v plném rozsahu potvrdil. Rozsudek je
tak již pravomocný.
Ministerstvo životního prostředí už
začátkem listopadu potvrdilo své dřívější nařízení, aby část neoprávněně
uloženého odpadu byla ze skládky
odvezena. Obec Určice se proti tomuto nepříliš logickému rozhodnutí brání soudní cestou. Odstranění
požadovaného množství odpadu by
přišlo na zhruba milion korun. Tuto
částku je vedení Určic připraveno
v občanskoprávním sporu požadovat
po svém někdejším starostovi. „Uděláme vše pro to, abychom odpad vyvážet nemuseli,“ vyjádřila se jedna ze
zastupitelek Marie Slezáková.

"    "      
    '  6$
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Foto: Martin Zaoral

Vlastimil Konšel se již dříve nechal
slyšet, že je připraven podat dovolání
k Nejvyššímu soudu. „S rozsudkem
nesouhlasím a klidně se odvolám až
k ústavnímu soudu,“ prohlásil po roz-

hodnutí brněnského soudu někdejší
dlouholetý starosta Určic, který v současnosti působí jako řadový zastupitel
obce. O rezignaci na svoji funkci dle
svých slov rozhodně neuvažuje.

Totálně opilý muž napadl

V Aleji roku máme družku
dva zástupce

KONICKO K dalšímu případu domácího násilí, za kterým stál především alkohol, došlo předminulý pátek na Konicku.
PROSTĚJOVSKO Rekordních 92 alejí je noV jednom z rodinných domů proběhl fyminováno v anketě Alej roku České republizický incident, při němž velmi opilý muž
ky. Pět z nich se nachází v Olomouckém kraji
napadl svoji životní partnerku. Sprostá sloa hned dvě můžeme najít na Prostějovsku.
va byla asi tím nejmenším zlem, následoval
Jedná se o aleje v Doloplazech a Seloutkách.
totiž tvrdý úder do zad, po němž pak už žena
Nominovanou alej v Seloutkách tvoří hrušky. „Je
v úzkosti o své zdraví, či dokonce život zavoto naše nejstarší alej v obci a lidé jí říkají brána do G  !  ' $ 1   lala policii. Nutno ale doplnit, že i tato dáma
# 3 "
byla pod výrazným vlivem alkoholu...
Seloutek,“ vyjádřila se Zdeňka Hacurová, která
ji nominovala. Alej u Doloplaz je zase třešňová. MICHAL KADLEC
„Každé léto se tam zastavují místní i náhodně Předminulý pátek 23. listopadu v podvečerních
projíždějící, aby si natrhali třešně. Před dvěma hodinách vyjela na místo nahlášeného domácílety místní skauti i jíní nadšenci vysázeli mezi ho násilí hlídka konických policistů. „K incidentu
třešně panenské české jabloně,“ uvedla Marcela došlo v rodinném domě v obci na Konicku mezi
partnery. Po předchozím verbálním konfliktu
Lenertová.
G$ !H   '  
     Hlasovat můžete na webových stránkách měl jednatřicetiletý muž svou partnerku napad# ' ""# 4" www.alejroku.cz až do 4. ledna 2019. (mls) nout i fyzicky úderem do zad. Přivolaní policisté
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Kralice na Hané (mik) - Konec týdne byl na silnicích prostějovského
regionu ve znamení náledí. Většina
řidičů byla opatrná a přizpůsobila
jízdu stavu a povaze vozovek. Ovšem
sedmačtyřicetiletá dáma v sobotu
1. prosince dopoledne jízdu na ujetém i zledovatělém sněhu nezvládla
a s osobním vozidlem Opel Astra na
silnici mezi Kralicemi na Hané a Prostějovem havarovala. „Žena nepřizpůsobila rychlost vozidla stavu a povaze
vozovky, na které se v dané době nacházel ujetý sníh, a s vozidlem dostala
smyk. Najela vpravo mimo komunikaci, kde poškodila pravý směrový
sloupek. Alkohol u řidičky byl negativní,“ popsal nehodu na náledí Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR, Olomouc. Při
nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.
„Vznikla pouze škoda na majetku
v předběžné výši jedenáct tisíc korun.
Policisté ženě na místě uložili pokutu
v příkazním řízení,“ dodal policejní
mluvčí.

*$+ 

Z DOMU

u muže provedenou dechovou zkouškou změřili
hodnotu 2,68 promile alkoholu, ovšem stejně
tak pod vlivem alkoholu byla i žena, ta policistům
nadýchala 2,09 promile. Při následných úkonech
policisté zjistili, že k násilí v domácnosti dochází
opakovaně. Po zjištění, že jsou naplněny i další znaky domácího násilí, se policisté rozhodli muže ze
společné domácnosti na dobu deseti dní vykázat,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jak dodal, pro násilníka to tím ještě neskončilo.
„Samotné napadení policisté šetří zároveň pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Za ten mu v případě prokázání hrozí pokuta až
do výše dvaceti tisíc korun,“ doplnil Kořínek.

Mostkovice (mik) - Uplynulou sobotu 1. prosince před polednem kontrolovali policisté v Mostkovicích cyklistu, u kterého na základě provedené
orientační dechové zkoušky zjistil
pozitivní vzorek. Sedmapadesátiletý
muž nadýchal nejprve 1,39 promile
a následně 1,43 promile alkoholu
v dechu. Muž policistům přiznal požití alkoholických nápojů před jízdou.
Uvedl, že v pátek večer vypil dva litry
vína a v sobotu ráno si dal dvě až tři
deci vína. Nyní je podezřelý z přestupku o provozu na pozemních komunikacích, za který mu hrozí pokuta od
2 500 korun do 20 000 korun.

www.vecernikpv.cz

JAROSLAV ČELECHOVSKÝ Z KOSTELCE BY SE DOŽIL STOVKY
Uznávaný vědec a vášnivý muzikant mimo jiné jazzově zaranžoval Archimedův zákon

KOSTELEC NA HANÉ „Můj tatínek byl
okouzlující člověk, skvělý společník a skutečná osobnost,“ charakterizovala Jaroslava
Čelechovského jeho dcera, vystudovaná
psycholožka a aktivní výtvarnice a spisovatelka Lillian Aman. První listopadový den
uplynulo přesně sto let od chvíle, kdy se
v Kostelci na Hané narodil člověk mnoha
talentů, mimo jiné oplývající podmanivým
smyslem pro humor.

Martin ZAORAL

Jaroslav Čelechovský, renesanční muž, který
pracoval jako vědec v oblasti fyzikální chemie,
byl uznávaným univerzitním pedagogem, ale
také jazzmanem, výtvarníkem a milovníkem
francouzské poezie, se narodil 1. listopadu 1918.
Zemřel ve věku 65 let, den před svým odchodem do penze. „Tehdy se moc těšil na návrat
do rodného Kostelce, kde plánoval pokračovat
ve svých četných aktivitách a možná i po letech opět založit kapelu,“ zavzpomínala Lillian
Aman. Z jejích vzpomínek jsme sestavili tento
text, který se ohlíží za životem jednoho pozoruhodného člověka.
Jaroslav Čelechovský sice zemřel relativně mlád,
ale odvedl tolik smysluplné práce, jako kdyby žil
víc než sto let.

Spojoval muzikanty
Už jako student prostějovské reálky nacvičoval
s místními nadšenci v kostelecké sokolovně
operety, divadelní vystoupení a zpracoval pro ně
také příhody Švandy dudáka. Tam také sestavil
a řídil smíšený pěvecký sbor. Od svého tatínka,
který byl profesionální muzikant, dostal krásný americký saxofon, na který se naučil velmi
rychle výborně hrát. Muziku měl zřejmě v krvi.
Se svojí první jazzovou kapelou tehdy působil
i v Prostějově.
7 %
 
fakultu v Bratislavì
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ní chemie ve vědeckém týmu profesora Okáče.
Později byl pověřen založením farmaceutické
fakulty v Bratislavě, kde se stal vedoucím katedry
fyzikální chemie.
Z Brna s sebou vzal nejschopnější kolegy, aby
společně pokračovali ve vědecké práci. Kromě
lektorského působení se věnoval také oblasti výzkumu v mezinárodní spolupráci. Stal se členem
Mezinárodní chemické společnosti a získal zlatou medaili za rozvoj mezinárodní spolupráce.

Po maturitě se rozhodl studovat přírodní vědy
a nastoupil na Masarykovu univerzitu v Brně.
Současně navštěvoval také semináře kompozice a harmonie na Janáčkově univerzitě. Jeho
studium bylo přerušenou druhou světovou válku, v průběhu které byl odvlečen do Německa.
I když se vrátil vyhublý a s podlomeným zdravím, pokračoval dále ve studiu. Při promoci mu
mimo mnoha dalších gratulovala i kostelecká
spisovatelka a národovkyně Ludmila Losýková,
9   
která mu dala ke zhudebnění svoji básnickou
:&)  
sbírku. Na univerzitě Jaroslav Čelechovský zůstal
i po jejím absolvování a získání doktorátu. Na K jeho životu patřila neodmyslitelně také hudba,
přírodovědecké fakultě působil v oblasti fyzikál- která tvořila protipól k jeho racionální profesi.

 (  ' !6 '  Foto: archiv L. Aman

V Brně hrál na saxofon a klarinet v rozhlasovém
orchestru a sestavil tam také vlastní jazzovou
formaci. Hned po příchodu do Bratislavy založil
svoji novou jazzovou skupinu, se kterou hojně
vystupoval a rovněž pro ni komponoval a aranžoval. Mezi nejpopulárnější skladby této skupiny
patřil jazzově zpracovaný Archimedův zákon.
Pøe &
logiku i dìjiny hudby
Na Univerzitě Komenského přednášel po večerech rovněž logiku a k jeho nejnavštěvovanějším seminářům patřily dějiny a vývoj soudobé
hudby, na které chodili studenti z nejrůznějších
fakult.

Mluvil plynule několika světovými jazyky
a nečinilo mu problém také v těchto jazycích
přednášet. Pravidelně zveřejňoval výsledky
svých výzkumů v odborném tisku doma
i v zahraničí a publikovány byly i jeho vědecké
práce a skripta.
Vyznával trvalé hodnoty
Jeho život běžel tryskem. I když ho zdraví začalo zrazovat, nestěžoval si. „Nikdy nezapomněl,
odkud pochází. Učil nás lásce k Hané, vztahu
k umění a touze po poznání. Hodnoty, které po
sobě zanechal a které se snažil předávat ostatním,
jsou nadčasové,“ uzavřela své vzpomínání Lillian
Aman.

18111511287

region

Minulé úterý 9. října tohoto roku
po šestnácté hodině v Kostelci na
Hané kontrolovali policisté osobní automobil značky Fiat a jeho
devětatřicetiletého řidiče. Ten
při kontrole nepředložil řidičský
průkaz. Následným šetřením pak
policisté zjistili, že řidič má exekučním příkazem z února letošního roku nařízeno pozastavení
platnosti řidičského oprávnění.
Tento příkaz dosud nebyl zrušen
a muž je tak pro své jednání podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě odsouzení podezřelému hrozí trest odnětí
svobody až dva roky.

Řidičák vzal exekutor

V dosud přesně nezjištěné době
ve dnech 25. či 26. listopadu se
dosud nezjištěný pachatel v obci
na Konicku vloupal do osobního automobilu typu Volkswagen
Golf. Po násilném vniknutí do automobilu z něho pachatel mimo
jiné demontoval a odcizil hudební
aparaturu a autobaterii a odcizil
startovací kabely a plastový kufřík
s nářadím a povinnou výbavou.
Majiteli vozidla svým činem pachatel způsobil škodu vyčíslenou
na 10 757 korun. 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.

Vybrakoval auto

Z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného
zařízení podezírají koničtí policisté
jednatřicetiletého majitele domu
v obci na Konicku. Podezřelý se
tohoto skutku měl dopustit předminulou neděli 25. listopadu v dopoledních hodinách tím, že na svém
pozemku nechal bagrem provádět
výkopové práce a bagristu před
jejich započetím ujistil, že v místě
nejsou vedeny žádné rozvody. Při
práci pak došlo k proražení plynového vedení v hloubce 80 centimetrů pod povrchem. V případě
prokázání viny a odsouzení majiteli
domu za uvedený skutek hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až šest
let nebo peněžitý trest. Poškozené
vedení bylo opraveno pracovníkem
distribuční společnosti. Ke zranění osob ani k další hmotné škodě
nedošlo. Výše škody způsobené
poškozením vedení nebyla dosud
přesně vyčíslena.
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stromu v Lutotíně se místní opět
vydali do Bílovic. Loňský příjezd
vláčku ke hřišti tentokrát nahradil
příjezd Lucifera na žebřiňáku taženém čerty. Předvoj hrůzostrašnému průvodu s úpícím hříšníkem
v kleci udělala dvojice originálních
motočertů. Ani tentokrát nechybělo ohnivé kolo valící se z nedalekého svahu, pekelné plameny

. 

a celá řada dalších pyrotechnických
efektů, při nichž museli být všichni
rádi, že všude kolem nich postávají
připravení hasiči.
Po projetí Lucifera s jeho průvodem musela drtivá většina rodičů
svým potomkům vysvětlovat, že
čerti hříšníka z klece skutečně nehodlají mučit. „Neboj se, on je to ve
skutečnosti jejich kamarád,“ snažili
se je přesvědčit, ale dítka jim stejně
moc nevěřila.
Určité uklidnění přineslo až rozsvícení originálního vánočního stromečku v parčíku v Bílovicích, kde
děti z místní mateřinky zazpívaly
koledy. Pěly skutečně z plna hrdla.
Činily tak zřejmě z obav z toho, co je

BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL

BEDIHOŠŤ Tak se to stihlo! Poslední listopadový den byl slavnostně otevřen zbrusu nový most
přes říčku Valovou u Bedihoště na
silnici spojující obec s vedlejšími
Kralicemi na Hané. Jeho stavba
přišla na 20,5 milionů korun.

za chvíli ještě čeká. A nebylo to nic
pro slabé povahy.
Peklo v areálu polorozpadlého starého mlýna stálo po všech stránkách skutečně za to. Čerti zde vážili
jednotlivé hříšníky a řada došla i na
Dorotu Máchalovou. Řádně vystrašené děti pak přivítaly Mikuláše i s dobrotami skutečně jako
spasitele. Tečku za celou akcí pak
udělal ohňostroj. „Čerti jsou teď
všude, ale myslím, že něco podobného nemá široko daleko obdoby.
Vůbec se nedivím, že zájem o tuhle
akci stále roste, a to i přesto, že od
dětí vyžaduje skutečně pořádný kus
odvahy,“ uzavřel Pavel Komínek, jeden z přítomných tatínků.

hem necelých čtyř měsíců byl zbouraný a na jeho místě vyrostla zbrusu nová stavba. V rámci stavebních
prací nad říčkou Valovou došlo ke
snesení železobetonového trámového mostu a jeho nahrazení novou
konstrukcí.
Most byl rozdělen na dvě části. Jedna
slouží vozidlům a druhá by se měla

L H    $!     $' L7  $H " Silniční most přes říčku Valovou byl
#5! "  #    7 #!( #
Foto: Martin Zaoral dlouhodobě v havarijním stavu. Bě-
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stát součástí plánované cyklostezky,
kterou společně chystají Kralice na
Hané a Bedihošť. „Nyní zbývá dodělat zhruba kilometr dlouhý úsek
spojující obě obce. Počítáme, že
příští rok bychom se mohli pustit do
její výstavby,“ vyjádřil se přímo na
místě starosta Kralic na Hané Pavel
Kolář. „Budeme rádi, když ve stejném termínu bude zahájena oprava
průtahu naší obcí,“ doplnil jej starosta Bedihoště Jiří Zips. „Stezka
pro cyklisty je důležitou dopravní
spojnicí. Jezdí po ní například děti,
které míří do školy. Na stavbě cyklostezky se podílely obě obce částkou
zhruba čtyři milióny korun,“ přidal
vedoucí krajského odboru dopravy
a silničního hospodářství Ladislav
Růžička.

Náklady na výstavbu 12,62 metrů
dlouhého mostu vyšly na celkem 20,5
milionů korun včetně DPH. Po dvou
milionech na něj přispěly obě obce,
hlavním investorem pak byla Správa
silnic Olomouckého kraje, která při
šestnáctimilionovém financování stavby využila dotaci ze státního rozpočtu.
Právě rekonstrukce mostů by měly
vévodit investicím do silnic v příštím
roce. Jen v Olomouckém kraji by se
jich mělo opravit jedenadvacet. „Jde
o další stavební akci, kterou pokračujeme v opravách silnic druhých a třetích tříd. Daří se nám rekonstruovat
nejhorší úseky komunikací napříč
celým krajem. Další opravené cesty
budou zprovozněny ještě do konce
tohoto roku,“ slíbil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
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KOSTELEC NA HANÉ Minulou středu
28. listopadu v ranních hodinách přijali dopravní policisté oznámení o pravděpodobné dopravní nehodě a ujetí viníka z místa.
K poškození vozidla došlo přímo v centru
Kostelce na Hané.
K dopravní nehodě došlo v době od 6:15 do
7:15 hodin na parkovišti u základní školy na
Jakubském náměstí v Kostelci na Hané. „Zde
neznámý řidič pravděpodobně neúmyslně svým
vozidlem poškodil pravý bok zaparkovaného
automobilu značky Citroën. Jeho majitelce tím
způsobil škodu předběžně vyčíslenou na deset
tisíc korun,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Problém je ovšem v tom, že šofér z místa nehody ujel, aniž by za stěračem poškozeného
auta nechal alespoň vzkaz s kontaktem na sebe.
V těchto případech to má být samozřejmost,

pokud viník sám okamžitě nenahlásí nehodu
přímo policistům.
„Po viníkovi nehody policisté pátrají a přivítali by jakoukoli pomoc náhodných svědků.
Ti mohou své poznatky policistům sdělit
osobně na prostějovském dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici, telefonicky na číslech 974 781 251 nebo 725 861 968, případně na lince tísňového volání 158,“ vzkazuje
František Kořínek.
(mik)
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KRALICE NA HANÉ Jel po hlavní komunikaci, přesto v centru Kralic na Hané nebyl
pětašedesátiletý motocyklista v bezpečí.
Z vedlejší se totiž vyřítila nákladní Avia, jejíž
řidič mu nedal přednost, a následovala srážka.
Muž z motocyklu upadl na zem a musel být se
zraněním převezen sanitkou do nemocnice.
„Ve středu osmadvacátého listopadu hodinu
po poledni došlo v křižovatce ulic Prostějovské
a U Lázní v Kralicích na Hané k dopravní nehodě
nákladního automobilu Avia s malým motocyklem. Podle dosavadního šetření pětatřicetiletý
řidič zřejmě nedal přednost po hlavní komunikaci

jedoucímu pětašedesátiletému motocyklistovi.
Ten po střetu s nákladním vozidlem upadl na komunikaci. Při tom utrpěl zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na padesát tisíc korun. Alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedením dechových
zkoušek.
Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil tiskový mluvčí.
(mik)
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Muž na malé motorce nedostal přednost

dlouhou cca 2,6 km běželo 350 dětí,
dorost pak měl trasu o něco delší.
Klání připravila Okresní odborná rada
mládeže v čele s Josefem Havelkou. Její
členové se spolu s dalšími coby rozhodčí
zhostili svých úkolů, aby na jednotlivých
stanovištích hodnotili úkoly dětí z oblasti střelby, požární ochrany, topografie,
uvázání uzlů, překonání překážky na
laně a zdravovědy.
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VITČICE První říjnovou sobotu se
ve Vitčickém lese konalo I. okresní
kolo celostátní hry PLAMEN
2018/2019. Závodu se zúčastnilo
25 hlídek mladších hasičů (6–11
let), 38 hlídek starších hasičů
(12–15 let) a 7 hlídek dorostu –
z toho 2 družstva dívek, 2 chlapců
a 3 družstva smíšená. Hlídku tvoří
vždy 5 členů, takže celkem trať

   #

$%

Zázemí pro soutěžní družstva,
občerstvení, zdravotnickou službu
a jednotlivá stanoviště včetně sladkých odměn zajistili společně členové
celkem šestnácti sborů dobrovolných
hasičů z jihu Prostějovska.
Ceny a diplomy předával starosta
OSH Prostějov Jan Brabec za asistence náměstka Bořivoje Grepla
a dalších členů. „Velké poděkování

patří HZS za zapůjčení vysílaček,
Mysliveckému sdružení Vitčice za
propůjčení chaty, obci Vitčice a Arcibiskupství olomouckému, kteří nám
umožnili konání této akce pro mladé
hasiče na svých pozemcích. Díky dotaci z Olomouckého kraje bylo pro
všechny zajištěno občerstvení,“ napsala nám Marcela Vystrčilová z OSH
Prostějov.

Na II. okresním jarním kole se mladí
hasiči opět potkají ve Vitčicích na
hřišti, a to v sobotu 18. 5. 2019.
První dva kolektivy v kategorii
starších a první družstva dorostu
dívek a chlapců nebo jednotlivců
postoupily do Krajského kola
mládeže a dorostu, které bude
v červnu příštího roku spolupořádat
OSH Prostějov.
(red)



Dorostenci – chlapci:
1. SDH Vrahovice
2. SDH Otinoves

Dorostenci – děvčata:
1. SDH Služín
2. SDH Klopotovice

Dorostenci – smíšené:
1. SDH Jednov
2. SDH Dřevnovice
3. SDH Želeč

Starší žáci:
1. SDH Horní Štěpánov
2. SDH Pěnčín
3. SDH Vrahovice

Mladší žáci:
1. SDH Brodek u Konice
2. SDH Pěnčín
3. SDH Horní Štěpánov
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roku záměrně ničím nepřispěl na
výživu své tříleté dcery. Tato povinnost mu obecně plyne z ustanovení
občanského zákoníku a rozsudkem
Okresního soudu v Prostějově mu
byla stanovena na částku jednoho tisíce korun měsíčně. Za uvedené období tak na výživném dluží deset tisíc
korun,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné
řízení. „V případě odsouzení
podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ připomněl
mluvčí.
(mik)

3 !#6#"

NĚMČICE NAD HANOU Své
otcovské povinnosti si vůbec
neplní chlápek z Olomouce, který
své bývalé partnerce z Němčicka
neplatí od začátku tohoto roku
alimenty na tříletou holčičku. Na
paškál si ho teď vzala policie, u soudu mu pak hrozí až dva roky kriminálu!
„Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou devětadvacetiletého muže
z Olomouce. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že nejméně
v období od ledna do října tohoto

)# 4 Avia srazila motocyklistu -.%/0    "1 *  
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rychle uvěří... Jestliže loňský Čertovský vláček malé hříšníky řádně
vyděsil, letošní Čertovská jízda šla
snad ještě o něco dál. Po rozsvícení

Martin ZAORAL

Zlobí vás vaše odrůstající dítko?
Nevíte, jak na něj, protože už nevěří ani na čerty? Pak jej vezměte do
Bílovic a ono tam na ně zase hodně

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

BÍLOVICE-LUTOTÍN„Když jsem přežil tohle, přežiju už všechno,“ pravil s obrovskou úlevou
osmiletý Jirka odcházející uplynulou sobotu z Čertovské jízdy v Bílovicích-Lutotíně. Místní
hasiči tam ve spolupráci s obcí a Hospodou u Hochvaldů připravili ve strašidelných kulisách
akci světové úrovně se spoustou pyrotechnických efektů a pozoruhodných kostýmů i nápaditých rekvizit. Všechny děti tak mohly prožít temnou noc plnou hrůz, na kterou určitě
jen tak nezapomenou. A u toho všeho byl i PROTĚJOVSKÝ Večerník...

HASIČI Z BÍLOVIC VYTVOŘILI NEJDĚSIVĚJŠÍ PEKLO ŠIROKO DALEKO 6ଙ#FEJIPØUˉPUFW˺FMJOPWÝNPTU .UNDYêËRWHFQHSODWË
V malé vesnici připravili show, za kterou by se nemuseli stydět ani v Las Vegas [BNJMJPO̐LPSVO
5  , 2 
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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„NEUZAVÍRÁME ŽÁDNÁ ODDĚLENÍ ANI
NEOMEZUJEME PROVOZ“
Ředitelka Marie Marsová
je na prostějovskou nemocnici hrdá

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK

151204111262

yy Jakými nejvýznamnějšími
investicemi si prostějovská nemocnice v posledních letech
prošla?
„Posledních jedenáct let jsme
členem skupiny AGEL, kdy sloučením tří nemocnic v Prostějově,
Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční. Za tuto dobu byly investice
v prostějovské nemocnici směrovány především do modernizací
nejstarších budov. Rozšířilo se parkoviště, byla zateplena budova polikliniky, vyměněna okna ve starších budovách. Rekonstruováno
bylo také lůžkové oddělení ORL,
dialýza a Centrum léčebné reha-

V rámci skupiny Středomoravská nemocniční
máme druhý nejvyšší počet hospitalizovaných
i ambulantních pacientů a v rámci Olomouckého
kraje jsme na špičce za Fakultní nemocnicí...
bilitace v celkové částce 134 miliónů, kdy 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. Nejnovější investicí je pak
rekonstrukce dětského oddělení,
které prošlo kompletní obměnou
letos v létě.“
yy Ve vaší nemocnici se ale pořád něco děje a i v těchto dnech
je u vás slyšet stavební hluk.
O co jde?
„Aktuálně pracujeme na modernizaci čtvrté stanice LDN, která
bude nově zajišťovat také paliativní péči. Díky rekonstrukci za
pětadvacet milionů korun vznikne
nová stanice s kapacitou čtyřiadvacet lůžek, z nichž pět bude určeno pro pacienty paliativní péče.
Všechny pokoje budou bezbariérové, vybaveny vlastním sociálním
zařízením, klimatizací a televizory.
Otevřeno by mělo být příští rok
v létě.“
yy Jak byste charakterizovala
Nemocnici Prostějov a její současnou roli ve skupině AGEL?
„V rámci celé skupiny máme druhý
nejvyšší počet hospitalizovaných
i ambulantních pacientů a v rámci
Olomouckého kraje jsme na samotné špičce za Fakultní nemocnicí Olomouc. Pro nás to znamená
velkou zodpovědnost i motivaci
– být lepším pro své pacienty, ale
i zaměstnance.“
yy Jaké jsou vaše priority pro
příští rok?

„Určitě chceme pokračovat v modernizacích a zlepšování služeb
pro pacienty, ale stejně důležití pro
nás jsou i zaměstnanci. Současná
situace ve zdravotnictví není jednoduchá, proto osobně chci, aby
každý zaměstnanec vnímal, že si
jej vážíme a jeho práci oceňujeme.
Stabilizace lékařů i sester je absolutní prioritou.“
yy Kam se bude ubírat zdravotnická péče u vás v nemocnici
– v příštím roce, nebo i těch dalších?
„Určitě bude růst snaha o co nejkratší pobyt v nemocnici, přesun
léčby do ambulantní a krátkodobé
hospitalizace. Mimo to pak počítáme i s vyšším zájmem o nadstandardní vybavení, jednolůžkové pokoje a třeba o pobyt s příbuznými
v důležitých obdobích jejich života
– od narození až po třeba poslední
dny. Toto všechno samozřejmě budeme reflektovat.“
yy Na co jste v letošním roce
osobně pyšná?
„Osobně si cením především
svých kolegů, lékařů, sester i všech
ostatních zdravotníků. Vím, jak
je jejich pracovní zatížení vysoké,
a to nejen fyzické, ale i psychické.
A většina z nich má svou nemocnici skutečně velmi ráda, jejich
práce je pro ně skutečně posláním.
Z vlastní zkušenosti si také uvědomuji, jak je obtížné sladit profesní
život a rodinu, a proto si vážím titulu Společnost přátelská rodině,
který v letošním roce Středomoravské nemocniční udělila odborná porota. Porota tvořená zástupci
z organizace Síť pro rodinu, Olomouckého kraje a Ministerstva
práce a sociálních věcí posuzovala

přihlášené společnosti
v celé škále oblastí, od
prorodinných aktivit,
přes
společenskou

odpovědnost, až po prostředí fir- oni se snažíme i my o areál pečo- aby se zde rády vracely i další
my či pracoviště. Porotu zajímala vat a naše služby neustále rozvíjet generace pacientů za dalších sto
třeba pracovní doba zaměstnan- a zlepšovat péči o pacienty tak, třicet let.“
ců, rovnost příležitostí, podpora
zaměstnanců s dětmi, přizpůsobování se potřebám zaměstnanců v souvislosti s péčí o rodinu,
MUDR. MARIE MARSOVÁ, MBA
sportovní a kulturní akce pro
✓ narodila se 29. srpna 1959 ve Svitavách
zaměstnance a jejich rodiny, pod✓ je vdaná, má dva syny a dceru a v současnosti
pora zdraví zaměstnanců, sociální
již i první vnouče
programy pro rodiny s dětmi – pří✓ vystudovala gymnázium s matematicko
městské tábory, miniškolka a sa-fyzikálním
zaměřením
ve Svitavách a poté úspěšně absolvovala
mozřejmě také kvalita pracovního
lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, přičemž
prostředí. V tom všem jsme sbírali
lékařský diplom a Cenu rektora s ní přebíral i její tehdy čtyřletý syn
pomyslné plusové body.“
✓ po škole působila nejprve jako lékařka interního oddělení a dialyyy Co vám udělalo největší razačního střediska v rodných Svitavách, odkud přešla v roce 1993 do
dost
Nemocnice Prostějov, kde zřídila nové pracoviště dialýzy a nefrolo„Přestože Česko trápí nedostatek
gické ambulance
zdravotnického personálu, v rám✓ od roku 1996 zastávala v prostějovské nemocnici funkci náměstkyně
ředitele pro zdravotní péči, v roce 1999 se stala ředitelkou Nemocnice
ci Nemocnice Prostějov neuzaProstějov, od roku 2007 je v pozici lékařské ředitelky Středomoravské
víráme žádná oddělení ani neonemocniční
mezujeme provoz. To je pro mne
✓ od roku 2012 do roku 2016 působila na pozici předsedkyně
důkazem, že společnost vedeme
představenstva Vítkovické nemocnice v Ostravě a v roce 2016 se pak
správným směrem a upřímně si
znovu vrátila do Prostějova na pozici předsedkyně představenstva
přeji, aby to takto fungovalo co
Středomoravské nemocniční, kde působí dodnes
nejdéle. Jsem na naši nemocnici
zajímavost: největšími koníčky jsou její povolání a rodina, stále
hrdá, Prostějov má krásnou a moaktivně sportuje a v posledních letech se i s celou rodinou aktivně
derní nemocnici. Vážím si práce
věnuje chalupě na rodné Vysočině
našich předchůdců, a stejně jako

vizitka

18111911303

PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, letos uběhlo právě 130
let ode dne, kdy do prostějovské
nemocnice pěšky či na povozech
přicestovali první pacienti. Tehdy ještě byůi k dispozici jen dva
externí lékaři a o nemocné se
střídavě starala čtveřice ošetřovatelek bez zdravotnického vzdělání. Dnes má nemocnice více jak
500 lůžek a téměř tři desítky ambulancí, o pacienty pečuje 155
lékařů, 395 sester a porodních
asistentek a dalších 320 zaměstnanců z řad zdravotnického i nezdravotnického personálu. Jen
v loňském roce bylo v Nemocnici
Prostějov hospitalizováno přes
14 000 pacientů a dalších 63 000
bylo ošetřeno v ambulancích.
Mimo to zde přišlo na svět hned
853 dětí. Počty zaměstnanců
a pacientů ale samozřejmě nejsou zdaleka tím jediným, co se
v nemocnici za uplynulých 130
let změnilo. Více o aktuální situaci v Nemocnici Prostějov prozrazuje ředitelka nemocnice Marie
Marsová (na snímku).
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ZAJISTĚTE SI
PŘEDPLATNÉ
JEŠTĚ LETOS

PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!

UŠETØ

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

25%

780

Akce platí pouze do konce roku 2018
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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!

Více informací na číslech

582 333 433, 608 960 042,

e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

Výhody pro pøedplatitele:
tQRYLQ\MVRXGRUXéRY¾Q\SąÊPRGRVFKU¾QN\
tSRxWRYQÆ]GDUPD
tQDNDåGÆKRSąHGSODWLWHOHEXGHéHNDW'5(.
tYxLFKQLDERQHQWLEXGRX]DąD]HQLGRVORVRY¾QÊ
RKRGQRWQÆFHQ\
tVQRYÚPURNHPSąLSUDYXMHPHMHGQRSąHNYDSHQÊ
tMHGQ¾PHVHVRXNURPRXVSROHéQRVWÊRQ¾YUDW
NGRUXéRY¾QÊYUDQQÊPéDVHGRKRGLQ
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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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Konstelace hvězd Prostějova
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Na všech Prostějovanech bude znát, že se blíží konec kalendářního
roku. Převládnou spousta nervozity, unáhlených rozhodnutí a také
neobvyklý shon, protože kvantum z nás nechává vyřízení důležitých
věcí až na poslední chvíli.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
mít chuť vyzkoušet dosud nevyzkoušené. Najednou se dostanete
do pozice, kdy se jako vůbec první
pokusíte vyřešit věc, ze které měli
dosud všichni strach. Dostanete se
ale do svízelných situací.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Po dlouhé
době se konečně zamilujete. Problém je ale v tom, že ona vyhlédnutá
osoba se vyskytuje přímo na vašem
pracovišti, což nikdy není dobré.
Připravte se na to, že kolegové budou
uštěpační.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vaše
nálada bude na bodu mrazu a nerozveselí vás ani příznivá situace
plná pohody v rodině. Něco vás trápí v souvislosti s pracovními povinnostmi a není to žádná maličkost.
Zkuste to vyřešit rychle.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Hned několik lidí z vašeho okolí se na vás obrátí
se žádostmi o pomoc. Stane se z vás
člověk, který najednou bude řešit i
cizí soukromé problémy. Možná se
vám do toho nechce, ale nic jiného
vám nezbude.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Poměrně kuriózním způsobem se dostanete k
možnosti vydělat si pořádný balík
peněz. Sice jste nikdy netoužili po
žádném velkém bohatství, ale tuto
příležitost si nesmíte nechat ujít.
Zajistíte se na celý život.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Zatoužíte
po klidu, kterého jste si v posledních
týdnech moc neužili. Neměl by to
být problém, kdyby vás nesužovaly
problémy s úřady. Čím dříve je vyřešíte, tím více možností na odpočinek budete mít.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dostanete se k citlivým informacím o
několika lidech, které nemáte příliš v lásce. Budete mít nutkání tyto
zprávy použít proti nim, hlavně pak
ve svůj prospěch. Nedělejte to ale, v
budoucnu by vám to ublížilo.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Máte
velice vytříbený smysl pro humor
a vtipkování používáte i tam, kde
se to příliš nehodí. Podobně se tak
stane i za pár dní. Na důležité obchodní schůzce pronesete něco, za
co byste si měli nafackovat.

INFORMUJE

PERSONALISTÉ, NENECHEJTE
SI UJÍT KREATIVNÍ SEMINÁŘ
O ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ!

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Poslední dobou se vám nedaří v práci ani
v soukromí. Vezměte si tedy příklad
z úspěšných lidí okolo sebe a zkuste
jejich činy okopírovat. Nic se nestane,
oni vám to odpustí. Hlavně že vy se
budete mít lépe.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Máte rádi dobré jídlo, pak se ale nedivte, že tloustnete. Měli byste více
dbát na svůj zevnějšek i zdraví, protože právě ve vašem případě jde o hodně. Zajděte si k lékaři, ať znáte pravdu
o svém zdraví.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Podle
všeho vás v následujících dnech
bude čekat rande, na které se hodně těšíte. Už delší dobu jste nezažili
žádný romantický vztah, ale teď cítíte
velkou šanci. Váš protějšek je rovněž
nedočkavý a plný optimismu.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čáru přes
rozpočet vám udělají vaše děti, které
se nebudou chovat podle vašeho gusta. Budete muset dokonce navštívit
školu, kde je potřeba vyžehlit neobvyklý malér vašich potomků. Dá vám
hodně práce všechno ustát.

Ve středu 5. prosince 2018 realizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově seminář „Jak na online
marketing a HR v roce 2019“, který je pořádaný ve
spolupráci se společností In creative s.r.o., která je certifikovaným partnerem Googlu.
Mezi jejich stálé klienty patří např. společnosti McDonald,
E.ON, BAUHAUS, kterým pomáhá pomocí kreativních
metod hledat nové zaměstnance. Moderní metody online

marketingu využívaného personalisty k cílenému získání
zaměstnanců jsou velmi dobře prezentovány a jistě si každý „odnesete“ nové poznatky, které využijete v praxi. Konkrétně se například dozvíte, jak připravit kariérní stránky
firmy, jak otextovat inzerát, aby ho někdo vůbec četl, jak
pro nábor efektivně využívat sociální sítě, jak proces náboru celý vyhodnotit a mnoho dalších zajímavých informací.
Podrobnosti naleznete na: www.ohkpv.cz.

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: Myslejovice - Křenůvky
Dne: 10. 12. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Křenůvky: jednostranně od
č. 61 po č. 69 a dále oboustranně po č. 86 (vč. č. 30, 22,
25, 26, 39, 72)
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 11. 12. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: celé ulice: Hliník, Hřbitovní, Mlýnská, Novosady, dále č. 2, 231, 3 na ul. Horní brána.
Odběratelské trafostanice: Němčice ZD (č. 300720),
Němčice skládka (č. 300718).

Obec: Pěnčín
Dne: 12. 12. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 219 a 46 po
konec obce směr Přemyslovice s č. 85 a 84. Dále ulice
od č. 90 po č. 266. Dále č. p. 103 - 110 (mimo č. 105), č.
58 - 71, č. 268 - 270, č. 289, 299.
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 12. 12. 2018 od 7:30 do 11:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá ul. Pod Vinohrádkem, ul. Domamyslická s č. 128 a 142.
E.ON Česká republika, s.r.o.

nákupní servis
pro vás
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Říká se, že čistota je půl zdraví a asi nikdo tomuto nemůže odporovat. Obzvlášť před vánočním úklidem se hodí vědět, že nejlevnější rozprašovač Savo proti plísním a prostředek
na mytí nádobí Jar nabízí Billa, odpadkové pytle Penny market a osvěžovač vzduchu
značky Brise Kaufland. Pokud sháníte kuchyňské utěrky, navštivte Tesco, kde společně
s Billou seženete i nejlevnější aviváž Lenor.
Ať se dílo daří!
Průzkum byl proveden ve středu 28. listopadu.


 

NA ul.VÁPENICE 19 (348M)
3. 12.
2018

Vecerník
ˇ

Olomoucká 10



 

Vecerník
ˇ

Vápenice 19





 



1811151

... tentokrát ze sortimentu: 

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$

OD 3. DO 9. 12. 2018
POZOROVÁNÍ SLUNCE            
   ! ""  #$" %  & '&! "(%)$"
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VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a v pátek od 18:30 hodin Ve středu od 17:30 hodin
pořádáme večerní pozorování pro děti. Ve čtvrtek se večerní pozorování oblohy z provozních důvodů nekoná.
Na setmělé obloze spatříme planety Mars, Uran a Neptun a dále vzdálené objekty hvězdné oblohy (dvojhvězdy,
mlhoviny, hvězdokupy a galaxie) Vstupné 40 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „ZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné děti 20Kč,
dospělí 40Kč.
 Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na
začátku všech akcí.

Pondělí 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Josefa PELÍŠKA
z Olšan u Prostějova.
Zároveň děkujeme Soukromé
pohřební službě pí Václavíkové
za profesionální přístup
a důstojné rozloučení.
Zároveň děkujeme za
citlivý projev smuteční
řečnici pí Marii Hrdové
Manželka a děti s rodinami.

Vykoupíme vaši nemovitost
s dluhy a exekucemi, tel. 777 164 309
Koupím dům a zahradu. Tel. nebo
SMS 605 011 594
Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Koupím byt 1+1 (pro vnučku). Tel.:
605 913 562
Pronajmu pokoj a kuchyňku pro 2 osoby,
k dispozici sušárka, hala a zahrada, celkem 80m2. Nástup ihned. Soběsuky 91,
Plumlov. Tel. 773919167
Byt 3+1 v PV nebo Kostelci - KOUPÍM.
Tel. 737 530 368

/ '46"78 9:7Prodej novostavby RD 3+kk s terasou
    22 !"#$ 

;<$=7+#7"1

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestě
paní Antonii MENDLÍKOVOU.
Velké poděkování patří
Soukromé pohřební službě
pí Václavíkové za důstojné
rozloučení. Zároveň děkujeme
za citlivý projev
p. Jáhnu Karlu Valtrovi
Dcera s rodinou

Pronajmu 2 kanceláře + soc. zařízení,
29m2 v přízemí, ul. Karlov, Pv. Po rekunstrukci, internet. Nájem 5.000 Kč/měsíc
vč. topení. Tel.: 608 328 617
Pronajmu garáž na ul. Moravská zn.
ihned volná. Tel.: 605874574
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Prodám byt 2+1 (72m2) v klidné lokalitě
v PV. Cena 1.600.000 Kč, nízké provozní
náklady + inkaso. Nabídky do inzerce.

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

www.jhreality.cz
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KOUPÍM

Koupím byt 2+1(1+1) i pův. stav,
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
platba ihned. Tel. 774 409 430
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitSLUŽBY
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Stěhování bez pomoci zákazníka
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Prostějov 604 389 367
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Satelitní dotace na montáž paraboly za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
jen za 300 Kč, nebo naladění karet se a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra100 programy od 149 Kč měsíčně. Tel.: ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
778 527 899, www.satelitnidotace.cz
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.: či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail: 736 127 661, simonrene@seznam.cz
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Kompletní nabídku najdete na:

řádková inzerce / vzpomínky

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

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 4. prosince 2018
vzpomeneme 21. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Prostějova – Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Dne 8. prosince 2018
uplyne 14 let, kdy nás navždy opustila
paní Anna TANDLEROVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manžel Petr s dětmi.
Čas ubíhá
a nevrací co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

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

Dne 1. prosince 2018
jsme vzpomenuli na
10. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ZELENÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 2. prosince 2018
by se dožil 90 let
pan Božetěch KALÁB
z Domamyslic.
S láskou vzpomínají dcery
Božena a Marie s rodinou
a syn Miroslav s rodinou.

Dne 1. prosince 2018
jsme vzpomenuli na
5. smutné výročí úmrtí
pana Drahoně ZAHRADNÍČKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a
syn s rodinou.

Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
figurky. Tel.: 605 138 473
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Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí. Ta rána stále
bolí a zapomenou nedovolí.

Dne 1. prosince 2018
uplynuly 4 roky od úmrtí
paní Soni ZABOŘILOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.
A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád,
tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal...
Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten,
kdo zažil, porozumí.

Dne 5. prosince 2018
vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí
pana Františka PLAJNERA
z Křenůvek.
S láskou vzpomíná manželka
Marie a děti s rodinami.

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.

K tvým narozeninám bychom ti
rádi přáli, ale odus chtěl, abychom
jen vzpomínali.

Dne 6. prosince 2018
uplyne 5 smutných let,
kdy nás opustil
pan Oldřich PAJCHL
z Konice.
S láskou vzpomíná manželka,
synové, rodina.

Dne 26. listopadu
by se dožil 90 let náš milovaný
pan František KREJČÍ
z Prostějova,
vedoucí pojízdné prodejny textilu.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Čas rány hojí, ale
zapomenout nedovolí.

# $%#&'( &)*+,+* ! -&/*
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PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
ZVÍŘATA
Tel.: 602 510 465
Přijmeme
brigádníky na trhání jablek,
Nabízím mlad. kohoutka – hněd. – 160
více
info
na
uvedeném tel.
Kč. Tel.: 582 331 598; 737 607 098 – PV
Prodám skříňku zvanou „vařenka“. Tel.:
732 492 499
Prodejna IVKA, Plumlovská 21 nabízí
zákazníkům kvalitní zimní koženou obuv
s pravým beránkem, protiskluzovou,
česká výroba. České důchodky, oteplené
gumáky, softshelová zimní obuv a velký
výběr domácí obuvi (papuče – přeska,zip),
dárkovou kosmetiku. Telefon: 603 445 601

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

)   $  ' ! <B 
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www.realitypolzer.cz

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

Regee 

Pohřební služba Pavel Makový
' %' 
Jaroslav Koukal 1935 Stařechovice
Jana Spurná 1981
Seloutky
Ludvík Aczberger 1961
Olomouc
Františka Berková 1931 Prostějov
František Pfeifer 1944
Ohrozim
Břetislav Tesař 1932
Vrahovice
Naděžda Grydilová 1954 Prostějov
František Brož 1942
Čechy pod

Poslední rozlouèení
Pondělí 3. prosince 2018
Alois Dvořák 1937 Lutotín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 8. prosince 2018
Jiří Vychodil 1946 Pěnčín 13.00 kostel Laškov
Kosířem
Marie Grulichová 1933 Malé Hradisko
Věra Karásková 1938
Prostějov Anna Chlupová 1929
Buková
Eva Menšíková 1936 Kostelec na Hané
Mgr. Boleslav Povolný 1935 Plumlov

Poslední rozlouèení
Středa 5. prosince 2018
Karel Krumpl 1939 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

 


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

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

 
  
v 

Dne 5. prosince 2018
uplyne dlouhých 25 roků, kdy nás
navždy opustil náš tatínek a dědeček,
pan Josef ZAHÁLKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
Jarmila a Miluše s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

' %' 
Alena Štěpánková 1928 Prostějov

Poslední rozlouèení
18050570474

F?L?H NEH - = B?> >&     
& ?" ) $   @" $"A  
 B!"B  @ <""@" "! D<"$  %  B 
  %  *$$ <"  <  "!  %"  < ! $
YH> ; !"
+HS  DD T;

Za dvě stovky korun
si můžete podat inzerát
v rubrice VZPOMÍNKY
Prostějovského Večerníku

SEZNÁMENÍ

Štíhlý černovlasý muž, 58/173, abstinent-nekuřák, motorista, hledá milou
ženu a kamarádku štíhlé postavy, možno
i v invalidním důchodu. Vánoce se blíží.
Tel.: 775 240 480

Dne 5. prosince 2018
by se dožil 100 let
pan Antonín ZBOŘIL
z Hrochova
a zároveň dne 15. července 2018 jsme
vzpomínali 25. výročí jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

Středa 5. prosince 2018
Ivana Mašlaňová 1964 Vrahovice Obřadní síň Prostějov
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Pondělí 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

zpravodajství / nabídka pracovních míst milujeme vecerník


'YRXKRGLQRYÛERMVRKQøPQDPËVWQËPQ¿GUDæË

PRÁCI NABÍZÍ
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Rudolfovo pekařství přijme pracovníky do pekařské výroby, noční
směna. A pracovníky na zkrácený
úvazek, vhodné pro důchodce, nutný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00

➢ Z titulní strany

PROSTĚJOV Sobotní ničivý požár
na místním nádraží v Prostějově vyvolává velké spekulace. Hasiči zatím
uvedli, že došlo k milionové škodě,
nikdo naštěstí nebyl zraněn a po příčině požáru ve sběrně starého papíru
se stále pátrá. Nicméně mluvčí krajské policie Večerníku sdělil, že podle
prvotních zpráv se nedají vyloučit
nedbalostní trestný čin, a dokonce
ani úmyslné zapálení. Kdo by měl
ale zájem na zničení dřevěné budovy,
která bezprostředně sousedí se zděnou nádražní budovou?

Michal KADLEC
Zpráva o hořící sběrně na místním nádraží se v sobotu 1. prosince hodinu
a půl po poledni rozletěla do celého
Prostějova. Večerník dorazil na místo
ve chvíli, kdy policisté začali uzavírat
celý prostor a první hasičská jednotka
se dala do rychlé práce. Hustý šedočerný dým stoupal desítky metrů vysoko,
hasiči začali stříkat první proudy vody do
vnitřních prostor dřevěné budovy, v níž
oheň požíral uskladněný papír. „Musíte
dál, hrozí nebezpečí, že se požár rozšíří,“
odháněl vzápětí jeden z policistů dav přihlížejících lidí a jeho kolega přispěchal
s bílo-červenou páskou a vymezoval tak
bezpečný prostor. Postupně se na místo
sjížděly další hasičské jednotky, Sladkovského ulici pak policie pro ostatní
dopravu neprodyšně uzavřela. Začal boj
s ohněm a štiplavým dýmem...
„Červený kohout“ nebezpečně prostupoval půdním prostorem sousední výkupny ovoce a zeleniny. Majitel
sběrny byl na místě rovněž přítomen,

1      
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#  Foto: Michal Kadlec
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Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidní důchodce na pracovní pozici
vrátný pro ostrahu objektů v Prostějově, zkrácený pracovní úvazek, denní
i noční směny. Náborový příspěvek.
Informace na tel. čísle: 602786692.

STUDIO 365 hledá nové
tváře pro módní přehlídky
a reklamu. T.: 605427271
od 9-12h. www.studio365.eu
Zavedená strojírenská firma v Prostějově
hledá na HPP nebo brigádu zamečníka
– svářeče. Tel.: 603 211 144
Přijmeme řidiče/ ku dodávkového
vozidla. Prac. doba: PO-PÁ. Info na
tel.: 725 108 703 v době 8:00-16:00.
Příjmeme pracovníka úklidu. Prac.
doba PO – PÁ. Možno i zkr. úvazek.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00
– 9:00 a 13.00 – 15.00.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
   





Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
ale Večerník si všiml, že policisté ho
„uložili“ do svého služebního auta.
„Šest jednotek z řad profesionálních
a dobrovolných hasičů likvidovalo požár
dřevěného objektu na nádraží v Prostějově v ulici Sladkovského. Jedná se o budovu sběrny papíru, plocha zasažená
ohněm je zhruba o velikosti 10 krát 12
metrů. Jednotkám se velmi rychle podařilo zabránit případnému rozšíření na
další přilehlý objekt,“ informoval média
ještě v sobotu odpoledne Zdeněk Hošák,
;"'  "  ! 
%"  
'    (
Foto: Michal Kadlec

tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Na místě
zasahovaly dvě profesionální jednotky,
a to ze stanice Prostějov a pak také drážní
jednotka Hasičského záchranného sboru SŽDC z Přerova. Z řad dobrovolných
hasičů požár likvidovaly jednotky z Vra-

BYLI JSME
U TOHO
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hovic, Žešova, Mostkovic a Kostelce na
Hané. V tuto chvíli je požár lokalizován,
ale jednotky pokračují v postupném prolévání. Zásah je rozdělen do dvou úseků,
kde hasiči postupně požářiště procházejí,
rozebírají vyhořelé konstrukce a dohašují množství menších ohnisek,“ přidal těsně po sedmnácté hodině Hošák.
Jak je možné, že k požáru vůbec došlo? Odpovědi na tyto otázky jsme
hledali ještě během uplynulé neděle,
ovšem hasiči ani policisté v tom čase
jasno neměli. „Co stojí za příčinou
vzniku požáru, šetří vyšetřovatel hasičů.
Škody s největší pravděpodobností nepřesáhnou částku jednoho milionu korun,“ zareagoval den po neštěstí mluvčí
krajských hasičů Zdeněk Hošák. „Příčinu zatím ještě neznáme, ale během
neděle se na místo znovu vydá kriminalistický technik společně se psovodem.
Speciálně vycvičený pes pomůže najít
akceleranty hoření. V tuto chvíli je ještě
brzy na nějaké úsudky, ale podle toho,
co vím od hasičů, tak se nedají vyloučit nedbalostní trestný čin, ovšem ani
úmyslné zapálení,“ řekl Večerníku v neděli před polednem Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR, Olomouc.
Obrovský kus práce odvedli v sobotu
na místním nádraží hasiči dvou profesionálních a čtyř dobrovolných
jednotek. Vděčný je jim také majitel
výkupny ovoce, která v ryze dřevěné budově bezprostředně sousedí
se sběrnou papíru. „Chtěl bych prostřednictvím Večerníku z celého srdce
poděkovat všem hasičům, kteří nám
zachránili jak budovu, ve které máme
svoji provozovnu, tak i spoustu zboží,
jež zde máme uskladněno. Obdivoval
jsem jejich nasazení a za záchranu našeho majetku jsem jim opravdu velmi
vděčný,“ svěřil se Ludvík Bittner.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Prodavačka chovatelských
potřeb a krmiv
Pomocná síla do kuchyně
Pokladní
Logistici výroby – montáž
Domovníci

90 Kč/hod
80 Kč/hod
20 000-27 000 Kč
21 000 Kč
10 100-15 200 Kč

turnusové služby
turnusové služby
nepřetržitý provoz
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
základní+praktické
ÚSO s maturitou

Firma
Ing. Veronika Škurková, Prostějov
Pilsner Urquell Original Restaurant, PV
Erik Kunze, Žešov
LINAPLAST s.r.o., Kralice na Hané
Krajská Veterinární správa
pro Ol. kraj,Protějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Uklízečka

Plat (Kè)

74 Kč/hod

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

bez vzdělání

Firma

SEŽEV facility s.r.o., Pv

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Jenomže tuto skutečnost vědí
už i malé děti v Mostkovicích!
Večerník už před měsícem
zveřejnil pasáž z protokolu
výslechu muže, který těsně před
výbuchem přivezl oběti výbuchu, prostějovskému hasiči, sto
kilogramů výbušniny. A právě
ta s největší pravděpodobností
explodovala! Proč to ale policie
nepřizná? Přitom už dříve zmínila,
že výbuch pyrotechniky je jednou
z vyšetřovacích verzí...
„To platí i nadále. Stále ovšem nejsou hotova všechna vyžádaná odborná vyjádření, například od pyrotechnické služby, znalecký posudek
z odvětví soudního lékařství a další,“
snažil se vysvětlit František Kořínek.
„Samozřejmě všichni tady v Mostkovicích tušíme, co se dělo za zdmi toho
domu a co v něm explodovalo. Ovšem
bez potvrzení policie nemůžeme

18111511284

>>> dokončení ze strany 3
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nic dělat. Hlavně na to čekají lidé,
kteří potřebují nějaká potvrzení pro
pojišťovny,“ opakujeme slova mostkovického starosty Jaroslava Pešky.
Potěšitelné ale na celém případu je,
že lidé z Mostkovic, ale i z nejširšího
okolí projevili dobrá srdce a posílají peníze na dva transparentní účty,

které obec Mostkovice založila na
podporu jak majitelů poničených
domů, tak rodiny zemřelého hasiče.
Na tom prvním je aktuálně 882 000
korun, na tom druhém pak 401 000
korun. „Všem lidem, společnostem
a firmám děkujeme,“ vzkazuje starosta Mostkovic Jaroslav Peška.

Pondělí 3. prosince 2018
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soutěže

 .8
 35292/128&+9,/,ý&
´
´
Q*B*57$+*?$7B] DQHEOXã6
â W
Ę (
ė  7HEiGHMWHKiGHMWH
Také devětačtyřicáté 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 Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 6. prosince 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

19

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
456

57489

Tereza KONEČNÁ, Konice
Květná ul.
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na vybraný koncert.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
456
57489
Magda Malá
Marta KRATOCHVÍLOVÁ, Rozstání
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
456
57489
NAŠICHPŘEDKŮ
Jiří KOUDELKA, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
456
57489
7,2,6,4
Sergej ZAMORAVEC, Otaslavice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vánoční cukroví.
SU
DO
KU

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

18100561153

KŘÍŽOVKA
456
57489
Úzké sepětí teorie a praxe v saloně
Miloslava GAGALUSOVÁ, Prostějov
Výherce získává: Dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč na služby.

Výherce získá   
   

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

SLOH, KEŠU, SKAUT, OLŠE, ROURA, TETKA, KADEŘE, PUSY,
SKRČIT, METR, POTOPY, YZOP, WOOD, MENTOR, KLIK, OSTARA,
ZÁTKA, TAHY, OHYB, UČEŇ, RAMPY, PIHA, TWIST, OHEŇ, MSTA,
BOUT, MOTÁKY, ROHY

Výherce získá   
   



180926610xx

16020561568

PŘIVÍTEJTE VÁNOCE ...V NÁMĚŠTI NA HANÉ

Výherce získává  !
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18110761262

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili novou starostku Plumlova, která vystřídala ve funkci dlouholetého předchůdce Adolfa Sušně...

18110961274

Výherce získá  !
   

Výherce získá   
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zveme vás...

TIP ku
WALDA VYSTOUPÍ V NĚMČICÍCH
KDY: SOBOTA 8. PROSINCE, 19:30 HODIN
KDE: KINO OKO, NÌMÈICE NAD HANOU
Do Němčic nad Hanou se chystá přijet Waldemar Matuška.
Tedy skoro. Zavítá tam jeho dvojník „Vladimír Walda Nerušil“, kterého doprovodí skupina Malevil Band. Odehrají
vánoční koncert, na němž si budete moci poslechnout známé hity původního zpěváka. Akce se uskuteční 8. prosince
2018 v 19:30 hodin v sále kina Oko.
Město Němčice nad Hanou zve na vystoupení Waldy se skupinou Malevil band. Na tomto vánočním koncertě zazní písně
Waldemara Matušky, ale taky písně vánoční a koledy. „Zpěvák je
nejslavnějším dvojníkem Waldemara Matušky a po celé České

republice má velkou oblibu posluchačů ve všech věkových kategoriích. Na jeho vánočním koncertě zazní známé písně Waldemara Matušky, ale také písně vánoční a koledy,“ zvou pořadatelé.
Na koncertě dále zahrají Pavel Zelenka na banjo, Luděk Pištěk
na bicí, Karel Bláha na kytaru a Tomáš Sadiv s Františkem Svobodou na baskytaru.
Koncert potrvá celkem 90 minut. Předprodej vstupenek na něj
je spuštěn již od 31. října v Turistickém informačním centru
Němčice nad Hanou za výhodných 150 korun. Na místě budou stát už 200 korun.

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 3. prosince
14:00 HLEDÁ SE PRINCEZNA
ukrajinské animované fantasy
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
20:00 CREED II
sportovní drama USA
úterý 4. prosince
14:00 HLEDÁ SE PRINCEZNA
16:30 ČERTÍ BRKO
česká pohádka
20:20 PECHA KUCHA NIGHT #2
večer s inspirativními osobnostmi
středa 5. prosince
17:00 CUKR-BLOG
český dokumentární film
20:00 VDOVY
americký thriller
čtvrtek 6. prosince
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
20:00 SMRTELNÉ STROJE
akční fantasy USA
pátek 7. prosince
15:30 ČERTÍ BRKO
17:30 SMRTELNÉ STROJE
20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA
americký horor
sobota 8. prosince
15:30 GRINCH
animovaná komedie USA
17:30 SMRTELNÉ STROJE
20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA
neděle 9. prosince
10:30 ČERTOVINY
česká pohádka
15:30 ČERTÍ BRKO
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
20:00 DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH
krimi komedie ČR

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 8. prosince
8:30 VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK
pásmo pohádek ČR
10:00 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
animovaný film ČR

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 6. prosince
17:00 UMĚNÍ LIDEM
projekt, který napomáhá uměleckému
rozvoji v sociálních, školských a zdravotnických zařízeních
17:00 SCHOLASTIKA
VOŠ Scholastika bude prezentovat za
supervize svých pedagogů práce studentů Produktového a Grafického designu.
Cílem bude inovativním a výstavně neotřelým způsobem prezentovat výsledky
práce za minulý školní rok. Prezentují se
tak například výsledky workshopu se studiem Qubus (nápojové sklo), porcelán
(pod vedením Jana Čapka) nebo typografie vzniklá na workshopu Building Praha.

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 19. prosince
9:00 VÁNOČNÍPRODEJNÍVÝSTAVA
textilní šité a háčkované výrobky a ručně vyráběná přání

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
9. prosince 2018
14:00 a 16:00 O ZVĚDAVÉ PANENCE
loutkové divadlo

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

aneb, co se
kde děje…
ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 do 28. ledna
NASTUPUJTE,
ODJÍŽDÍME
do 12. prosince
Výstava o železničním modelářství pre„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
zentuje
historické
předměty vztahující se k
ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava u příležitosti 100. výročí založení železniční tématice. Modeláři z Prostějova
představí modelovou železnici, modely a
Československé republiky je věnovaná
doplňky k ní, včetně fotografií. Pro děti je
„Velké válce“ a část „První republice“
připraven zajímavý doprovodný program.
Nejde jen o akci zaměřenou na úzce specialiKnihovna
zované zájemce, ale na celou rodinu. Výstava
představuje hry, náměty pro hobby a modeVápenice 9, Prostějov
lářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být
do 31. prosince
spolu a trávit společně volný čas.
SRDCOVKA MADAGASKAR
výstava fotografií prostějovských cestovatelů
Zámek Konice
Jany Římské a Miloše Kouřila
(Galerie na Půdě) středa 5. prosince
19:00 ADVENTNÍ KONCERT
Zámek Prostìjov
vystoupení dua Tereza Hořejšová
- soprán a Ahmad Jafar Hedar - klavír
čtvrtek 6. prosince
do 4. ledna
16:00 VIII. MEMORIÁL
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
LUĎKA MAŘÁKA
obrazy Květuše Burešové
vernisáž výstavy fotografií
a Zuzany Muzikant Jeřábkové
do 31. ledna
Zámek Plumlov
PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů Jarmily Lhotské
8. a 9. prosince
ADVENTNÍ PROHLÍDKY
Projděte se vánočně vyzdobeným zámkem a
připomeňte si, jak vznikly některé lidové tra- Národní dùm
dice a zvyky. Divadelně ztvárněné příběhy vás Prostìjov
vtáhnou do jedinečné adventní atmosféry.
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
28. února
MÌSTSKÉ DIVADLO do
18:00 SVĚTLO
vernisáž výstavy Daniely Benešové
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 5. prosince
Tower Cafe
19:00 GET INSPIRED
& Cocktail bar
BY IMPRESSIONS
koncertní vystoupení: Kateřina Englichová
Školní 4453/49, Prostějov
(harfa) & Vilém Veverka (hoboj)
do 31. prosince
čtvrtek 6. prosince
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
fotografie z ostrovní země dalekého severu
17:00 TANEČNÍ DIVADLO
od Petra Bouchala
LOUSKÁČEK
Příběh se odehrává o Vánocích. Malá dívenka
je obdarována dřevěným louskáčkem, kterého ji záhy její zlé sestry rozbijí. Opraví jej až
strýček a nezbedné dívenky vyhodí pryč. S
nadšením Louskáčka ukládá k sobě do postýlky a usíná s vojáčkem v náručí. Probudí ji
divné zvuky, útočí na ni armáda myší i s jejich
králem a snaží se jí hračku vzít. Louskáček
SONS PROSTÌJOV
ožívá a společně nepřítele poráží. Vzápětí se
Svatoplukova 15, Prostějov
promění v prince a odvážnou dívenku prove*
v
pondělí
3. prosince od 14:00 hodin se
de svým kouzelným královstvím. Klasické divadlo zpracované formou Současného tance. koná KORÁLKOVÁNÍ
*
ve
čtvrtek
6.
prosince od 9:00 hodin je na
(Moravská škola Přerov)
programu PLETENÍ Z PEDIGU
neděle 9. prosince
* v neděli 9. prosince od 18:00 hodin se
17:00 ANDĚLSKÉ VÁNOCE
adventní koncert RG a ZŠ města Prostějova uskuteční ADVENTNÍ KONCERT sboru EXAUDI
19:00 ANDĚLÉ V MÉM SRDCI
Jsou prvním monodramatem. Uvidíte skuMC Cipísek
tečné příběhy žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy zemřelých. Skrze jejich
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
dar můžeme nahlédnout do světa, který * kurz šití na stroji pro začátečnice
nás obklopuje, ale většině očí je neviditelný. a pokročilé švadlenky povedou opět
Přesto máme každý své andělské pomocní- L. Křenková a S. Wantulová. Dle rozky a ochránce, kteří čekají na naše zavolání, pisu obou skupin vždy v pondělí
na naši prosbu o radu či pomoc. Stačí je jen 17:30-20:30 hodin.
požádat. Jedná se o prostý, křehký a milý * individuální právní poradenství s A. Hálpříběh, který se dotkne Vašich srdcí. Toto kovou dle objednání, korespondenční pomonodrama je více než jen představením. radenství zdarma
Prostřednictvím emocionální cesty otevírá * individuální poradenství v oblasti zdralidská srdce a vede k transformaci vědomí. vého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
A anděly se to při představení jen hemží – i pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
když jsou většině lidem zatím neviditelní.
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle
Státní
objednání
okresní archív
Multikulturní centrum Mozaika
Třebízského 1, Prostějov
Raisova 1159, Prostějov
do 31. ledna
* v úterý 4. prosince od 17:30 hodin se koná
17:00 ŽIVOTNÍ TVORBA
kurz rodinného poradce P. Mečkovského
ZDEŇKA HORÁKA
„KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM
výstava fotografií k 80. narozeninám autora
S DĚTMI III.“

akce v regionu...
MY2 zahájí advent u kočárů
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem zve na tradiční adventní večery. Jako první se v sobotu 8. listopadu od
17:00 hodin představí sopranistky vystupující pod společným názvem MY2.
Půjde o sopranistky Lucii Juránkovou a Magdu Vitkovou. První z nich si zahrála i ve filmu Donšajni Jiřího Menzela. Mimo jiné se věnuje vlastnímu originálnímu projektu dance opera. Druhá z nich ztvárnila hlavní role v řadách
oper a pravidelně koncertuje v zahraničí, zejména v Německu a Belgii.

Tvoření v knihovně
Městská knihovna Němčice nad Hanou srdečně zve na akci Výroba přáníček a záložek do knih, a sice v pondělí 3. prosince od 16:00 hodin.

Adventní koncert v Konici
Adventní koncert sopranistky Terezy Hořejšové a klavíristy Ahmada Jafara Hedara
se bude konat ve středu 5. prosince od 19:00 hodin na zámku v Konici. Ahmad Jafer
Hedar je mimo jiné známý svým uvedením Mozartovy Kouzelné flétny na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné v Praze.

do 6. ledna 2019

otevírací doba kluzištì

9:00 - 21:00 hodin
(námìstí T.G.Masaryka)
6. prosince 2018
DISCO NA LEDÌ
16:30-19:00 hodin

(námìstí T.G.Masaryka-kluzištì)

7. prosince 2018
TRADIÈNÍ ÈESKÉ VÁNOCE
17:00 hodin

(námìstí T.G.Masaryka)

8. prosince 2018
VÁNOÈNÍ ODPOLEDNE S ANDÌLY
8:30-9:30 hodin Promítání pásma pohádek pro nejmenší.
10:00 Promítání pohádky: Pat a Mat znovu v akci.
13:00-15:00 Vánoèní minidílna pro dìti.
15:30 Andìlské radovánky.
(DUHA- Školní 4)

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
koná dopolední program pro maminky s
dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin - příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
hodin přednáškové večery dle aktuální
nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty a
předávání víry pro děti od 3 do 6 let
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 3. prosince se od 16:00 hodin
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* v pátek 7. prosince se koná od 18:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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 příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

BASKETBAL:
neděle 9. prosince:
10:30 BCM Orli Prostějov - BK Snakes
Ostrava (1. kolo extraligy juniorů, hala
Sportcentra DDM Pv)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 8. prosince:
12:15 Krajská liga přípravek Olomouckého kraje (utkání na malém hřišti,
zimní stadion Pv)
15:45 SK Prostějov 1913 – TJ HC Šternberk (Liga mladších žáků „D“, ročník
2007-2008, sk. 29, zimní stadion Pv)
neděle 9. prosince:
12:15 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(Regionální liga dorostu, nadstavba Y,
zimní stadion Pv)
15:00 SK Prostějov 1913 – HC Černí
Vlci (Regionální liga juniorů, nadstavba
Y, zimní stadion Pv)

VOLEJBAL:
sobota 8. prosince:
10:00 VK Prostějov – TJ Ostrava (15.
kolo extraligy kadetek, NSC Pv).
14:00 VK Prostějov – TJ Ostrava (16.
kolo extraligy kadetek, NSC Pv).
neděle 9. prosince:
10:00 VK Prostějov – VK TJ Lanškroun (15. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).
14:00 VK Prostějov – VK TJ Lanškroun (16. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).

HÁZENÁ:
neděle 9. prosince:
16:00 TJ Sokol II Prostějov - TJ Dolní
Cerekev (11. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní
Morava, SH ve Studentské ulici v Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek

7. 12.

9.00 - 10.00

Hanácký soubor písní a tanců KLAS Kralice na Hané zve na ADVENTNÍ POSEZENÍ, které se koná v sobotu 8. prosince
v 17:00 hodin v Kulturním domě v Kralicích na Hané.

Společenství Josefa Zezulky zve na
poslední letošní SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU, které v rámci Duchovní
univerzity Bytí přednáší Tomáš Pfeiffer,
který je v neděli 9. prosince připraven se
podělit o poznání a cestu života, kterou
přijal jako žák tvůrce biotroniky a přinašeče, pana Josefa Zezulky. Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými
dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života. Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne
Statutární město Prostějov pořádá pří- biotronický duchovní obřad.
mo na magistrátu ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov v období od 26.
11. do 23. 12. putovní výstavu STOLETÍ 1918 - 2018 V OLOMOUCKÉM
KRAJI, která je určena široké veřejnosti, především pak žákům základních a
studentům středních škol. Každý panel
obsahuje úvod do problematiky a následují medailony tří až čtyř osobností,
OBJEDNEJTE SI
které jsou klíčové pro danou oblast života společnosti na území Olomouckého
NAŠE PØEDPLATNÉ
kraje – o jeho kultuře a společenském
životě, sportu, tradiční lidové kultuře,
STRANA
a je doplněn bohatým ikonografickým
materiálem


pod stromeèek?
Ne?! Máme
pro vás øešení...
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Olomoucká 10



Vápenice 19



 



SPORT
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 OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ



 

NA ul.VÁPENICE 19
(348M)

Číslo 49tRočník 22

SPOLEČNOST

Pondělí 3. prosince 2018



Naleznete
uvnitř

ZA MIKULÁŠEM
AŽ NA KOSÍŘ
 Turisté vyrazili na hvězdicový výstup, který mířil na nejvyšší hanáckou
horu, i s doprovodem.
strana 23





#5!"

Prostìjovské „Kasko“
pod náporem
punkové kapely
strana 24 - 25

KAM
NA HORY
 Dnešní tematická strana se za-
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měřuje na tipy pro blížící se zimní
dovolenou. Kam vyrazíte vy?
strana 28

Martin ZAORAL
HVOZD, PROSTĚJOV Fantastickou sezónu má za sebou stáj Stanislava Popelky
z Hvozdu. Výborné výsledky jeho svěřenců jej v konkurenci dalších 92 trenérů
z celé republiky vynesly takřka na samý piedestal. V šampionátu trenérů překážkových koní Nutrin Cup skončil na druhém místě a předčil i legendárního
Josefa Váňu!

JEDNOU


ČTĚTE NA
STRANĚ 39

PodruhévřaděsefotbalistéProstějova
představí v prestižní zimní Tipsport lize
a čeká je velký šlágr
strana 29

VK Prostějov vs. Levski Sofia:

ve středu o evropský postup!
PROSTĚJOV Volejbalistky
VK Prostějov mají na dosah průnik do osmifinále
evropského CEV Cupu žen
2018/2019. Zbývá maličkost: v šestnáctifinále tohoto klubového poháru potvrdit úvodní triumf 3:0 z Bulharska i v domácí
odvetě proti Levski Sofia. Hraje se ve středu 5. prosince od 17:00 hodin
v hale Sportcentra DDM.
Protivník Hanaček sice je úřadujícím vicemistrem své země a také v aktuálním ročníku bulharské ligy drží druhé místo, ale soudě dle prvního vzájemného duelu by v české UNIQA extralize možná měl problémy se udržet. Tak
značný byl výkonnostní rozdíl mezi oběma celky, čemuž odpovídal i čtvrteční výsledek 0:3 po sadách 18:25, 18:25, 16:25 z pohledu poražených.
Sofijskému debaklu se však nedalo zase tak moc divit, když uvážíme, že věkový průměr tohoto družstva nedosahuje ani dvaceti let. Naopak prostějovský
tým je i po letním odchodu zahraničních opor stále dost silný, a proto půjde
do odvetného střetnutí Poháru CEV na vlastní palubovce jako vysoký favorit.
„Jsme připraveni tuhle roli i napodruhé splnit, abychom
jasným vítězstvím dali razítko na náš postup. Hlavní
bude Levski nepodcenit, dát znovu do hry maximální
koncentraci a nasazení. Samozřejmě též zveme do hlediště fanoušky, ať si užijí zápas o Evropu,“ řekl Večerníku
kouč ženstva VK Lubomír Petráš.
(son)

vs.

 V termínu celostátních změn
autobusových jízdních řádů od
9. 12. 2018 se budou částečně měnit i jízdní řády MHD v Prostějově.
Sledujte informace dopravních společností.
 Čtrnáctého ročníku soutěže
Dobrodružství s počítačem se zúčastnilo 116 soutěžících ze čtrnácti
základních škol z Prostějova i okolí.
Se všemi úkoly si nakonec nejlépe
poradilo družstvo ze Základní školy
v Myslejovicích, které tak obhájilo
vítězství z loňského roku.

18113071330

 Korfbalový tým SK RG Prostějov porazil ve 4. kole extraligy na
domácí půdě RG a ZŠ města ve Studentské ulici Znojmo vysoko 31:21
a v tabulce si pojistil třetí příčku.

WWW.VECERNIKPV.CZ

ESKÁČKO
NA BANÍK!

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

 Basketbalistky TJ OP Prostějov
deklasovaly před svými příznivci
žďárské Vlčice a díky vysokému
triumfu 89:58 si nadále drží impozantní bilanci osmi výher z osmi
zápasů a první místo v „B“ skupině
2. ligy.

Najdete nás na stránkách

➢

vs.

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 36-37

➢
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zjistili jsme

PROSTĚJOV Elton „Elly Jay“ Lodewyk je lidem z Prostějova
znám více než dobře. Před lety zaujal snad každého, kdo procházel po hlavním náměstí a mohl slyšet, jak krásně hraje na
piano v kavárně Avatarka. Cesta hudebníka pocházejícího
z Jihoafrické republiky od té doby pomalu, ale jistě stoupá
vzhůru. Svůj dosavadní vrchol zaznamenal při předávání cen
Hollywood Music in Media Awards.
no nominovaná na hollywoodskou
cenu Music in Media Awards. Jde
přitom o prestižní soutěž, která vytvorbu umělců tvořících
Martin ZAORAL znamenává
skladby pro filmy, televizi, videohry
Elly je nejen zpěvák a pianista, ale a reklamu. Vybírá přitom umělce
také hudební skladatel. Jedna z jeho a talentované osobnosti z celého
skladeb Lucie´s Waltz byla nedáv- světa.

zjistili jsme

Slavnostní předávání cen proběhlo
14. listopadu 2018 v Hollywoodu
v Los Angeles. Klavírista z Avatarky
byl nominován společně s osobnostmi jako například Hans Zimmer. Tento oceňovaný německý
autor filmové hudby je mimo jiné
nositelem Oscara, ceny Grammy
a dvou Zlatých glóbů. Mezi nominovanými se však našla záplava dalších
významných umělců z celého světa.
Elly ve své kategorii Contemporary Music – Instrumental nakonec
nezvítězil. „Už samotná nominace
je však určitě velkým vítězstvím,“
zhodnotila Ellyho přítelkyně Lucie
Héniková, podle které byla vybraná
skladba pojmenovaná.

8:y+BDNE\h>F

VELKÝ KOSÍŘ Rodičům s dětmi
skýtala uplynulá neděle příležitost
užít si tradiční výšlap na nejznámější hanáckou rozhlednu. Nejmenší
turisté se mohli poté u rozhledny
setkat s Mikulášem, andělem a čerty,
od kterých dostali bohatou nadílku,
a dokonce i buřty, které pak společně s rodiči opékali na ohni. Mezi
účastníky pochodu byl i Večerník.

G:y)HLYg
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Kopaninka se otevřela
veřejnosti. Konečně!

BOUSÍN–REPECHY Dlouho očekávané otevření zbrusu nové rozhledny
Kopaninka je konečně tady! Přestože
hlavní stavební práce proběhly už na
jaře, rozhledna letní turistickou sezónu
ještě nestihla. Předčasné byly i slavnostní otevření a vysvěcení rozhledny za
přítomnosti hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka 8. listopadu.
Stavební kolaudace nabyla účinnosti až
minulý pátek, veřejnost stoupala oficiálně poprvé nahoru v neděli 2. prosince.
původní
reportáž

Tomáš
KALÁB
Teplota tři stupně pod nulou, ledový vítr,
mlha, viditelnost do sta metrů. Ideální
podmínky pro návštěvu rozhledny! Ne,
není to důsledek vypětí při stěhování redakce do nových prostor, takové podmínky opravdu panovaly o nedělním dopoledni v Repechách, v jejichž sousedství stojí
nová rozhledna.

 !"

borným pečeným čajem připraveným
ekology z Ekocentra Iris.
Po zdárném vystoupání až k rozhledně se na příchozí z dálky usmívali Mikuláš, anděl a dva čerti. Statečné děti
hrdě přednášely naučené básničky
a říkanky, za odměnu pak dostaly nadílku a buřty, které si společně s rodiči
mohly opéct v dřevěném přístřešku.
„Je to nádherná akce, máme velkou
radost z toho, že Klub českých turistů
ze Smržic něco takového zajišťuje pro
děti,“ pronesla Hana z Olšan. Letos se
také klubu turistů podařilo domluvit
otevření rozhledny, čehož návštěvníci
hojně využili.

upozorňují pořadatelé. Začne v 16:30
hodin a skončí v 19:00 hodin.
V pátek 7. prosince se na náměstí T. G.
Masaryka od 17:00 hodin uskuteční
tradiční české Vánoce. A na co se při
nich můžete těšit? „Na náměstí zastaví
multimediální kamion, jenž v podtextu
s Ladovými motivy vytváří nenapodobitelnou atmosféru provázející celou akci.
Nebude chybět ani Vánoční pošta, kde
děti píší Ježíškovi dopis na speciální Ladův pohled, následně jich bude několik
vylosováno a odměněno.“
Konečně v sobotu 8. prosince proběhne
vánoční odpoledne s anděly v Kulturním klubu Duha. Od 8:30 do 9:30 hodin
se bude promítat pásmo pohádek pro
nejmenší. Vstup na tuto akci je volný.
V 10:00 hodin se budete moci přijít

Přesto se již před jedenáctou hodinou, na
niž bylo naplánováno otevření Kopaninky
BYLI JSME
pro veřejnost, trousily k rozhledně skupinky
U TOHO
návštěvníků. Postava u vchodu nepředstavovala ponurého ducha zdejších kopců,
nýbrž se v teplém oblečení ukrýval předseda spolku Repechy Crew Břetislav Usnul.
„Především díky dotacím z Olomouckého
kraje a Ministerstva pro místní rozvoj se
nám podařilo dotáhnout projekt do úspěšného konce. Poděkování patří i drobným
sponzorům, jejichž jména zdobí první stupně rozhledny,“ připomněl letošní „porodní
bolesti“ rozhledny majitel nejen uvedené
stavby, ale i nedalekého pensionu Lada.
„Výstup na rozhlednu je pro nás otázka cti.
Tohle už je naše třiašedesátá,“ pochlubil se
jeden z hloučku turistů, kteří právě sestupovali z rozhledny. Nakolik byl výstup po namrzlé konstrukci bezpečný, dokumentoval
případ turisty s pochroumanou nohou,
který u vstupu odhodil berle a vyhopkal
nahoru. „Okolí znám, takže v případě mlhy
je potřeba jen zapojit představivost,“ nebral
ohled na mizerné počasí. Jak připomínal
8            "   majitel rozhledny, jediným striktně zakáza
#5"6 "7 ným bylo olizování zábradlí jazykem...
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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„Přálo nám počasí, protože se udělala
zimní pohodička, takže přišlo asi dvakrát tolik lidí než vloni. Chystáme to
hlavně pro členy Klubu českých turistů
Smržice, ale samozřejmě přijde i řada
lidí, kteří se o tom dozví z tisku nebo
z našich webových stránek. Myslím si,
že se nám akce povedla,“ pochvaloval
si Jiří Valenta, jeden z pořadatelů a člen
Klubu českých turistů Smržice.

PROSTĚJOVSKÁ ZIMA POKRAČUJE
PROSTĚJOV Minulý týden se v rámci Prostějovské zimy konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu na
náměstí T. G. Masaryka a pak také
vánoční odpoledne s televizními postavičkami Jů a Hele v Duze. A nyní
nás čekají hned tři akce za sebou. Ve
čtvrtek můžete zajít na disco na ledě,
následující den zastaví na náměstí
multimediální kamion a nakonec
v sobotu se můžete těšit na vánoční
odpoledne s Anděly v Kulturním klubu Duha.
Prostějovská zima pokračuje nabitým
programem. Ve čtvrtek 6. prosince se
uskuteční první z řady diskoték na kluzišti na náměstí T. G. Masaryka před
muzeem. „Diskotéka na ledové ploše, při
které vás čekají nejen písničky na přání,“
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Vendula
PROVAZOVÁ
Již několikátým rokem pořádá Klub
českých turistů Smržice tradiční výstup
na nejvyšší hanáckou horu Velký Kosíř.
Kromě individuálních skupinek, které
se rozhodly takto strávit čas první adventní neděle, se každý mohl připojit
k většímu počtu turistů nejen z Prostějova, ale i ze Smržic. Mrazivé počasí
odradilo málokoho, naopak vytvořilo
příjemnou zimní atmosféru. Procházka
po naučné stezce byla totiž na pohled
velmi okouzlující. „Chodíme už několikátý rok, je to krásná procházka s dětmi,
mají to vždy pěkně nachystané. Moc se
nám to líbí,“ nechala se slyšet oslovená
turistka Lucie.
Příležitost k vydechnutí skýtala zastávka u ovocného sadu Oulehle s možností vyrábění krmení pro živočichy sídlící
v sadu a okolních lesích či zahřátí vý-

Není to první úspěch tohoto muzikanta, který si kromě Avatarky
mimo jiné zahrál v řadě noblesních
podniků po celém světě. Obzvláště
často vystupoval například ve slavné pražské kavárně Slavia. Že tento
populární a bezprostřední „černý
chlápek“ skutečně umí, potvrdily
i výsledky soutěže Pianista roku.
V ní se dostal mezi deset nejlepších
klavíristů ČR.

podívat na pohádku Pat a Mat znovu
v akci. V tomto příběhu se oba kamarádi
přestěhovali do nových domů, kde na
ně čekají pro ně typické kutilské výzvy
a z toho plynoucí příhody. Vstupné stojí
20 korun. Od 13:00 do 15:00 hodin
bude probíhat vánoční minidílna pro
děti, kde se budou zdobit sádroví andílci.
Vstupné činí taktéž 20 korun. Závěrem
se budou od 15:30 hodin konat andělské
radovánky. „Jedná se o interaktivní pořad, prostřednictvím něhož se děti ocitnou ve světě andělů, se kterými je nejen
legrace, ale dokáží nás i chránit a přenést
do říše splněných přání.“ Účinkovat budou Gabriela a Sofie Filippi. Vstupné vás
přijde na 60 korun. Předprodej vstupenek probíhá v regionálním informačním
centru na Pernštýnském náměstí. (tem)

RADNÍM TO DALO ZABRAT!

PROSTĚJOV Letos vůbec poprvé jsem prosazoval jméno František, ale s kolegy v radě města nebyli schopv historii se vedení prostějovského byl jsem totálně přehlasován,“ pravil ni dohodnout! Proto jsme nakonec
magistrátu rozhodlo k tomu, že vá- na páteční tiskové konferenci rady schválili dva návrhy, které nám poslanoční strom na náměstí T. G. Ma- města primátor František Jura. „Od ly mladé maminky z Prostějova. Náš
saryka bude mít své jméno. A tak občanů přišel i návrh na jméno Mi- vánoční strom se tedy od této chvíle
byla vyhlášena anketa mezi Pros- lada, čemuž jsem byla samozřejmě jmenuje Charlotta Sněhulka první,“
tějovany, kteří na adresu radnice nakloněna. Ovšem ani já jsem s tím- oznámila Milada Sokolová, která na
posílali své návrhy. Nakonec jich to neuspěla,“ culila se náměstkyně pódium ke zpěvačce Magdě Malé pozvala obě mladé ženy. „Dlouho jsem
došlo přesně 161 a výběr toho nej- Sokolová.
vhodnějšího jména pro douglasku Více na tiskovce v pátek dopoled- přemýšlela a nakonec jsem na radtisolistou dalo prostějovským ne radní nechtěli prozradit, jméno nici poslala svůj návrh na Charlottu.
konšelům pořádně zabrat. „Bylo pro vánoční douglasku tisolistou Letos jsme totiž slavili výročí vzniku
to skoro hlavní téma čtvrteční- se prý dozvíme až před samotným republiky a jméno manželky našeho
ho jednání rady města,“ přiznal rozsvícením stromu. A tak těsně prvního prezidenta Masaryka mi přis úsměvem prostějovský primátor po sedmnácté hodině radní pro- šlo velmi vhodné,“ uvedla paní Petra.
zradili, z jakých návrhů nakonec „Já se zrovna doma dívala na sněhule,
František Jura.
Mezi došlými podněty od občanů vybrali to pravé jméno. Jak se záhy takže proč by se náš vánoční strom
města byly skutečně roztodivné ná- ukázalo, prostějovský vánoční nemohl jmenovat Sněhulka? A povrhy. „Docela jsme se zasmáli, lidé strom nakonec získal jména dvě! slala to na radnici,“ smála se druhá
chtěli pojmenovat vánoční strom „Na jediném pojmenování jsme se navrhovatelka paní Pavlína. (mik)
například jako Vořežprut, Bodlinka,
Jarin nebo Krasoň,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová, náměstkyně
primátora, která stála za nápadem
vánoční strom pojmenovat.
„Nejvíce času při jednání rady města zabral výběr jména pro vánoční
strom! Nakonec jsme po rozsáhlé
diskuzi vybrali asi to nejvhod7:6
nější a snad se Prostějo* 4: ;
vanům bude líbit. Sám
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Do „Kaska“ uplynulý pátek v rámci
Radegast Tour zavítaly slovenská
punkrocková skupina Slobodná Európa a také česká punkrocková kapela Tři sestry sestávající ze sedmi
mužských členů a jedné ženy. Vzhledem k tradičnímu názvu turné bylo
opět jasné, že pivo poteče proudem.
Stejně jako vždy tak stála přímo na
pódiu pípa, z níž byli občerstvováni
samotní hudebníci, ale i ti, co se prodrali do prvních řad! K tomu samozřejmě
nemohl chybět pořádný nářez dobré
muziky. Tři sestry tak zahrály své staré
pecky, ovšem také novinky z nedávno
vydaného alba, které pokřtily v „Kasku“

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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Divadlo Ungelt zavítalo do Prostějova nedávno v rámci divadelního Aplausu s dramatem Skleněný strop. Nyní navštívilo prkna
Městského divadla se strhujícím thrillerem
Smrt a dívka o minulosti, jež nás vždy dostihne. Hra, pojmenovaná podle Schubertovy
stejnojmenné skladby, si pohrávala s tématy

Tereza MACHOVÁ

PROSTĚJOV Předminulou neděli jste se
společně s herci z pražského divadla Ungelt
mohli přesvědčit o tom, že každého z nás jednou dostihne jeho minulost. Zdálo by se tak
logické, že zločinci budou po zásluze potrestáni a nevinní očištěni. Často to ovšem není
tak jednoduché a jednoznačné, což mohl
i Večerník vidět i ve hře Smrt a dívka...

viny a trestu. S otázkami, zda má člověk právo
na osobní pomstu, co je to vyšší spravedlnost,
jestli je vůbec nějakým způsobem možné se
vyrovnat s minulostí spjatou s nespravedlností,
týráním a vězněním? S otázkami, které nakonec zůstaly nezodpovězené.
Vracíme se do sedmdesátých let minulého
století v Chile, kde byla svržena demokraticky
zvolená vláda a nahrazena diktaturou Augusta
Pinocheta. Během ní byly páchány mnohé
zločiny proti lidskosti, při nichž byli lidé mučeni,
a někteří dokonce umírali. Jednou z obětí byla
přitom hlavní hrdinka příběhu Paulina Salasová,
kterou v minulosti týrali a znásilňovali. Levandulová limonáda s rozmarýnem a třemi rohypnoly
jí pak po letech zajistily soukromý soud.
Paulina, tehdy již částečně pomatená kvůli

školských a zdravotnických zařízeních.
„Společně s lidmi v zařízeních malujeme
obrazy, rozvíjíme jejich kreativitu a učíme
je nové, moderní techniky. Obrazy nabízíme k prodeji – z každého prodaného obrazu jde 30 % zpět do zařízení na kulturní
a společenské aktivity. Určitě už jste narazili na neziskovou organizaci, která vyvíjí
podobnou činnost. Aby se náš projekt
stal jedinečným, spojili jsme se s módní
návrhářkou Ladou Vyvialovou. Díla, která vzniknou na workshopech, převedeme
do digitální podoby a vytvoříme z nich
grafiky vhodné pro tisk. Lada tyto grafiky
tiskne na své produkty, ze kterých se stávají ojedinělá a nenapodobitelná módní/
umělecká díla s příběhem. Z prodeje
těchto produktů jde také 30 % na podporu zařízení.“
Co uvidíte na druhé výstavě? „VOŠ
Scholastika bude prezentovat za supervize svých pedagogů práce studentů
produktového a grafického designu. Cílem bude inovativním a výstavně neo-

třelým způsobem prezentovat výsledky
práce za minulý školní rok. Prezentují
se tak například výsledky workshopu se
studiem Qubus (nápojové sklo), porcelán (pod vedením Jana Čapka) nebo typografie vzniklá na workshopu Building
Praha.“ Výstava potrvá do 30. prosince.
VOŠ Scholastika se zaměřuje na produktový, grafický a motion design. Snaží
se o aktuální reflexi současné české i mezinárodní designérské scény, přináší originální, nové a přitom praktické přístupy
opřené o kvalitní technické zázemí. Její
studenti pracují s designérskými špičkami a aktivními, respektovanými umělci
a teoretiky: Matějem Činčerou a Janem
Klossem, grafiky z uskupení OKOLO,
designérem Janem Čapkem, výtvarným
umělcem Vladimírem Strejčkem či teoretiky Andreou Průchovou a Adamem
Štěchem. Jak vidno, půjde jistě o velice
kvalitní a originální práce.
Obě výstavy potrvají do 30. prosince.
(tem)

PROSTĚJOV Program Městského divadla pokračuje tanečním
představením Louskáček, které se bude konat ve čtvrtek 6. prosince od
17:00 hodin. Přijďte si do divadla připomenout, jak to bylo s malou
dívenkou, která dostala pod vánočním stromkem dřevěného louskáčka,
a ten posléze ožil a provedl ji neskutečným kouzelným královstvím.
Nedávno jste se mohli do Městského divadla v Prostějově přijít pobavit u hry
Můj tchán je princezna, s nímž vystoupilo Moje divadlo Prostějov. Poté jste si
mohli ještě poslechnout libé tóny v podání žáků a učitelů ZUŠ Vladimíra Ambrose na koncertě Adventní zastavení nebo harfu Kateřiny Englichové a hoboj
Viléma Veverky na koncertě Get inspired by impressions. Tento čtvrtek bude
program pokračovat Louskáčkem, klasickým divadlem zpracovaným formou
současného tance. Louskáček se na divadelních prknech uvádí už více než sto
let, pro vás si jej připravila Moravská škola tance Přerov. Připomeňme si, o čem
že hra vlastně je... „Příběh se odehrává o Vánocích v malém městečku. Děti
už nedočkavě čekají, až uvidí vánoční stromeček a dárky. Vytoužený okamžik
nastává a přede všemi se otevírá pohled na nazdobený stromek, pod nímž se
nachází malá Klárka. Dívenka je obdarována dřevěným louskáčkem, kterého jí
záhy její zlé sestry rozbijí. Opraví jej až strýček a nezbedné dívky vyhodí pryč.
Klárka s nadšením Louskáčka ukládá k sobě do postýlky a usíná s ním v náručí.
Probudí ji divné zvuky, útočí na ni armáda myší i s jejich králem a snaží se jí
hračku vzít. Louskáček ožívá a společně nepřítele poráží. Vzápětí se promění
v prince a odvážnou dívenku provede svým kouzelným královstvím.“
Tradiční zimní příběh zasazený do období Vánoc, plný zázraků, kouzel a lásky,
je vhodný pro děti od tří let. Vstupné činí 80 korun.
(tem)

Máte nějaké přání? Určitě ano. Měli
ho i tři hrdinové z divadelního před-

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BRODEK U KONICE Kulturní
dům v Brodku u Konice se v neděli 11. listopadu naplnil smíchem
při autorské hře Co víc si přát?
v provedení ochotníků z Velkých
Opatovic. Černá komedie z pera
Romana Krejčíře ukázala, jak nebezpečné může být, když se vám
splní vaše přání. Zvlášť pokud
se do toho zapletou peníze, ženy
a alkohol...

 

někdejšímu traumatu, svého omámeného
domnělého trýznitele svázala a nutila k přiznání.
Ten jí však tvrdil, že je nevinen. A i když jsme se
v závěru dozvěděli, kdo je viník a kdo oběť, byla
tato informace nakonec lhostejná. Protože jak
prozradila sama Paulina: „Hračka se rozbila a už
se nedá spravit.“ A to ani tehdy, kdyby Paulina na
muži vykonala pomstu. Oběť zůstane totiž vždy
obětí a zločinec zločincem.
A co na představení říkali diváci? „Hra byla velice dramatická a napínavá. Čekala jsem napjatě
každou chvilku, jak bude příběh pokračovat a jak
nakonec vyvrcholí. Závěr pak uhodil hřebíček
na hlavičku – oběť se vždy bude muset znovu
obětovat a zločinci pokaždé získají ty největší triumfy. Přesně tak je to i dnes,“ mínila návštěvnice
Jitka Provazová.

V RAINBOW GALLERY uvidíte hned dvě výstavy -9:;<=/; "    *  "  "

PROSTĚJOV Rainbow Gallery
v prostějovském Kulturním klubu
Duha ve Školní ulici si pro vás na
čtvrtek 6. prosince od 17:00 hodin
připravila jedinečnou příležitost
shlédnout hned dvě výstavy na jednom místě a v jeden čas. Přehlídku
UMĚNÍ LIDEM vytvořili lidé z různých sociálních, školských a zdravotnických zařízení. Některá jejich díla
pak ještě digitálně upravila a vytiskla
na své produkty módní návrhářka
Lada Vyvialová. Veškeré tyto výtvory budou k prodeji, vytěžené peníze
budou použity opět pro tato zařízení.Ve stejný čas představí své práce
studenti VOŠ Scholastika. Bude se
jednat o designová díla žáků oboru
produktový a grafický design. K vidění budou výsledky workshopů se
studiem nápojového skla, porcelánu
nebo typografie.
Umění lidem je projekt, který pomáhá uměleckému rozvoji v sociálních,

BYLI JSME
U TOHO
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jaký byl koncert....
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„S akcí jsme i letos velice spokojeni. Pořádáme koncert Tří sester každoročně už asi osm let
a návštěvnost je pořád víceméně stejná, takže si nemáme na co stěžovat,“
zhodnotila na závěr Lucie Dračková
z pořádající Mamut Agency.

PROSTĚJOV Po dvou extraligově klidnějších týdnech s jasnými výhrami 3:0
nad Šternberkem i Ostravou se volejbalistky VK Prostějov v sobotu opět vrátily
na vlnu zápasové vyrovnanosti provázené nervy o výsledek. Na Olympu Praha
z toho vzešel už šestý tiebreakový mač
tohoto ročníku nejvyšší české soutěže,
počtvrté vítězný 3:2.

Jen škoda, že takhle nevydržely ještě jeden
set,“ ohlížel se za sobotním střetnutím hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Místo toho se vývoj duelu od třetí sady zrcadlově otočil, rázem dominoval domácí
kolektiv. „Nám neskutečně došla šťáva, velký propad jsme zaznamenali ve veškerých
součástech hry. Naopak soupeřky se chytily,
najednou jim začalo vše vycházet. A dva
sety jsme hladce ztratili,“ komentoval Petráš
rázný obrat.
Naštěstí se jeho svěřenkyně dokázaly zmobilizovat, aby finální zvrat patřil pro změnu
jim. „V tiebreaku většinou rozhoduje, komu
lépe vyjde vstup, což jsme byli my. A man-

čaft prokázal odolnost, ani dvěma hodně
špatnými sety v řadě se nenechal zlomit. Za
ubojované vítězství jsme rádi, ale výsledek
tři dva beru spíš jako ztrátu, která mrzí. Zápas jsme měli výborně rozjetý na tříbodový
úspěch,“ zdůraznil prostějovský kouč.
Na únavu vzhledem k předchozímu souboji v Bulharsku se ani v nejmenším nehodlal vymlouvat. „Cestování se mohlo
projevit, avšak stejným způsobem působí
v evropských pohárech spousta jiných
celků, všechny se s takovou situací prostě
musí vyrovnat. Tím pádem nemá žádné
opodstatnění zdůvodňovat naše herní
zhoršení na Olympu dlouhou cestou do

PROSTĚJOV Ve druhé výkonnostní
sedmičce moravské části soutěže zahájily mladé volejbalistky VK Prostějov
základní fázi Českého poháru starších
žákyň 2018/19. A po solidně zvládnuté
kvalifikaci se jim v úvodním kole soutěže
dařilo ještě lépe.
Ve skupině Východ B, kterou hostila
Olomouc, totiž ze šesti víkendových
střetnutí plných pět vyhrály, a tím ovládly celé sedmičlenné pořadí. Po přehrání
Poličky 2:0 a těsném podlehnutí domácímu výběru UP 1:2 bylo klíčové,
že další tři nelehké zápasy proti Zlínu,
Břeclavi i Náchodu opanoval tým vékáčka přesvědčivě 2:0. Díky tomu měl

už před posledním duelem jistý postup
do nejvyšší východní grupy A pro druhé
dějství, přemožením Havlíčkova Brodu
si navíc zajistil prvenství před rivalským
úpéčkem.
„Starší žákyně máme letos docela kvalitní, což zatím potvrzují ve všech soutěžích. Ohledně Českého poháru věřím,
že bychom měli být schopní vyrovnaně
konkurovat i papírově nejsilnějším družstvům Moravy a udržet se v horní sedmičce trvale. Uvidíme hned v nejbližším
druhém kole soutěže 8. a 9. prosince,
jestli se to podaří,“ odtušil trenér talentovaných prostějovských děvčat Lukáš
(son)
Miček.

1. VK Prostějov B 25, 2. Uničov 17, 3. Přerov B 17, 4. UP Olomouc B 12, 5. Přerov
C 9, 6. Šternberk B 4.

POØADÍ PO 10. KOLE

VK Prostějov B – Přerov C 3:0 (18, 18, 17) a 3:0 (15, 19, 14).

KP KADETEK 2018/19 – 9. + 10. KOLO

1. Uherské Hradiště 28, 2. KP Brno 27, 3. Ostrava 26, 4. Hradec Králové 25, 5. Lanškroun
24, 6. Znojmo 23, 7. Frýdek-Místek 22, 8. VK Prostějov 21, 9. Olomouc 20, 10. Břeclav
19 atd. Pod hlavičkou Prostějova B startují naše starší žákyně v krajském přeboru vyšší
věkové kategorie. A mezi kadetkami si znova upevnily své průběžné vedení, když doma
v Národním sportovním centru dvakrát suverénně porazily přerovské céčko.
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Skupina Východ B – výsledky VK Prostějov: Polička 2:0 (22, 14), Olomouc 1:2
(-23, 22, -13), Zlín 2:0 (14, 21), Břeclav 2:0 (22, 24), Náchod 2:0 (18, 20), Havlíčkův Brod 2:1 (9, -20, 9). Pořadí: 1. VK Prostějov 15, 2. Olomouc 14, 3. Břeclav 10, 4.
Náchod 10, 5. Polička 6, 6. Zlín 4, 7. Havlíčkův Brod 4.

7_:`qx}{| QWX>@XX **

a také upevnily své vedení v kadetském přeboru

Starší žákyně VK excelovaly v Českém poháru

Během úvodních dvou dějství přitom Hanačky suverénně kralovaly. „Tam jsme hráli
opravdu dobře, fungovaly nám všechny
činnosti a holky odváděly kvalitní výkon.

Marek SONNEVEND

k příjemným překvapením aktuální sezóny,
když místo předpokládaného boje ve spodku tabulky zatím úspěšně atakovaly její střed.
Momentálně sice klesly na osmé místo, ale
například šestou pozici nemají vůbec daleko.
Vděčí za to své dosavadní slušné bilanci,
když dokázaly hned na úvod zdolat Šelmy
Brno 3:1 a následně uspěly ještě ve Šternberku i nad Ostravou shodně 3:0, kromě
toho přidaly bodík za těsnou prohru 2:3 na
Olympu Praha. Jen v Českém poháru se
Marek SONNEVEND jim tolik nedařilo vinou porážky 0:3 hned
Nejbližšího ligového soupeře VK však nerad- ve druhém kole na ostravské půdě.
no podceňovat. Severomoravanky totiž patří Nenápadnou nebezpečnost Sokolek
PROSTĚJOV Poslední dva domácí zápasy UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019
zvládly prostějovské volejbalistky vítězně
a jak Šternberk, tak Ostravu navíc suverénně přehrály. Nadcházející duel 12.
kola soutěže proti TJ Sokol Frýdek-Místek by Hanačky rády přidaly do téže kategorie, tedy hladce vítězných střetnutí. Zda
se to podaří, uvidíme v sobotu 8. prosince
od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.

okusily na vlastní kůži také Prostějovanky,
jež 13. října v hale TJ ztratily první sadu
úvodního vzájemného mače letošní sezóny a druhou urvaly jen taktak. Následně už
sice dominovaly ke konečnému výsledku
z pohledu domácích 1:3 (21, -22, -9, -16),
nicméně na svěřenkyně trenéra Jaroslava
Vlka je opravdu lepší dát si pozor.
Frýdecko-místecký kolektiv nejvíc táhne
univerzálka Veronika Šnellyová, jež v létě
přišla z Fénixu Brno a drží šestou příčku
mezi nejčastěji bodujícími hráčkami extraligy. Hodně se prosazuje též smečařka Daniela Pavelková uzavírající v této sledované

PRAHA, PROSTĚJOV Jako podle
kopíráku z předlohy prvního vzájemného souboje této sezóny vzaly
volejbalistky Olympu Praha a VK
Prostějov i druhé střetnutí UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19 mezi sebou. Rovněž tentokrát v 11. kole
soutěže patřily úvodní dvě sady
jasně Hanačkám, načež se průběh
úplně otočil a družstvo z hlavního
města setový stav srovnalo. Aby
rozhodující tiebreak přece jen urval
papírově silnější tým, byť bojoval
venku, navíc po náročném bulharsko - českém cestování. S odřenýma
ušima to zvládl.
Začátek utkání nevěstil pro vékáčko
nic dobrého. Dvě získané výměny totiž
hned vystřídal tradiční výpadek při jednom postavení, čímž soupeřky otočily
z 0:2 na 5:2, a skoro polovinu vstupního dějství se prostějovské plejerky velice těžko prosazovaly útokem. Teprve
za skóre 10:9 nastalo rapidní zlepšení
nejen v tomto ohledu, nýbrž v celé hře
celkově. Petrášovy svěřenkyně notně přitlačily servisem (hlavně Nová
během šestibodové šňůry na 11:18),
vytáhly ze svého arzenálu výbornou
obranu na síti i v poli a pod tlakem chybující domácí kolektiv se ve zbytku setu
absolutně nechytal – 14:25 a 0:1.
Podobně prudký zvrat předvedly Horká a spol. hned zkraje druhé části, právě
při podání kapitánky dalšími šesti balóny za sebou otočily z 2:0 na 2:6. Pak ná-

2:3
sledovala premiérová vyrovnaná pasáž
v zápasu s pravidelnějším ztrátováním,
nicméně i tak byla znát určitá převaha
obhájkyň mistrovského titulu. Předváděly totiž většinu času opravdu kvalitní
volejbal, často se jim dařilo skórovat
míče zvednuté defenzivou. Náskok tím
pádem neustále narůstal až k hladkému
zisku dílu číslo dva – 17:25 a 0:2.
Start třetího pokračování v ničem nenasvědčoval tomu, že by se ve vývoji
mače mělo něco podstatného změnit - 2:3. Leč vzápětí došlo k prudkému zlomu. Viditelně vadnoucím
Prostějovankám se vrátila počáteční
neschopnost úspěšně zakončovat rozehry, a to jak vlastním nedůrazem na
smeči, tak především výrazným zlepšením protivnic. Olympačky snad
o dvě stě procent zintenzivnily svou
obranu, blokovaly jako divé a vystřihly několik famózních zákroků v poli.

Bodový vývoj – první set: 0:2, 5:2, 5:4, 6:7,
8:7, 10:9, 10:12, 11:18, 12:22, 14:23, 14:25.
Druhýset:2:0, 2:6, 4:6, 4:8, 5:10, 7:11, 7:13,
9:13, 9:15, 10:17, 12:17, 14:19, 14:21, 16:22,
16:24, 17:25. Třetí set: 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, 9:4,
11:5, 16:6, 16:8, 19:8, 19:11, 21:12, 21:14,
24:16, 25:18. Čtvrtý set: 1:0, 1:2, 5:2, 12:3,
16:4, 18:6, 18:9, 19:12, 25:12. Pátý set: 0:5,
2:5, 3:8, 5:10, 9:10, 9:12, 10:15.

jak se utkání vyvíjelo...
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Stanislav MITÁÈ - PVK Olymp Praha:
„Do utkání jsme vstoupili velmi špatně a vůbec neplnili taktické pokyny z přípravy. Především jsme špatně útočili, až po dvou prohraných setech se situace zlepšila. Řekli jsme si, že
nemáme co ztratit a do třetí sady vstoupili s velkým odhodláním i bojovností. Srovnali jsme
stav na 2:2, ale bohužel nezachytili úvod tiebreaku. Každopádně mají naše zápasy vzestupnou úroveň a dnes jsme získali cenný bod s družstvem, které je v tabulce nad námi.“
Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov:
„Po dvou dobře odehraných setech jsme ztratili šťávu a dostali se do herní nepohody. Odešlo nám podání, nešel příjem, nepřesně jsme nahrávali, nedařilo se útoku. To trvalo dvě
sady, a proto jsme ztratili bod. Pozitivum je, že jsme zvládli pátý set. Chytili jsme jeho začátek a potom už to dotáhli do vítězného konce. Čekají nás další těžká střetnutí, tudíž musíme
dobře zregenerovat a připravit se, abychom je uhráli.“

  

debakl se navzdory slibné korekci na
19:12 žádným způsobem nepovedlo
zažehnat, závěr suverénně ovládly sokyně – 25:12 a 2:2!
Vzhledem k evidentní únavě úřadujících mistryň republiky i obří převaze
šestého celku tabulky vše směřovalo
k dokonání olympského obratu a tím
k výsledkovému překvapení. Leč nekonalo se. Prostějovské bojovnice ze sebe
ještě vydolovaly zbytky fyzických i morálních sil a vedené perfektně finišující
Horkou zvládly soudný tiebreak. Rozhodl hned raketový nástup 0:5, jenž náhle obrozené vékáčko postavil na nohy.
Holky nechaly předchozí propad za sebou, a byť to byla až do úplného konce
pořádná fuška hlavně po dotažení hostitelek z 5:10 na 9:10, alespoň výhru
za dva body si domů sprintem v cílové
rovince odvezly - 10:15 a 2:3! (son)

Ženy VK současně vyráběly hrubky,
tudíž se poměr sil na palubovce totálně změnil ve prospěch Mitáčovy
party - 9:4 a 16:6). Teprve za hrozivého stavu 19:8 se ztrápený mančaft
v modrých dresech vzpamatoval
(19:11, 21:14), ovšem na záchranu
setu bylo samozřejmě již pozdě –
25:18 a 1:2.
Přesto před favoritkami pořád ležela
možnost tříbodového importu, ale
ta ve čtvrté sadě ani za mák nehrozila. Rozjetá pražská děvčata totiž ještě
vyšponovala svůj rostoucí výkon do
maximální výše, zatímco zhoršování na
druhé straně sítě klesalo do nepříjemné
hloubky. Extrémně vyhecovaný teamwork PVK exceloval a tápající hanácké dámy doslova drtil, chvílemi to bylo
i vinou mizerné přihrávky takzvaně na
ručník (z 1:2 na 12:3, 16:4, 18:6). Dílčí

S Olympem měly Hanačky znovu namále

více než deset bodů (přesně 12), nicméně i tak se dá říct, že ji hosté solidně ubránili. V mančaftu Prostějova se střetnutí
nejvíc vydařilo smečařce Marii Toufarové (12 bodů, útok 48 procent, přihrávka
57 procent, užitečnost +10), přidala se
také její parťačka ze stejného postu Lucie Nová (10 bodů, příjem 52 procent,
užitečnost +7), slušný standard odvedla
kapitánka Helena Horká (10 bodů), na
servisu to šlo „domácí“ Veronice Bezhandolske (2 esa) a v defenzivě Gabriele
Kozmík (3 vítězné bloky) s Terezou Slavíkovou (výborné zákroky v poli), dobře
nahrávala Michaela Zatloukalová. (son)
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Jak je vidět z fotografie lékaře VK Prostějov Pavla
Navrátila, Bulharsko přivítalo Hanačky vskutku
nefalšovanými zimními podmínkami. Panoval silný
mráz, všude byly hromady sněhu a vzadu za obílenými stromy vykukuje pohoří Vitoša. Nadmořská
výška Sofie přesahující 500 metrů se projevila

Zasněžená Sofie

OBRAZEM

Prostějov (son) - Kromě prostějovských
volejbalistek se v minulém týdnu prezentovaly na evropské pohárové scéně 2018/19
také další tři ženské kluby z České republiky. Výsledkovou úspěšnost měly zhruba
poloviční.
Stejně jako VK naskočil do šestnáctifinále
CEV Cupu rovněž výběr TJ Ostrava, který
po velké bitvě udolal rakouský UVC Graz
3:2 (26, -16, -18, 15, 9). „Dnes musím pochválit celý tým, protože zápas vybojoval,“
ocenil navzdory jen těsnému vítězství trenér Severomoravanek Zdeněk Pommer.
Mnohem cennější triumf si připsala Dukla
Liberec, když v šestnáctifinále Challenge
Cupu porazila ruský Proton Saratov 3:1
(19, 16, -17, 28). Protivník sice nepatří ke
špičkovým celkům velké země, přesto každý skalp zástupce volejbalově silného státu
má svou hodnotu.
Hladkou prohru v téže fázi Challenge
Cupu naopak utrpělo Královo Pole Brno,
jež přejel řecký AO Thiras na svém hřišti
3:0 (21, 16, 18). „Škoda koncovky vyrovnaného prvního setu, kde se celé utkání
zlomilo. Potom už jsme se rozsypali na
přihrávce,“ litoval kouč KP Tomáš Samsely.

V Evropì vyhrály
i Liberec a Ostrava

Prostějov (son) - Poslední extraligové
zápasy v tomto kalendářním roce čekají
mladé volejbalistky VK Prostějov věkových kategorií U19 i U17. A během
nejbližšího víkendu se shodně představí
v domácím prostředí.
Prostějovské juniorky přivítají Ostravu
v sobotu 8. prosince od 10:00 a 14:00
hodin v hale Sportcentra DDM. Hanačky přitom jsou v moravské skupině
základní části elitní soutěže ČR jasně poslední (šesté), ale kdyby čtvrtou Ostravu
dokázaly dvakrát porazit, ještě by tím vykřesaly naději opustit dno tabulky i vybojovat lepší výchozí pozici pro nadstavbu.
Kadetky vékáčka hostí Lanškroun v neděli 9. prosince od 10:00 a 14:00 hodin
v Národním sportovním centru Prostějov. Silný nováček zatím okupuje druhou příčku, přesto není v průběžném
pořadí čtvrtý výběr VK rozhodně bez
šancí na příznivé výsledky.
„Pro holky jde před měsíc trvající přestávkou v extralize o závěrečná soutěžní
vystoupení. Proto věřím, že do těch
utkání dají maximum a potvrdí své herní
zlepšování z dosavadního průběhu sezóny,“ přeje si trenérka obou volejbalových
kolektivů Prostějovanek Solange Soares.

Juniorky i kadetky
uzavírají rok 2018
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statistice elitní desítku, solidně skórovat umí
ještě Adéla Borovcová ze stejného postu.
Přesto je třetí tým průběžného pořadí
v sobotním měření sil vysokým favoritem.
„My určitě nikoho nepodceňujeme, což
platí i pro Frýdek. I tak ale půjdeme do vzájemného utkání s jasným cílem zvítězit za
tři body. Soupeř si v tomto ročníku zatím
vede dost slušně a na svém hřišti nás před
necelými dvěma měsíci poměrně dlouho
trápil, než jsme zápas dostali pod kontrolu. Tentokrát chceme mít navrch hned od
začátku a až do konce,“ přál si kouč žen VK
Lubomír Petráš.

TRIUMFU $' # jasnì porazit

to evropské utkání, navíc na vlastní palubovce. Proto se budeme chtít prezentovat
co nejlepším výkonem a samozřejmě vítězstvím, které by i napodruhé mělo být
v optimálním případě jasné,“ poslal Petráš
zřejmý vzkaz směrem k nejbližší středě.
Levski se v dvouzápasové minisérii zatím projevil coby soubor výkonnostně
srovnatelný například se Šternberkem
či současnou Ostravou, jež Hanačky smetly podobně dominantním
způsobem. Může je vůbec Sofia reálně ohrozit? „Kdybychom my cokoliv
podcenili, tak rozhodně ano. Ony určitě
dokážou hrát lépe než v prvním vzájemném souboji, z toho důvodu musíme být
stále obezřetní a do odvety jít s maximální koncentrací. Jedině tak potvrdíme svůj
postup přesvědčivě, jak sami chceme,“
zmínil Luboš Petráš to, co opakovaně
poví svěřenkyním.
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Sofie a zpět, ani následným přesunem do
Prahy,“ upozornil Petráš.
Každopádně se ženy VK ještě víc osamostatnily na třetí pozici UNIQA extraligy ČR 2018/19. Druhý Liberec totiž
přehrál čtvrté Šelmy Brno na jejich palubovce 3:1, čímž zvýšil svůj náskok před
Hanačkami již na čtyři body. Opačným
směrem – tedy mezi partou PV a Jihomoravankami – je díra šestibodová. „Teď
nás čeká série utkání doma, z níž musíme
vytěžit, co nejvíc půjde. A celkově zbývá
z dlouhodobé části včetně nadstavby ještě
hromada kol, tedy i času naše postavení vylepšit,“ zůstává Petráš v relativním klidu.



Pondělí 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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před očima prostějovských fanoušků.
Frontman Lou Fanánek Hagen se
slovy „Přivítejte statečného bojovníka
za svobodu ředkviček!“ vzal do ruky
krýgl ze zlatavým mokem a společně
s bojovníkem v baretu a ostatními členy
kapely vylili jeho obsah na nejnovější
desku s názvem !Svobodu ředkvičkám!
Fanoušci si koncert jaksepatří užívali.
Zpívali, tancovali, a někteří v zápalu dokonce poodhalovali své
svršky. Samozřejmě převážnou část
návštěvníků tvořili zarytí fandové.
„Skupinu Tři sestry poslouchám již
odmala a velmi se mi její hudba líbí.
Na koncert do Prostějova jezdím už
třetím rokem. Z Velkých Opatovic, kde
bydlím, to mám jen padesát kilometrů,
tak proč si nechat ujít takovou skvělou
příležitost,“ svěřil se Večerníku
s úsměvem třicetiletý Ondřej.
Koncert Tří sester se v Prostějově
tedy neodehrál poprvé. Pravidelně
jej pořádá agentura Mamut Agency.

PROSTĚJOV Společenský dům ožil minulý pátek hudbou dvou známých kapelTří sester a Slobodné
Európy. Ty se rozhodly vyjet na společné turné, při němž slavily 100 let od založení republiky. A činily tak v patřičném duchu. Jubilejní 100leté výročí zapíjeli společně s fanoušky pivem Radegast,
které teklo z pípy přímo na pódiu, a k tomu zahráli své staré pecky i novinky z nedávno vydaného
alba. A právě svou novou desku dokonce na koncertě pokřtili. Večerník byl u toho!

18112111320
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Pouze taková teplota ve stupních Celsia panovala v sofijské hale, navíc intenzita
osvětlení připomínala spíš
nějaké ponuré místo než luxy
prozářený sportovní stánek.
Přesto se utkání CEV Cupu
žen normálně uskutečnilo, byť
rozhodně neodpovídalo normám pro evropské poháry.

16



! 

9:(x:9|{~_ 
Z CEST



Podzim plný cestování za soupeři na jejich hřiště vyvrcholil pro ženy VK Prostějov uplynulým týdnem, kdy v poměrně rychlém sledu musely nejprve do
Sofie a poté do Prahy. Mnohem zajímavější samozřejmě byla pouť do Bulharska, kam Hanačky během své desetileté evropské minulosti ještě nikdy
nezavítaly, ačkoliv už jinak sjezdily pořádný kus (nejen) starého kontinentu.
A nutno říct, že návštěva balkánské metropole skutečně byla výpravou za hranice všedních dnů.
Obecně Sofia snese srovnání s Prahou jak velikostí, tak počtem obyvatel
i svou dávnou historií včetně spousty nádherných architektonických památek. Mnohem víc se tam však zastavil čas, tudíž na moderní trendy odpovídající roku 2018 v bulharských reáliích zdaleka tolik nenarazíte. A parta přiletivší z České republiky za volejbalem to pocítila na vlastní kůži – doslova.
Utkání CEV Cupu se hrálo v hodně skromné hale (což je ještě velmi lichotivé
označení) vytápěné naftovými kamny, čemuž odpovídala teplota uvnitř okolo nějakých patnácti stupňů Celsia. Navíc osvětlení by se dalo nazvat nemálo
tlumeným, takže celkově odpovídal samotný zápas poněkud dobrodružnému
zážitku. Naštěstí to prostějovské holky vzaly jako fakt, nic extra neřešily a domácí družstvo navyklé těmto podmínkám smázly nekompromisně 3:0.
Alespoň že ubytováním, stravováním i dopravou bylo o moravský ansámbl
postaráno aspoň na určité standardní úrovni. Když ale připočítáme komplikace s letecko-autobusovou cestou v začínající zimě sevřené mrazem, ledem
a sněhem (včetně sobotní anabáze na Olymp Praha a zpět), jsou Prostějovanky rozhodně rády, že na nějakou dobu nemusí nikam vyrážet a užijí si šňůru
střetnutí na vlastním hřišti.

Marek
Sonnevend

  

„Pokud začnu naším evropským startem, tak v Sofii panovaly opravdu náročné podmínky. Chladno i přítmí v hale byly opravdu na hraně, spíš až za
ní, ale my jsme se s tím dokázaly skvěle vyrovnat. A poradily jsme si také
s mladým soupeřem, který se sice hodně snažil, zároveň však často chyboval. Nám se naopak dařilo hrát s jistotou od dobré přihrávky přes všechny ostatní činnosti, podaly jsme fakt kvalitní výkon. Proto první vzájemné
utkání s Levski dopadlo tak jasně, což nás samozřejmě potěšilo. A věřím, že
když stejně přistoupíme i k domácí odvetě, neměl by nám postup rozhodně
utéct. Co se týká sobotního zápasu na Olympu, je dobře, že jsme jej vítězně
zvládly. I když jsme si myslely, že to bude za tři body. Ještě v pátek jsme však
byly v Bulharsku, domů se vrátily až večer a třeba já jsem to určitě cítila
v nohách. Nešlo o moc hezké utkání, ale i přes ztrátu vedení 2:0 na sety jsme
nakonec rády za dva vybojované body.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Ve čtvrtek v Sofii ani v sobotu
na Olympu Praha nenastoupila
prostějovská smečařka Lucie Polášková. Dokonce pokaždé úplně
chyběla ve výpravě VK, což by
odkazovalo na nějaké zdravotní
problémy, které jí nedovolily být
součástí týmu. „Na Lucku se zeptejte vedení klubu, já bych o téhle
záležitosti asi mluvit neměl,“ slušně
Večerník nasměroval na nadřízené
kouč hanáckých volejbalistek Lubomír Petráš.
Leč žádné oficiální stanovisko zatím není, další působení Poláškové
ve službách Prostějova prý zůstává
v řešení probíhajících jednání. Jak
se nám ale podařilo zjistit, šestadvacetiletá plejerka si našla mimovolejbalovou práci v Brně a za
vékáčko už nadále nehodlá hrát
vzhledem k jeho poněkud problematické ekonomice. Uvidíme, jakým způsobem oddílová generalita
zdůvodní nečekaný odchod jedné
z členek současného kádru.

Co je
s Poláškovou?

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Pokud sečteme oba duely prostějovských volejbalistek během uplynulého týdne, nejstabilnější výkony
z celého týmu na vysoké úrovni rozhodně odvedla ostřílená kapitánka. Ve čtvrtek na hřišti Sofie
sice nijak nezářila, ale přesto zatížila konto Levski alespoň 10 body při solidní úspěšnosti útoku
43 procent a celkové užitečnosti +5. O dva dny
později na Olympu Praha už na ní tradičně
ležela hlavní zodpovědnost za úspěch družstva, které se od třetího setu trápilo. Zkušená
univerzálka ho přesto dotáhla k těsnému vítězství 24 body i užitečností +15, tedy nejvyššími numery ze všech aktérek střetnutí. Sice to
nebylo bez chyb, ale když zakončujete devětapadesátkrát (!), těžko občas nezaváháte.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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měsíc a půl, teď je přidávají pravidelně.
Ve čtvrtečním odpoledni na bulharské
půdě šlo o třetí hladkou výhru za sebou,
která měla tím větší důležitost, že se zro-

dila v úvodním šestnáctifinále evropského CEV Cupu 2018/19 proti domácímu Levski Sofia.
Leckdo možná očekával mnohem větší

odpor balkánského družstva, jež drží
druhé místo ve své ligové soutěži. Mladé
Bulharky však při velké snaze o výsledkové překvapení hodně chybovaly, například v útoku byl poměr hrubek vůči
mnohem preciznějšímu VK 12:7 a na
podání dokonce 12:4. Viditelně kvalitnější Hanačky kralovaly všemi sledovanými činnostmi od zakončení (úspěšnost 34:40 procentům) přes obranu
na síti (vítězné bloky 4:7) i servis (esa
3:5) až po přihrávku (úspěšnost 36:54
procentům), přičemž právě na příjmu
spočíval mezi oběma týmy rozdíl úplně
největší. Hlavně z toho pramenila celková jistota, s níž úřadující mistryně ČR
dokráčely k přesvědčivému rezultátu.
Z jednotlivých hráček si vékáčko chtělo
dávat největší pozor na univerzálku Moniku Krastevu, která možná i proto nastoupila od začátku na smeči a na účko
přešla teprve od druhé sady. Nakonec
jako jediná plejerka Levski zaznamenala

PROSTĚJOV Minulé pondělí byla
v Galerii Mánes Club zahájena
vánoční prodejní výstava, na které
jste mohli vidět ručně vyráběné
anděly, skřítky, Ježíšky, medvídky,
přání a mnoho dalšího. Nabízený
sortiment se každoročně rozrůstá
s přibývajícím počtem dam, které
tyto výtvory zhotovují. A stejně
tak se rozšiřují i řady návštěvníků.
Večerník se o tom přesvědčil na
vlastní oči.

Tereza MACHOVÁ

Tyto drobnosti by ze všeho nejvíce
mohly udělat radost vašim blízkým pod stromečkem. A ptáte se,
proč by se jim měly líbit zrovna šití
a háčkovaní panďuláci? „Myslím si, že
výrobky jsou originální. A rozhodně,
pokud chcete obdarovat někoho blízkého, je mnohem lepší mu dát něco
vytvořeného od srdce než cokoliv ze
supermarketu,“ domnívá se Jarmila
Vysloužilová z Galerie Mánes Clubu.
Výstava potrvá do 19. prosince. Ovšem
není vůbec jisté, že do té doby v galerii ještě něco zbude! O ruční práce
je totiž velký zájem. „Od pondělí se

prodalo několik desítek kusů, z čehož
máme obrovskou radost. Každým
rokem se návštěvnost zvyšuje. Lidé se
ptají, jestli výstava opět bude, a já jim
s úsměvem mohu odpovědět, že ano,“
prohlásila nadšeně Vysloužilová.
Kromě krásných adventně laděných
dárečků si můžete do Galerie
Mánes Club přijít prohlédnout také
vystavené obrazy prostějovských
malířů Antonína Kameníka a Viléma Topinky. Otevřeno je vždy od
pondělí do pátku v době od 9:00 do
12:00 hodin a od 13:00 do 17:00
hodin.

;" "N"   !  !      ( '     
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SOFIA, PROSTĚJOV Volejbalistky
VK Prostějov se s naplněním role
papírově favorizovaného družstva
v prvním zápase šestnáctifinále evropského CEV Cupu žen 2018/19
vůbec nepáraly. Bulharským vicemistryním Levski Sofia nedaly na
jejich hřišti v podstatě žádnou šanci,
všechny tři sety opanovaly přesvědčivým poměrem. A více než slibně
tak nakročily k postupu, který budou potvrzovat v odvetě na své palubovce ve středu 5. prosince od 17:00
hodin.
Mnohem lepší vstup do utkání měl
domácí tým. Zatlačil podáním včetně jednoho esa a rychle získal náskok
5:2, Hanačky se rozkoukávaly. Naštěstí to zvládly hned po těchto několika minutách, hodně jim pomohla
čtyřbodová šňůra na 5:6. Klíčové
byly zpřesnění přihrávky i solidní
servis, nicméně zahajovací sada měla
až do své poloviny naprosto vyrovnaný průběh. Bulharky ještě vedly 10:9,
zanedlouho svítil na ukazateli stav
13:13. Až poté se hostující plejerky
pevně chopily herní taktovky. Moh-

0:3

STAV SÉRIE: 0:1
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v řadě skočila zpátky do setu (7:8). třetím dějství bez větších problémů
Hostitelky viditelně riskovaly podání, podařilo. Protivnice znovu vedly jen
ale vycházelo jim to pouze částečně, ne- krátce zkraje sady (2:1), aby ženy VK
boť jich poměrně dost kazily. A obecně okamžitě zvrátily na 2:4 a potom se
platilo jedno: pokud vékáčko zvládalo s Bakardzhievovým souborem nějakou
příjem, jasně se projevovala jeho vyšší dobu přetahovaly - 7:8. Vzápětí zasadivolejbalová kvalita. Tohle naplno pla- ly mladičkým sokyním obvyklý úder
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 3:1, 5:2, 5:6, tilo během nového důležitého trháku v podobě náhlého úniku na 8:15 a už se
6:8, 8:8, 10:9, 10:11, 13:13, 13:16, 17:19, na 10:16, který neměl rozhodující do- neohlížely zpět. Suverénně zvládnutý
17:21, 18:25. Druhý set: 3:2, 3:8, 7:8, 8:11, pad z toho důvodu, že bojující mladice mezinárodní test nejlépe vyšel sme10:12, 10:16, 12:16, 14:19, 16:19, 16:23,
18:25. Třetí set: 2:1, 2:4, 3:6, 5:8, 7:8, 7:11, na druhé straně sítě dotáhly na 16:19. čařkám Marii Toufarové (12 bodů)
8:15, 10:15, 10:17, 12:17, 13:20, 15:20, Teprve pak zase odpadly, stejně jako s Lucií Novou (10), jež podpořila kapředtím v úplném závěru – 18:25 a 0:2. pitánka na univerzálu Helena Horká
15:22, 16:25.
Petrášovy svěřenkyně měly v rukách (10). A celé měření sil odehrál precizně
ly se opřít o tradičně dobrou obra- všechny trumfy, ovšem příznivý vývoj makající mančaft ze srdce Evropy bez
nu na síti i v poli, oproti soupeřkám střetu musely dorazit. Což se jim ve jediného střídání – 16:25 a 0:3! (son)
úspěšněji útočily. Celkový nápor vedl
k odskočení na 13:16 a byť Levski
ještě nějakou dobu kousal (17:19),
  
koncovka patřila jednoznačně favoritkám – 18:25 a 0:1.
Radoslav BAKARDZHIEV - Levski Sofia:
Úvod druhé části se chvíli nesl v rov„Projevila se vyšší herní kvalita i mnohem větší zkušenosti silného soupeře. My jsme se
nocenném duchu (3:2), než se českým snažili bojovat, ale udělali mnohem víc chyb a to se promítlo do výsledku. Nevěšíme však
vyslankyním povedla zatím nejdelší hlavy, ještě zkusíme favorita potrápit v odvetě.“
série duelu šesti získanými výměnami
Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov:
za sebou - 3:8. Vypadalo to na rostou- „„Odvedli jsme solidní výkon a mladého, často chybujícího soupeře přehráli. Základem jascí prostějovskou dominanci, leč Sofia ného vítězství bylo, že jsme velice dobře ustáli přihrávku, od toho se odvíjela naše převaha
i
ve
všech
ostatních
činnostech.
Jsme spokojení, holky můžu pochválit.“
se po time outu zvedla a čtyřmi body

LE SO
VK PV

V Sofii precizní výkon vedoucí k hladké výhře

Nejvíc bodů: Monika Krasteva 12, Vangeliya Rachkovska 7,
Denitsa Dimitrova a Anelia Dzhondrova 5 – Marie Toufarová
12, Helena Horká a Lucie Nová 10, Veronika Bezhandolska
a Gabriela Kozmík 7.
Nejvíc bodových útoků: Monika Krasteva 12, Vangeliya Rachkovska 5, tři hráčky 4 – Marie Toufarová 10, Helena Horká
9, Lucie Nová 8.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Anelia Dzhondrova 67 %, Denitsa

Dimitrova a Elena Becheva 50 % - Marie Toufarová 48 %, Veronika Bezhandolska 44 %, Helena Horká 43 %.
Nejvíc bodových bloků: Vangeliya Rachkovska, Denitsa Dimitrova, Anelia Dzhondrova a Gergana Georgieva 1 – Gabriela Kozmík 3, Veronika Bezhandolska, Helena Horká, Marie
Toufarová a Lucie Nová 1.
Nejvíc es: Vangeliya Rachkovska, Maria Yordanova a Gergana
Georgieva 1 – Veronika Bezhandolska 2, Marie Toufarová, Lucie Nová a Gabriela Kozmík 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Kristiana Petrova 50 % + 33 %, Vangeliya Rachkovska 41 % + 24 %,
Maria Yordanova 31 % + 8 % - Marie Toufarová 57 % + 29 %,
Lucie Nová 52 % + 24 %, Tereza Slavíková 40 % + 10 %.
Největší užitečnost: Monika Krasteva +7, Vangeliya Rachovska
a Elena Becheva +3, Anelia Dzhondrova +1 – Marie Toufarová
+10, Lucie Nová a Gabriela Kozmík +7, Veronika Bezhandolska
+6, Helena Horká +5.

Levski Sofia – VK Prostìjov 0:3

7_:_~7_~ _*
Úspěšnost útoku: Sofia 34 % - Prostějov 40 %.
Úspěšnost přihrávky (positive + excelent):
Sofia 36 % + 19 % - Prostějov 54 % + 24 %.
Podání – esa/chyby: Sofia 3/12 - Prostějov 5/4.
Bodové bloky: Sofia 4 - Prostějov 7.
Celková užitečnost: Sofia +9 - Prostějov +32.

V takových chvílích se brodecký
„kulturák“ u Konice otřásal smíchy.
Kromě toho, že si návštěvníci během
představení mohli mnohokrát s úsměvem říct: Ano, tak je to i u nás doma,
si z představení také mohli odnést jisté poselství. A sice že splnění našich
přání může být velice ošidné, a proto
by měl být každý spokojen zejména
s tím, co má, protože, ač si to neuvědomuje, je to jeho největší štěstí.
Komedie nese také punc hudební.
Proto se mezi jednotlivými scénami před jevištěm objevila postava
víly Hedviky, která každému muži
splnila přání, a zazpívala vždy jednu
z autorských písní. „Obvykle míváme i živý hudební doprovod, Jaroslav Lexa hraje na kytaru. Ten však
nemohl tento večer dorazit, a tak
jsme tentokrát měli hudbu bohužel

žitost vidět v hlavním obsazení Evu
Decastelo, Lucii Linhartovou, Jindru
Kriegla, Josefa Herverta či Bořka Slezáčka. Autorem tohoto představení je
Miroslav Oupic a Jindra Kriegel, režie
se chopil Filip Jan Zvolský.
Vtipně zpracovaná divadelní hra je
především o mileneckém vztahu
mezi Jarouškem a mladou atraktivní Anetkou. Jaroušek má doma
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puštěnou na playbacku,“ přiznal autor hry Roman Krejčíř.
Jednalo se celkem již o čtvrtou divadelní hru Romana Krejčíře. Předchozí tři byly odehrány pod hlavičkou divadelního spolku Teatrum
Velké Opatovice, v lednu letošního
roku však soubor a další ochotníci založili spolek Divadlo NaŽivo,
s nímž také do Brodku přijeli. Tam
ansámbl přitom jezdí pravidelně,
naposledy navštívil kulturní dům
před čtyřmi lety.

 

manželku Miladku, která ho už tak
nepřitahuje, a jejich vzájemný vztah
by se dal nazvat až jako averzní. Miladka je podnikatelka vlastnící několik heren, v nichž jsou automaty,
které jí celkem slušně vydělávají.
Jaroušek coby chlapík středního
věku se „živí“ jako malíř. Ovšem tato
práce mu nic nevydělává, tudíž mu
nezbývá nic jiného než být finanč-
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Brodku   
stavení Co víc si přát? od autora
Romana Krejčíře, který podle svých
slov „hledá inspiraci v životních telenovelách“. Proto se do příběhu o splněných tužbách hlavních mužských
hrdinů zamotaly peníze, ženy a alkohol. „Viděli jsme, že hra obsahovala
všechny tři věci, které jsou schopny
chlapa zničit. A na to, že si s nimi
protagonisté zahrávali, dopadli ještě
překvapivě dobře,“ svěřil se Večerníku se smíchem Pavel Kolařík, jeden
z návštěvníků.
V komedii samozřejmě nemohly
chybět klasické repliky jakoby vyjmuté z každodenního života. „Na
manikúru chodím kvůli tomu, abych
se víc líbila svému muži. Nikdy jsem
od něj ale neslyšela: ‚Jé, tobě ty nehty
tak sluší!‘ Potom mám tedy pocit, že
tam chodím jen kvůli kamarádkám...“

Ve čtvrtek 29. listopadu přijelo do
Kulturního domu v Jesenci zahrát divadlo Artur. Do hlediště tak zasedlo
několik desítek diváků, ti měli příle-

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

JESENEC Anetka: „Ježišimarja, ty
místo toho, abys byl rád, že se ti na
veřejnosti vrhá kolem krku relativně mladá holka, tak...“ Jaroušek:
„Tak já jsem samozřejmě strašně
rád, že se jakákoliv ženská vrhá kolem mého krku, ale je třeba dávat
pozor na to, že jsem stále ženatý!“
Anetka: „Teda Jaroušku, to je takovej
hnus, co já z toho mám?“ Tento a řadu
dalších dialogů ze života zaznělo v jeseneckém kulturním domě uplynulý
čtvrtek večer při divadelním představení „Hledám milence, zn. spěchá!“.
V sále se chvíli co chvíli ozývali smějící
se diváci, u čehož prostě Večerník nemohl chybět.
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ně závislý na své manželce. Anetka,
jeho milenka, je ale velice náruživá
a finančně náročná. Jarouška má
pouze na peníze, což on jako velice
zamilovaný nevidí.
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu,
jak se rozvést, a přesto z toho získat
dost peněz.
Jaroušek by měl svoji manželku přistihnout při nevěře, aby to mohl náležitě zdokumentovat, a pak bude
hračkou při rozvodu vysoudit poloviny majetku a její firmy. Na Miladu
vyšlou postupně podplacené milence
a provokatéry, kterým říkají mikatéři.
Ovšem Miladka se jen tak nedá a děj
skončí překvapivě úplně jinak, než by
diváci očekávali.
Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií, co všechno jsou lidé pro
peníze a nové milostné vztahy ochotni
udělat.
„Divadelní představení se mi velice
líbilo, určitě si pohlídám nějaké další
jejich vystoupení. S manželem jsme se
velice nasmáli a dnešní večer bychom
lépe strávit nemohli,“ prozradila večerníku Martina Hodinová.
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k tanci reprezentovanému tangem. Michel doslova uprosí Rémiho, aby jej
tango naučil. A tady začíná zvrat hry, protože při společném tanci Rémi políbí Michela – a tomu se to částečně zalíbí. Začne popisovat, co s ním polibek
uděl, že se nejspíš do Rémiho zamiloval... Hra skončí poněkud překvapivě,
a to až nečekaně. Rémi skoncuje s náklonností k Michelovi, ale domluví se, že
založí nevládní organizaci v Africe, kam nakonec odletí všichni kromě Rémiho manželky Aude.
Role v trochu provokativní francouzské komedii obsadili manželé Pavel
a Martina Drmolovi, Jakub Dohnal, Hana Švédová a harmonikářka Petra Kutalová. „Bylo to fajn představení, které pobavilo a současně donutilo člověka
se i tak nějak zamyslet,“ poznamenala při odhcodu jedna z divaček Vendula
Kořínková.
A jedna zajímavost navíc. Věděli jste, že název města Cantal je shodný s označením francouzského sýra? Je to jeden z nejstarších sýrů ve Francii, jméno
nese po horách Cantal v regionu Auvergne, odkud sýr pochází. Uzrává asi tři
měsíce, ve středu je měkký a krémový, avšak kůrka na povrchu je silná a má
šedohnědou barvu. Svou chutí mírně připomíná cheddar a voní po půdě.
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Děj hry se odehrává na jihu Francie v romantickém kraji Cantal. Aude a Rémi
pozvali Micheline a Michela (Audiny rodiče) do pronajatého domu na společný prodloužený víkend. Vše probíhá, jak má: První večer se všichni dobře
baví, hovoří se o politice, vtipkuje, a to až do chvíle, kdy se Rémi svému tchánovi svěří, že má pocit, že se do něj zamiloval...
Michel tento jeho cit neopětuje, ba naopak má až poněkud jízlivý názor na
homosexuály. Svému zeťovi tak dává najevo, že mezi nimi vážně nic nebude
a drží si od něj velký odstup. Vše hned řekne své dceři Aude, která mu tuhle
záležitost nevěří a navíc Rémi celou situaci pečlivě zapírá. A tak nezbývá nic
jiného, než že si Michel tuhle záležitost bude muset vyřešit sám. Rémi se mu
ale stále snaží dostat pod kůži a po společném výletu se mezi řečí dostanou

Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV „Pokud jde o tátovy peníze, tak ty všechny půjdou na
charitu, pošlu je do Afriky. To je otázka etiky, maminko,“ mohly desítky
diváků slyšet uplynulou sobotu večer v prostějovském divadelním sále.
MOJE DIVADLO zde zahrálo komedii Můj tchán je princezna podle hry
francouzského autora, baviče a herce Didiera Bénureau.

Vánoce v Galerii MÁNES #  " #! PRINCEZNA

V Galerii Mánes Club se již usídlila
tradiční vánoční prodejní výstava
šitých a háčkovaných výtvorů
a ručně vyráběných přání, letos se
konala pošesté. Každoročně na ni
přitom můžete vidět šitá díla dvou
dam – paní Martiny a paní Kateřiny.
K nim se posléze přidala paní Jana
s přáními a nakonec i paní Alena
s háčkovanými výrobky. Zakoupit
jste si tak mohli andílky, skřítky,
soby, stromečky, Ježíšky či hlemýždě,
slony, medvídky, případně papírová
přání se sněhuláky, vločkami nebo
6 6 ' g   $ I  srdíčky. „Mně osobně se nejvíce
"  #J &$  g       líbí háčkovaná ovečka, kterou znám
"  \!  & Y "  z kanálu Déčko, na nějž se dívám. Tu
N  8!   $    # N ! bych si chtěl koupit,“ přiznal osmiletý
6  
#5!"
Adam.
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Dobrá přihrávka vydláždila cestu ke snadnému 3   2"7!"## ,"# ,.8(

SOFIA, PROSTĚJOV Zatímco od
premiérového vítězství 3:0 této sezóny
v Ostravě čekaly prostějovské volejbalistky na další třísetový triumf skoro

PROSTĚJOV Snad jen úplný kolaps by mohl volejbalistky VK
Prostějov připravit o postup do osmifinále evropského CEV
Cupu žen 2018/2019. Z úvodního šestnáctifinálového duelu na hřišti Levski Sofia totiž přivezly suverénní vítězství 3:0
a pokud s Bulharkami fatálně neklopýtnou v domácí odvetě
(středa 5. prosince, 17:00 hodin, hala Sportcentra DDM), proniknou do dalšího kola druhého nejvyššího klubového poháru starého kontinentu.

jich dělali mnohem méně,“ analyzoval
hladký mač prostějovský kouč Lubomír
Petráš.
Krátce po úspěšném střetnutí měl uvolněnou náladu a trochu vtipkoval. „V hale
panovala docela zima, ani vidět moc nebylo kvůli slabšímu světlu. Proto se holky
nechtěly na hřišti příliš zdržovat a šly za
co nejrychlejším vítězstvím,“ říkal Petráš
mladičký protivník s věkovým průměrem s mnohoznačným úsměvem. Ve skutečpod dvacet let zaostával po herní stránce ve nosti však sofijský stánek pojmenovaný po
Původní zpravodajství
všem, což dohromady vytvořilo výraznou Christo Botevovi opravdu neskýtal bůhvípro Večerník
převahu vyslankyň ČR.
jaký komfort, šero se tam snoubilo s teplo- všichni radost, že se nám povedlo letošní
„Klíčový faktor určitě spočíval v naší ve- tou pouhých šestnácti stupňů Celsia.
vstup na mezinárodní scénu zvládnout
Marek
lice dobré přihrávce, díky které jsme bez „Když to řeknu už vážně, náročnější pod- takhle přesvědčivě. Celý mančaft zaslouží
SONNEVEND
problémů ustáli snahu soupeře o tlak mínky měly oba týmy stejné, a proto mě pochvalu,“ zdůraznil trenér vékáčka. Jeho
Hlavním poselstvím čtvrtečního utkání na servisem. Díky kvalitnímu příjmu jsme těší, že my jsme se s nimi vyrovnali skvěle. kolektiv mohutně nakročil za očekávaným
Balkáně bylo nejen konečné skóre 18:25, pak solidně útočili, mohli se opřít o sluš- Vzhledem k tomu chladu jsem radši ani postupem, v odvetném měření sil mu stačí
18:25, 16:25 vyznívající naprosto jedno- nou obranu na síti i v poli, také o podání. nestřídal, neboť holky mimo základní se- získat dvě sady. „Stejně jako v Českém poznačně ve prospěch moravských favoritek. Navíc nám nezkušené domácí hráčky po- stavu se nemohly zahřát hrou a byly fakt háru však opět nehodláme nijak kalkulovat
Srovnatelnou důležitost mělo i poznání, že máhaly spoustou chyb, zatímco my jsme promrzlé, ztuhlé. Každopádně máme a jednoznačně půjdeme znovu vyhrát. Je
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Prostějovské ženy v CEV Cupu napoprvé smetly Levski
venku, nic náhodě nechtějí ponechat ani v domácí odvetě
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a osobně vždy peču několik vánoček. Klidně přijďte na ochutnání,
ráda vás uvítám,“ vzkázala slavnostně naladěným Prostějovanům senátorka Jitka Chalánková. Následně si
už slovo vzal primátor Prostějova
František Jura. Davu shromážděnému pod pódiem mimo jiného
prozradil, jaký byl jeho nejkrásnější
vánoční dárek v životě. „Jako malý
kluk jsem dostal gumokožené kopačky. Už od dětství jsem hodně
sportoval a hrál fotbal. Pamatuji si,
že s těmito kopačkami jsem spal asi
měsíc,“ smál se primátor a vzápětí
popřál také Prostějovanům krásné
Vánoce. „V první řadě bych chtěl
poděkovat manželům z Vrahovic,
kteří nám darovali nádherný vánoční strom, moc si toho vážíme.
A vám všem přeji to nejkrásnější
strávení vánočních svátků v kruhu
svých nejbližších,“ uvedl primátor
Jura.
Po jeho proslovu nemohlo následovat nic jiného než stovkám mrazem
prokřehlým lidem, kteří na náměstí
dorazili, předložit to, kvůli čemu se
vlastně tato slavnostní akce uskutečnila. Celé náměstí začalo těsně
po sedmnácté hodině odpočítávat

klikni na
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www.vecernikpv.cz
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jakk see rozzzářiil vánooční st
s room v proosttějoově...
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deset vteřin, po nichž se do plné
krásy rozsvítila dvanáctimetrová
douglaska tisolistá. A stejně jako
vloni, kdy vedení města přikročilo
k inovaci vánočního osvětlení a nazdobení stromu za 160 000 korun,
se náměstím rozlehl potlesk spokojených Prostějovanů. Tím vlastně
v našem městě oficiálně začaly Vánoce!
da Malá a pokračovala ve svém vy- pod pódiem zazpívala vánoční ko- Pospíšil s Janem Krchňavým. Na
Na závěr slavnostního večera si už stoupení. V jeho úvodu si ještě spo- ledu. Pár slok dokonce na mikrofon Českého slavíka to sice nebylo, ale
definitivně osvojila mikrofon Mag- lečně s přítomnými radními i lidmi odzpívali i náměstci primátora Jiří pánové se drželi statečně...
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BYLI JSME
U TOHO

třeskuté zimě si kromě výkonu účinkujících místní pochvalovali zejména teplý
punč a výtečné domácí perníčky.
Stejný strom v Ohrozimi sice o adventu
zářil i v uplynulých letech, jeho slavnostní rozsvícení se však konalo vůbec poprvé. „Proč jsme se pustili do pořádání
této akce? A proč by ne?“ reagoval na
dotaz Večerníku Jiří Vrba, člen zdejší

tělovýchovné jednoty, která se společně
s obcí podílí na přípravách dalších obdobných akcí včetně dětského dne.
Na rozsvícení stromu hned první prosincovou neděli navázalo oblíbené Adventní setkání v kulturním domě, jehož
součástí kromě vystoupení předškoláků
byla i klaunská mikulášská show s nadílkou.
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KONICE I letos měli všichni příležitost podívat se na slavnostní rozsvícení krásnéhovánočníhostromečkuvKonici.Vlastníakt proběhl v neděli od sedmnácti hodin
na konickém Masarykově náměstí. Nechyběla i tradiční zvonice na splnění přání.
Na místě se sešly stovky lidí, aby
původní
se všichni společně podívali na
reportáž
rozsvícení vánočního stromečku. K atmosféře přítomným zapro Večerník
hrála kapela Proč ne band. Pro
Nikola
děti měli pořadatelé připraveFILIPENSKÁ
né atrakce v podobě kolotoče i

cukrové vaty. Dospělí si mohli
pochutnat na teplém svařáčku a
dalších teplých nápojích. Jelikož
tento den vyšel na první adventní víkend, přijela se podívat i
senátorka Chalánková a zapálila
slavnostně první svíčku na adventním věnci. Ozdoby anonymně darovaného stromečku ladily
do příjemné modré barvy. Děti si

    

U stříbrného smrku rostoucího pod
kostelem svatého Václava se už ve čtvrtek sešly desítky lidí z Ohrozimi. Připraven pro ně byl program, o který se postaraly děti z místní mateřinky. Po nich
vystoupili dva mladí hudebníci a následně i trojice zkušenějších muzikantů,
kteří zahráli vánočně laděné písně. V

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

OHROZIM Hned dvě velké premiéry zaznamenali ve čtvrtek v Ohrozimi. V malé vesnici se vůbec poprvé
konalo veřejné rozsvícení vánočního
stromu, které díky svému čtvrtečnímu termínu předběhlo všechny
podobné akce v regionu. Ty se o
uplynulém víkendu konaly téměř v
každé obci.

rozsvítili vánoční strom
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chodily zazvonit na zvonici, aby
se jim splnila tajná přání. „Stromeček se mi moc líbí, myslím si,
že nás Ježíšek hezky najde,“ prozradil Večerníku chlapeček s rozzářenýma očima.

 

Nepomohlo ani opakované odpočítáN      ""    
vání dětí, ani domluvy nové starostky
Gabriely Jančíkové. Až na čtvrtý pokus
se strom rozzářil v tradiční modro-bílé
kombinaci. „Náš vánoční strom sice
není nijak velký, ale já to beru jako
určitý symbol. Ve vánoční době není
důležitá velikost věcí, dárků, důležité je
velké srdce,“ připomněla v chladném
počasí starostka spoluobčanům popíjejícím tradiční teplé nápoje.
Letošní rozsvícení stromu totiž oživil jarmark, samozřejmě v komorním vydání,
      $ -Y7  _G "!9 
přesto si ale jeho návštěvníci přišli na své.
A na předvánoční kapku dobrodružství s několika zastaveními, v jejímž závěru což navázalo posvěcení. A děti tak dosi přišly i děti. Pro ně totiž byla připra- nechyběla sladká odměna. Městu se také staly mimořádnou příležitost si pořádně
vena v protějším parku andělská stezka po letech podařilo opravit kapličku, na zazvonit.

Tomáš KALÁB

PLUMLOV Tradičně neobvyklý způsob rozsvícení vánočního
stromu bývá k vidění na plumlovském náměstí. Majestátní anděl, mávající křídly a hrající na
trumpetu, se ovšem letos natolik
zaposlouchal do fanfár dechového souboru tamní „zušky“, že na
nějaké rozžínání stromu úplně
zapomněl...

V Ohrozimi poprvé společně I v Plumlově rozsvítili strom. Napočtvrté..

Magda Malá, známá převážně
z úspěšného muzikálu Bídníci,
přišla na pódium ve slušivé čepici.
„Doufám, milí Prostějované, že jste
také dneska dobře oblečení. Přijela
jsem, abychom si společně zazpívali, a samozřejmě hlavně koledy,“
přivítala se s publikem zpěvačka,
která hned v úvodu svého vystoupení „dala“ písničku z muzikálových Bídníků. Hned nato ovšem
Magdu Malou na pódiu doplnila
téměř kompletní rada města v čele
s primátorem Františkem Jurou.
Nejprve ale vánoční zdravici přednesla senátorka Jitka Chalánková.
„Přeji vám všem nádherné a příjemné strávení vánočních svátků
a oslavte je s těmi nejbližšími. I já se
samozřejmě každý rok těším na Vánoce, protože jsou to ty nejkrásnější
svátky v roce. Ani letos se v naší rodině neobejdeme bez kapřích řízků

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Už dlouho před sedmnáctou hodinou se v pátek
na prostějovském náměstí T. G. Masaryka začaly scházet davy
lidí. Na velice slušně zaplněném rynku převažovali rodiče s nejmenší drobotinou, ovšem nechyběli ani starší Prostějované,
kteří si rovněž letitou tradici slavnostního rozsvícení vánočního stromu opět nenechali ujít. Letos na světelné rozzáření
čekala douglaska tisolistá, kterou městu věnovali manželé
Spichalovi z Vrahovic. Kulturní program slavnosti začal ve chvíli, kdy moderátor pozval na pódium před radnicí muzikálovou
zpěvačku Magdu Malou...

           
!c  
Foto: internet

změnila a teď jsme se dohodli, že ho
vezmeme zpátky. Hned napoprvé
proti Porubě zahrál solidně, na ledě
se neztratil,“ okomentoval angažování
borce narozeného 5. října 1992, vysokého 180 centimetrů a vážícího 76
kilogramů.
Žovinec tedy LHK posílil, s čímž
přímo souvisí odchod jiného zadáka.
Tím je čtyřiadvacetiletý Michael Fol-

]  \ 
Foto: internet

týn, s jehož působením u ptačích dravců nepanovala přílišná spokojenost.
„Každopádně Míšovi děkujeme za odvedené služby a přejeme mu štěstí do
další kariéry,“ řekl Vykoukal na konto
beka, jenž naskočil do sedmnácti prvoligových zápasů aktuální sezóny
a zaznamenal v nich jediný kanadský
bod za vstřelený gól.
Výčet personálních korektur doplňuje

5 '  !

Foto: internet

přivedení mladého útočníka Vojtěcha
Dobiáše na střídavé starty z extraligového Zlína. „Vojta je ročník 2000, má
teprve osmnáct let a bude naskakovat
do čtvrté ofenzivní formace. Je to šikovný kluk a uvidíme, nakolik se u nás
prosadí, co předvede,“ glosoval stručně Vykoukal novou tvář v LHK narozenou 18. července 2000 s mírami 184
cm + 87 kg.
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“

Na střídačce si vždycky
dám blízko k sobě něco,
do čeho můžu v naštvání
kopnout, abych si ulevil..

Výrok:

108

Za osmadvacet střetnutí tohoto ročníku Chance ligy nasázeli muži LHK
Prostějov sto osm gólů, čímž nadále
jsou nejproduktivnějším celkem
soutěže. Brankový průměr na jeden
zápas činí 3,86, takže magická hranice čtyř úspěchů není zase tak daleko.

lové haly – zimního stadiónu věnovat
cokoliv našim dříve narozeným spoluobčanům.
Sbírka je zaměřena hlavně na drogerii
pečující o tělo (krémy, tělová mléka,
šampóny) a vlastnoručně vyrobené vánoční dárky (přáníčka k těmto
svátkům, obrázky se zimní tématikou,
vánoční ozdoby a cukroví). Darovat
však lze cokoliv hodnotného, a to
vložením do připravených krabic. Ty
budou nachystané v prostoru foyer zimáku za pokladnami 5. 12. v době od
17:00 do 18:00 hodin.

Na nejmenší příznivce navíc čeká
u sběrného místa překvapení. Kdo
z mladých fandů LHK přispěje do
Mikulášské sbírky jakýmkoliv dárkem, dostane od anděla i jestřábího
maskota malou odměnu. V zastoupení realizačního týmu a hráčů
LHK bude sbírka následně předána
přímo v Domově seniorů.
Pokud se vrátíme k hokeji, Valaši
jsou krajně nebezpečným soupeřem
vysoké kvality. Svědčí o tom jejich
páté místo v tabulce o dva body za
Hanáky, přičemž mají jedno utkání

k dobru. Skvělou formu, která je nedávno zdobila, sice v minulém týdnu přibrzdily porážky 1:2 v Českých
Budějovicích i 3:7 na Slavii Praha,
přesto má vsetínský kádr značnou
kvalitu. Viz přemožení Přerova 3:1
i předchozí smetení Jihlavy 9:2!
Středa tudíž slibuje nevšední hokejový zážitek.
V sobotu 8. prosince od 16.00 hodin pak prostějovští muži nastoupí
na kluzišti HC Benátky nad Jizerou
k souboji 32. prvoligového dějství.
V tomhle případě půjde o papírově

naší lajně a hlavně jsme vyhráli v pohodě
o tři góly, což je důležité.“
yy Nešlo tedy o příliš těžké střetnutí?
„Na to, že jsme zvítězili 5:2, byl ten zápas
poměrně vyrovnaný a určitě ne lehký.
Nám opět nešly přesilovky, přesto jsme si
při hře pět na pět vytvořili spoustu šancí,
nakonec soupeře porazili docela jasně. Teď
jedeme dál.“
yy Je tohle váš hokej, mít hlavu nahoře
a vyhlížet, koho opět pošlete do vyložené příležitosti?
„Je pravda, že se to snažím takhle rozdávat,
i když mi všichni říkají, ať někdy radši střílím místo těch přihrávek. Můj hokej ale víc

směřuje k asistencím než ke gólům.“
yy Proč vám momentálně nejdou zmíněné početní výhody?
„Prostě se nedaří... Přesilovky hodně trénujeme, přesto nám to v nich poslední dobou
nejde. A těžko říct proč. Musíme věřit ve
zlepšení a ono se to zlomí.“
yy Je už problém v hlavách?
„Určitě jo. Všichni víme, že teď v přesilovkách nehrajeme dobře, což nám vlezlo do
hlav. Je na nás, abychom se z tohohle trápení probrali a početní převahy zase začali
častěji využívat.“
yy Stejně jako v první čtvrtině soutěže
jste i na závěr druhé vyhráli pět ze šesti

duelů a podlehli jen Frýdku-Místku.
Berete takovou bilanci?
„Frýdku je samozřejmě škoda, tam nám to
vůbec nevyšlo. Ale jinak jsme poslední dva
týdny pravidelně bodovali, a kdybychom
takhle pokračovali dál, že pětkrát zvítězíme
a jednou prohrajeme, určitě bychom to
brali.“ (smích)
yy Úvodní polovinu základní části
hodnotíte jak?
„Zatím se pohybujeme tam, kde
chceme, to znamená někde
nahoře v tabulce okolo
čtvrtého pátého místa. Minimálně tam
je potřeba se dál
držet, bez problémů postoupit do
play-off a ideálně
jít do čtvrtfinále
s výhodou domácího prostředí na úvod
série.“

5:2

Na vítězství přitom Jestřábi zadělali hned
v úvodu. Běžela 3. minuta, když šel puk
rychlou kombinací od Divíška přes Nou-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Středeční debakl 2:7 ve
Frýdku-Místku nezanechal na prostějovských hokejistech žádné stopy, o tři
dny později si téměř stejným poměrem
poradili s jiným celkem ze severu Moravy. Na Hanou přijel k duelu 30. pokračování Chance ligy výběr HC RT Torax
Poruba a byť chvílemi kousal, nakonec
si odvezl porážku třígólovým rozdílem.
Papíroví favorité byli viditelně lepší.

LHK PV
RT POR

zu až k volnému Havlíkovi, který sám před
Dolejšem nekompromisně zavěsil k levé
tyči – 1:0. V 6. pálil Nouza ze slibné pozice
nepřesně, totéž předvedl na opačné straně
kluziště Guman. Následně obrana LHK
dvakrát nevyhodila puk z vlastního pásma, hosté zakombinovali a Kanko v šanci
zakončil bekhendem zblízka vedle. Poté
vyslal v přesilovce jedovku Vymazal a Neužil měl práci lapačkou, zanedlouho dorážel
Urbanec sám před bránou kousek mimo.
Tím aktivita Toraxu vyprchala, otěží se
znovu chopili domácí. Divíšek z levé strany vypálil tvrdě nad, Nouza z mezikruží
slabě do Dolejšových betonů a Dvořáček
v 15. tváří v tvář brankáři neproměnil velkou šanci. Přesto šli muži v černém poprvé
do kabin s větším náskokem. Pouhých pět
sekund před sirénou totiž vystřihli další
krásnou akci po ose Zdráhal, Račuk a Sta-

rý, jenž zleva sám před Dolejšem trefil do
odkrytého prostoru u bližší tyčky – 2:0.
Druhá perioda začala spíš poklidně a nic
nenasvědčovalo tomu, jak bude rušná.
Dění nastartovala mizerná přesilovka ptačích dravců, během které oslabený pro-

tivník dvakrát ujel do brejku. Ten první
ještě Káňovi suprově vychytal Neužil, ale
vzápětí ve 27. minutě už byl při Hudečkově nájezdu finalizovaném mezi betony
bezmocný – 2:1. Vykoukalovi svěřenci
reagovali okamžitým náporem, který po

„Prostějov má velmi silný tým, odskočil nám na rozdíl dvou branek. A i když jsme dokázali
snížit v oslabení, tak vzápětí jsme hned inkasovali. To byl určitě klíčový moment a musím říct,
že domácí vyhráli zaslouženě. V tomto utkání jsme na ně bez pěti chybějících členů sestavy
neměli.“

Aleš FLAŠAR – HC RT Torax Poruba:

„Jsem rád, že jsme celý zápas byli ve vedení, vytvořili si dost brankových příležitostí a některé
z nich proměnili. Celkově si myslím, že jsme měli celé utkání pod kontrolou, naše vítězství
bylo zasloužené. Hráčům děkuji za dobrý výkon i za tři důležité body získané do tabulky.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:

  

neúspěšných střelách Zdráhala, Venkrbce
i Karpova těsně před polovinou zápasu zužitkoval Žálčík. Toho vyslal na zteč nádherným pasem přes dvě třetiny hřiště Račuk,
aby vyhlášený kanonýr vyzrál na Dolejše
ostrým švihem z pravého kruhu ke vzdálenější tyči – 3:1. Navíc ve 33. Račuk zase
prodal svůj hokejový um tím, jak do další
tutovky naservíroval Starému a ten ze čtyř
metrů procedil strážce porubské svatyně
– 4:1. Mírnou komplikaci přineslo snížení
při signalizovaném vyloučení z hole Tomana, který napřáhl zpoza levého kruhu přímo do pravé šibenice – 4:2. Nicméně Prostějované dokázali na inkasování pokaždé
záhy odpovědět, což byl též případ situace
z 39. minuty. Jen osmapadesát sekund po
trefě HC Karpov přihrál do příležitosti
Nouzovi, jenž vykoupal Dolejše pěkným
blafákem do bekhendu – 5:2.

O třetí části toho není potřeba psát mnoho,
neboť se nesla v duchu marné snahy RT
něco udělat s nepříznivým vývojem, zatímco Hanáci naopak v pohodě drželi svůj
bezpečný odstup. Menší problémy měli jen
zkraje poslední třetiny, kdy nebezpečný nájezd Kanka zleva i další dotírání téhož hráče
společně s Tomanem vyřešil jistý Neužil.
Pak domácí výborně ubránili přesilovku
soupeře, Ollenderovu ránu k pravé tyči ve
47. opět kryl rozchytaný brankář. A jakmile
neuspěli jedovkami v oslabení z 54. minuty
ani Hudeček s Ovčačíkem, bylo definitivně
vymalováno. Vyšperkovat skóre na půltucet
mohli v závěru Dvořáček, Prokeš i Račuk,
ale prvně jmenovaný ztroskotal na střídajícím Kůdelovi, druhý minul odkrytou klec
a třetí orazítkoval horní tyč. Borce elhákáčka
to však nemuselo nijak zvlášť mrzet, jednoznačný triumf i tak patřil jim.

Poruba si moc neškrtla, "      

yy Jste už tedy v plné herní pohodě?
„Rameno ještě trochu bolí, ale celkově
se už cítím docela dobře. Každopádně je
každý zápas jiný, někdy vyjde líp a jindy
hůř.“
yy Dnes to bylo hodně dobré, ne?
„Asi jo. Tohle utkání se docela povedlo celé

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

%+#%  + 

&~ $++

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Prostějov – Vsetín: letošní sezóna
doma 6:5p, venku 3:6, minulá sezóna
doma 5:4 a 1:4, venku 4:5sn a 1:5.
Prostějov – Benátky: letošní sezóna doma 5:1, venku 4:6, minulá
sezóna doma 7:2 a 6:0, venku 2:4
a 6:4.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

slabšího soka, ovšem letos napoprvé
svěřenci Jiřího Vykoukala na severu
Čech podlehli liberecké farmě 4:6,
takže by se jakékoliv podcenění znovu nemuselo vyplatit.
(son)

 % & '    ( )  *

 ` %Y 9 $ % $  
PROSTĚJOV Na první ligu je
Marek Račuk (na snímku) vysoce
nadstandardním hráčem, o tom
není žádných pochyb. Sice jej
trochu přibrzdilo nedávné zranění, ale po vyléčení se rychle
dostal do předchozí formy a už
zase zpříjemňuje hokej svou genialitou jak týmovým parťákům,
tak fanouškům. V sobotu pomohl Jestřábům smáznout Porubu
5:2 třemi exkluzivními asistencemi, načež Večerníku odpověděl
na několik otázek.
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Top zprávou přitom rozhodně je návrat obránce Dušana Žovince do Prostějova. Šestadvacetiletý odchovanec
Sparty Praha, který tři roky působil
v Českých Budějovicích a loňskou sezónu strávil v Prostějově, zamířil v létě
na vlastní žádost do Frýdku-Místku.
Nyní se ale do hanáckého klubu vráh  L9 ]  8     '   til na hostování do konce soutěžního
P (  6      
ročníku 2018/2019.
"  $  0_-$ "" 
„Dušana dobře známe a na jaře jsme
 "
Foto: Marek Sonnevend
chtěli, aby u nás pokračoval. On však
vzdálený bodů devět, což Prostějo- toužil zabojovat o extraligu, proto
vanům dává velice slušný polštář ná- šel do Frýdku. Od té doby se situace
skoku do druhé půlky dlouhodobé
části. „Zatím můžeme být spokojení.
Hrajeme solidní hokej, častěji vítězíme
a tím se držíme v playoffových vodách,
což je náš základní cíl. Sezóna je však
zápasově našlapaná, první liga hodně
vyrovnaná, postupně ubývají všem síly.
Proto není možné ani na chvíli polevit,
naopak se stále musíme maximálně PROSTĚJOV Druhou polovinu zásoustředit na každé další utkání. Jedině kladní části letošní Chance ligy otetak se vyhneme nějaké delší krizi a své vřou hokejisté LHK Jestřábi Prosdobré postavení minimálně uhájíme,“ tějov atraktivní bitvou proti VHK
tradičně Jiří Vykoukal nabádal k udrže- ROBE Vsetín. Přímého konkurenta
v boji o popředí tabulky přivítají na
ní stoprocentní ostražitosti.
svém ledě ve středu 5. prosince od
 

18.00 hodin a tenhle zápasový tahák navíc bude nejen o sportu.
 
Vzhledem k termínu mače se totiž
t


v jeho rámci uskuteční Velká mikulášská sbírka pro Domov seniorů Prostě
jov. Jde o charitativní akci, kdy každý
 [W
fanoušek může při vstupu do víceúče-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ke třem změnám
v hráčském kádru hokejových Jestřábů došlo během minulého týdne.
Nejde však o nic převratného, byť
zajímavost tyhle dílčí přesuny určitě
nepostrádají.
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pondělí 9. ledna
Pondělí
2017 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

            "  Vrátil se Žovinec, odešel Foltýn, přišel Dobiáš
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Tenhle problém bohužel přetrvává
a poslední dobou se ještě prohlubuje. Prostějovští hokejisté se ve
vlastních početních výhodách čím
dál víc trápí, nedávají z nich branky, většinou si ani nevypracovávají
šance. A navíc opakovaně nechávají
soupeře skórovat v oslabení. Jasná
momentální slabina.

Mizerné
pøesilovky

Možná jako jediný z účastníků Chance
ligy 2018/19 se Jestřábi zatím vyhnuli
delší výsledkové krizi, která už jinak
potkala i největší favority. Výběr elhákáčka ve své dosud nejhorší pasáži aktuální sezóny podlehl třikrát za sebou
(v Jihlavě 2:8, Slavii Praha 3:6, v Přerově 3:4sn), což není žádná hrůza.

  
Bez
krize

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Skutečně je radost vybírat z tolika pohledných gólů, jakých borci
LHK dosahují týden co týden v každém prvoligovém duelu. Z pěti
tref do černého s Porubou by si vyzdvihnout zasloužila skoro každá,
ale nám se nejvíc líbila ta na 3:1.
Marek Račuk dlouhým křížným
pasem z vlastního obranného pásma milimetrově našel na útočnou
modrou najíždějícího Lukáše Žálčíka, který popojel na pravý kruh
a prudkým švihem k protilehlé tyči
nedal Dolejšovi žádnou šanci.

Nejkrásnější
akce

-

„Jak už jsem říkal několikrát v minulosti, pro mě je lepší hrát utkání než trénovat, takže
mi nahuštěný program druhého třízápasového týdne za sebou nevadil. I když únava se
v sezóně celkově hromadí a někdy se to promítne do horšího týmového výkonu. Což byl
náš případ jak proti Litoměřicím, tak ve Frýdku-Místku. V pondělí doma jsme to ještě ustáli a vybojovali těsné vítězství po nájezdech, ve středu venku už to bylo bez šance na body.
A jelikož soupeř hrál opravdu dobře, dost nám naložil. Občas k takovému výpadku dojde,
důležité pak je ho co nejdřív odčinit. Nám se to naštěstí povedlo hned, když s Porubou
jsme od začátku odváděli zlepšený výkon a v podstatě celé střetnutí měli pod kontrolou.
Je pravda, že nám nejdou přesilovky, s těmi se pereme delší dobu. Ale jinak při hře pět na
pět jsme hosty k ničemu moc nepouštěli, šlo o dobře zvládnutý zápas. V polovině základní
části jsme na tom relativně dobře, ale všichni víme, že ve vyrovnané první lize pořád není
nic rozhodnuto a musíme jít do každého dalšího souboje plně koncentrovaní. Abychom se
Matouš VENKRBEC,
udrželi v tabulce nahoře, je potřeba body sbírat neustále.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Po nedávné zlomenině čelisti sice ještě nastupuje v helmě s celoobličejovým krytem, ale přesto už zase válí jako dříve v plně
zdravém stavu. V pondělí proti Litoměřicím vstřelil druhý gól a proměnil rozhodující nájezd při vítězství
4:3sn, o dva dny později mírnil jednou trefou
debakl 2:7 a v sobotu se podílel na přehrání
Poruby 5:2 opět jedním brankovým zásahem
plus asistencí. Celková bilance Nouzika za
uplynulý týden 4 + 1 vynesla tohoto zkušeného útočníka až na vrchol našeho interního
hodnocení, plně si zasloužil pomyslné ocenění
ze strany Večerníku.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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Z dalšího třízápasového týdne vytěžili Jestřábi pět bodů
a ještě víc upevnili své postavení v osmičce pro play-off

určitě dobré. A kdybychom v takovém
tempu jeli dál s případným občasným
klopýtnutím, rozhodně bych tenhle
bodový přísun bral,“ pokýval Vykoukal
souhlasně hlavou.
Na čtvrté pozici má jeho družina totožné konto jako třetí České Budějovice, jen dva bodíky ztrácí na druhé
Kladno. A klíčový devátý post je už

Stadionu neubránili a Korkiakoski dorazil
skákající puk za záda bezmocného Neužila
- 0:1. Domácí inkasovaná branka probudila a Král se měl, co ohánět, aby si poradil
s několika nebezpečnými střelami. V 12.
minutě se hosté provinili proti pravidlům
a Jestřábům se naskytla ideální šance vyrovnat skóre. Avšak s přesilovkou domácí
naložili prachbídně a jen potvrdili, že se
jim v početních výhodách momentálně
nedaří. Jako blesk z čistého nebe přišla akce
Dvořáčka, který ujel po křídle a nedal Královi šanci střelou pod lapačku - 1:1.
Ve druhé třetině hra připomínala spíše
holomajznu než mistrovské utkání první
hokejové ligy. Celkem šest vyloučených
rozkouskovalo hru a moc krásy diváci
neviděli. Nejprve šel na trestnou pykat
Karpov, po něm Luňák, ale Litoměřice
branku vstřelit nedokázaly. Přesilovky domácích také mnoho vzruchu nepřinesly
a radost na prostějovský stadion vrátil až
Tomáš Nouza, který se trefil poprvé po
zranění z oblíbeného prostoru mezi kruhy - 2:1. Hned po vstřelené brance mohli
domácí zvýšit své vedení, ale chyba na
modré čáře a faul našich obránců daroval
Stadionu trestné střílení, které zkušeně
proměnil Korkiakosi - 2:2.

Domácí se nemohli dostat ve třetí třetině
do tempa a prvních pět minut závěrečné
periody se odehrávalo spíše ve středním
pásmu. Opět to byl Dvořáček, který zvedl domácí prapor a rozparádil domácí
publikum. Luňák s Venkrbcem vybojovali v souboji u mantinelu puk a kapitán
vyzval krásnou žabičkou ke skórování
šikovného forvarda, který mezi betony
vstřelil svoji druhou branku v utkání - 3:2.
Hokejisté Prostějova však po vstřelené
brance začali bránit svůj hubený náskok
a vedení jim několikrát ubránil Neužil,
který se blýskl proti střelám Kadlece, Havelky a Marcela. Jestřábi si bojácnou hrou
koledovali o branku a ta bohužel přišla

v 58. minutě. V přesilové hře dostal nalito
Aleš Pavlas a od modré čáry propálil vše,
co mu stálo v cestě a poslal utkání do prodloužení - 3:3.
Utkání dospělo do prodloužení, ve kterém měli první šanci prostějovští hráči,
ale Dvořáčkovi se nepovedlo zasunout
puk zpoza brankové čáry do branky. Na
opačné straně nebezpečně střílel Kloz, ale
Neužil zákrokem večera udržel remízový
stav. V nájezdech si dvanáct hráčů vylámalo zuby na výborných gólmanech a až
v sedmé sérii krásnou střelou překonal
Krále navrátilec Nouza – 4:3.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
26. kola najdete na straně 22

„Šla znát únava z náročného programu obou týmů. Od zápasu jsme očekávali vyšší tempo, ačkoliv jsme byli aktivnější. Myslím, že jsme tam spíše nějaké body ztratili, na druhou stranu každý
bod z venku se počítá. Spokojenost je tak zhruba poloviční. Důležité je, že pravidelně sbíráme
body, a to i se silnými soupeři. To nás drží v tabulce na příčkách, které jsme si před sezónou stanovili jako cíl. Dá se tak říct, že jsme spokojení.“

  _`9x ;}7   #Y

„Bylo to těžké a nepohledné utkání z obou stran. V holomazjně zvaná lední hokej jsme získali
dva body. Víc bych utkání komentovat nechtěl.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:

  

7:2

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV Hokejisté LHK Prostějov sice vstupovali do
střetnutí 29. kola Chance ligy mužů ČR
2018/2019 na ledě HC Frýdek-Místek
po čtyřech vítězstvích za sebou, ale v minulých zápasech už byla patrná jejich
klesající výkonnost. Ve středu tenhle
trend vyvrcholil, když jim maximálně
nabuzený soupeř uštědřil pořádný debakl.
O jasném výsledku přitom rozhodl hned
úvod. Rysi začali velmi aktivně, a byť nevyužili brzkou přesilovku, vzápětí šli do vedení.
V 6. minutě Matyáš při brejku tři na dva přenechal puk Martynkovi, který švihem z mezikruží zavěsil k levé tyči – 1:0. Za pouhých
osmnáct vteřin navíc Hladonik bekhendovou přihrávkou od zadního mantinelu

HC FRM
LHK PV

uvolnil před bránou Christova, ten si položil
Neužila a pohodlně zasunul do odkryté
klece – 2:0. První gólman okamžitě putoval
na střídačku, v bráně ho nahradila dvojka
Huf. Ani on však své čisté konto dlouho
neudržel. Ve 12. podnikl další bleskový
výpad Mikulík, aby z levého křídla našel
křížným pasem Christova, jenž z úhlu po
ledě obhodil přesouvajícího se Hufa – 3:0.
Domácí naprosto dominovali, Rudovský
zanedlouho napálil tyčku a Novotný v další
tutovce těsně minul svatyni. V 17. pak Hladonik z otočky mezi kruhy působivě vymetl
pravou šibenici, čímž se schylovalo k ostudnému výprasku – 4:0.
Leč hrozivý příval inkasovaných gólů dokázali Jestřábi přibrzdit. Na sklonku zahajovací
třetiny přežili ještě jednu loženku Martynka, načež zkraje druhé části sami zkorigovali. Divíšek po vyhraném buly přistrčil Nouzovi, který volný před Hamerlíkem našel
skulinku mezi jeho betony – 4:1. Škoda, že
značný prostějovský tlak otupila dvě vyloučení za sebou, čímž protivník znovu chytil
dech. A přesilovkové sólo Dvořáčka z 28.
minuty vychytal Hamerlík, následná stoprocentní šance téhož plejera skončila nad.
Neujaly se ani slibné rány Zdráhala s Rašnerem, tudíž Severomoravané trestali. Ve 38.
někdejší člen elhákáčka Rudovský na konci
rychlého protiútoku naservíroval před zívající klec Klimšovi, který nepohrdl – 5:1.
Jednoznačně šlo o rozhodující moment
utkání, neboť uhasil doutnající jiskérku ha-

nácké naděje na případný zázračný zvrat.
Místo toho frýdecko-místečtí bojovníci
ještě víc odskočili na startu třetí periody
zásluhou Christovova dokonání hattricku
z bezprostřední blízkosti – 6:1. Vzápětí sice
zkorigoval Prokeš únikem v oslabení zakončeným zleva přímo do vzdálenějšího vinklu
– 6:2. Ale poslední slovo zajímavého duelu
měli přece jen vítězové, když v 53. Kofroň
finalizoval samostatný nájezd ukázkovým
blafákem do bekhendu – 7:2.
(son)

„Začátek zápasu se nám nevydařil a celkově jsme utkání odehráli špatně. Propadala týmová
defenziva, kluci dělali spoustu chyb, prostě šlo o hodně nepovedenou partii. Musíme se z ní
poučit a jít dál, zkusit to hned příště odčinit.“

Ivo PEŠTUKA – asistent trenéra LHK Jestøábi Prostìjov:

„Navázali jsme na výkon z Českých Budějovic a jsem rád, že dál pokračujeme dobrým hokejem.
Začátek dopadl pro nás famózně, tam se to v podstatě rozhodlo, a pak jsme celý zápas kontrolovali. Zaslouženě bereme tři body, což je důležité.“

  *(:` ; }$Y

  

Hladový Frýdek Jestřábům ostře      

Prostějov nevstoupil do utkání 26. kola
Chance ligy úplně šťastně. Už ve 2. minutě prostějovská lavička špatně střídala
a Litoměřice dostaly možnost sehrát první přesilovou hru utkání. V té se Jestřábi
ubránili a naopak Bažant mohl po pěkné
akci Prokeše otevřít skóre, ale Krále neprostřelil. V 10. minutě už domácí přesilovku

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Pondělní utkání nenabídlo extra podívanou pro značně
prořídlé prostějovské tribuny, na
které dorazilo jen něco málo tisícovku nejvěrnějších příznivců. Hosté šli
rychle do vedení 1:0, ale díky dvěma
brankám Davida Dvořáčka a Tomáše
Nouzi, který se trefil poprvé po zranění, Jestřábi skóre otočili. Do vítězného
konce však utkání dovést nedokázali,
neboť hosté byli dvě minuty před koncem proti. V samostatných nájezdech
však domácí ukázali přece jen více
umu a zaslouženě brali dva body.

LHK PV
HC S LIT

4:3SN

padek na ledě rozjetého Frýdku-Místku, kde elhákáčko schytalo debakl 2:7.
Nicméně konečné vyznění minulých
sedmi dnů bylo spíše pozitivní.
Prostějovský kouč v sobotním večeru nejprve zhodnotil čerstvé skolení
ekipy ze severní Moravy. „Výsledek
vypadá jednoznačně, ale tak lehké
jsme to neměli, hosté byli místy nepříjemní. Dvakrát snížili, ale celkově
jsme si vypracovali dostatek vyložených šancí, pět z nich proměnili.
Podstatné bylo, že se nám dařilo celé
utkání kontrolovat a neustále držet
vedení. Tři body z tohoto zápasu mají
velkou důležitost, stejně jako dva
předtím proti Litoměřicím,“ zmínil
Jiří Vykoukal stěžejní fakt.

Vrásky mu ovšem dělalo pokračující trápení jeho dravců v početních výhodách.
„Poslední dobou se v přesilovkách dost
trápíme, vůbec nám nejdou. Třeba loni
jsme se jim na trénincích skoro nevěnovali a hráli je výborně, zatímco letos na
nich pořád pracujeme a nic z toho. Kluci
už to mají i v hlavách, viditelně si v pěti na
čtyři nevěří a situace na ledě řeší špatně,
ačkoliv vědí, co mají dělat. Já ale věřím,
že je to jen otázka času, neboť máme
v týmu řadu přesilovkově schopných
hráčů. Až momentální krizi překonají,
určitě půjdeme v početních převahách
zase nahoru,“ nepochybuje Vykoukal.
Po další brance inkasované v protivníkově oslabení si však od plic zanadával. „Na
střídačce si vždycky dám blízko k sobě
něco, do čeho můžu v naštvání kopnout,
abych si ulevil,“ odlehčil někdejší špičkový bek téma s humorem. Oddechl si
hlavně díky tomu, že Jestřábi odčinili tři
dny starý (či spíš mladý) propadák z frýdecko-místeckého kluziště. „Pokud vezmu poslední dva týdny, dokázali jsme
ze šesti střetnutí hned pět vyhrát, což je

Nepěkný hokej přinesl jen dva body

Velice důležité během uplynulého týdne bylo, že Hanáci zvládli oba domácí
duely proti soupeřům pohybujícím se
okolo osmé, tedy poslední postupové
příčky do play-off. V pondělí udolali
Litoměřice 4:3 až po samostatných
nájezdech na závěr oboustranně nepříliš kvalitního boje, v sobotu si poradili
s Porubou 5:2 díky o poznání lepšímu
výkonu. Mezitím přišel středeční vý-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Hodně rychlé tempo, kterým fičí zápasový program Chance ligy mužů ČR 2018/2019, nijak nepolevuje.
A základní fáze soutěže tak už zkraje prosince dospěla ke své
polovině z celkového počtu nabobtnalých šedesáti kol. Super
zprávou pro hokejisty LHK Jestřábi Prostějov i jejich fanoušky
přitom je, že tým dál převážně boduje a díky tomu drží výborné čtvrté místo v průběžné tabulce!.
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„Dosud nikdy se v nominacích neobjevila žádná česká
loď jezdící rafting, tedy ani naše. Až teď jsme se téhle
pocty konečně dočkali, když nám samozřejmě pomohly
fantastické výsledky na nedávném mistrovství světa R4 v Argentině,“ řekl
Večerníku kapitán Raft teamu Tomi-Remont Prostějov Zbyněk Netopil.
Prestižní vodácké ocenění Zlaté pádlo platné pro celou planetu Zemi mohou za
sezónu 2018 získat muži TR HIKO v sestavě Aleš Daněk, Jan Havlíček, Ondřej
Rolenc, Ondřej Pinkava, Jan Šťastný a ženy TR OMEGA ve složení Michaela
Kratochvílová, Zuzana Valtrová, Pavla Procházková, Lenka Vandasová.
Vítězové v jednotlivých kategoriích vzejdou z veřejného online hlasování, do kterého
se může zapojit úplně každý až do 9. prosince na webové adrese http://www.worldpaddleawards.com/nominees . „A i když ani jedna z našich dvou posádek tuhle významnou světovou anketu třeba nevyhraje, je už samotná nominace skutečně velkým
úspěchem,“ zdůraznil Netopil.
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Podzimní části fotbalistů 1.SK Prostějov ve Fortuna:
Národní lize se před týdnem na tomhle místě věnoval už
kolega Jirka Možný. Přesto mi to nedá, abych se za první
polovinou probíhající sezóny ve druhé nejvyšší tuzemské
soutěži trochu neohlédl i já. Z hlediska Hanáků totiž byla
hodně turbulentní.
Začala tak nějak normálně, když z úvodních čtyř kol
vytěžili slušných pět bodů za bilanci 1-2-1. Potom následovalo vynikající období s cenným ziskem proti dvěma
favoritům (Hradec Králové 0:0, Brno 2:1) ústící v zápasový poměr 3-1-0 včetně tří vítězství za sebou. Zde si
borci eskáčka vedli skvěle, a dokonce atakovali horní patra
celkového pořadí.
Vzápětí však přišel nevydařený závěr podzimu v podobě série osmi duelů bez výhry, konkrétně to od 9. do 16.
dějství dopadlo 0-3-5. A nastal logický pád na dvanáctou
příčku jen pět bodů před sestupovou patnáctou pozicí.
Vzhledem k natolik značným výkyvům tudíž vyvstává
otázka, na co vlastně svěřenci Oldřicha Machaly mají ve
skutečnosti. Odpověď dá až jaro, varianty jsou nejspíš dvě:
opětovné zlepšení ke klidnému středu tabulky, nebo pokračující trápení v boji o záchranu.

Anketa Sportovec města Prostějova rozjíždí svůj už patnáctý ročník, tentokrát se budou oceňovat jednotlivci
i kolektivy za rok 2018. Slavnostní večer sice proběhne
až v březnu roku příštího, ale klíčové období pro základní zdar aktuální edice tohoto projektu nastává již nyní.
Anketní dění totiž startuje nominováním kandidátů
do všech dvanácti kategorií, přičemž v drtivé většině
z nich podává nominace široká veřejnost prostřednictvím oficiálního online formuláře, který je k dispozici
na internetových stránkách Sportovní komise Rady
města Prostějova coby organizátora akce.
A tady je z mého pohledu jedna naprosto stěžejní věc:
aby měla anketa opravdovou (třeba až stoprocentní)
vypovídací hodnotu, neměl by mezi laureáty chybět
pokud možno nikdo, kdo si to za své dosažené výsledky zaslouží.
Proto míří tahle výzva ke každému, komu na sportu
fakt záleží. Navštivte webové stránky www.skmpv.cz,
najděte si nominační formulář a vyplňte jej podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. Ať máme za pomalu
končící letopočet nejlepší sportovce odpovídající realitě. Uzávěrka je 10. ledna 2019.

  

Prostějovští rohovníci neabsolvovali všechna tahle kola, jen některá.
Podrobnosti přineseme během zimní
pauzy, jež nastane po staroměstském
turnaji a také po odvetě mezinárodního přátelského utkání žen Boxe Chieri Italia – BC DTJ Prostějov. První
vzájemný zápas byl součástí výše zmíněného super zámeckého Hodového
boxu 2018, zatímco odvetný duel
původně plánovaný na Apeninském
poloostrově koncem října byl odložen na 8. prosince. Rovněž o této akci
budeme ve Večerníku podrobně informovat.
(son)
 

ho mládežnického kouče Martina
Klíče i dalších trenérů včetně oddílového šéfa Petra Novotného.
Po úvodním kole nové sezóny oblastního přeboru v nádherném prostředí nádvoří zámku Prostějov na
Pernštýnském náměstí také pokračuje tato soutěž, která má momentálně za sebou skoro celou první
polovinu. Během podzimu se dále
bojovalo v Těmicích (29. září), ve
Znojmě (13. října), v Krnově (28.
října), ve Vsetíně (10. listopadu)
a v Mistříně (24. listopadu), zbývá
Staré Město (15. prosince).
   

PROSTĚJOV Boxeři BC DTJ
Prostějov už sice nepůsobí
v mužské extralize družstev ČR,
do jejíhož aktuálního ročníku
2018/19 se z důvodu klesající
úrovně soutěže vůbec nepřihlásili, ale přesto nijak nezahálí. Co
vše naplňuje jejich podzimní období?
V první řadě intenzivní příprava
v tělocvičně détéjéčka vedle aquaparku, kde prostějovští rohovníci všeho věku (převážně mladí)
i obou pohlaví společně trénují několikrát týdně pod vedením hlavní-
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a odveta žen v Itálii

intenzivní příprava, oblastní přebory

Volejbalistkám VK Prostějov přisoudil los evropských
pohárů 2018/2019 pro úvodní kolo CEV Cupu za soupeře Levski Sofia. Tedy klub z Balkánu, kam se uprostřed
minulého týdne vydaly sehrát úvodní vzájemné střetnutí
dvouzápasové minisérie.
Šly proti sobě úřadující šampiónky České republiky
a vicemistryně Bulharska, aktuálně třetí a druhý tým ligových tabulek daných zemí. Volejbalová síla národních
reprezentací obou států přitom je na srovnatelné úrovni,
tudíž by nezasvěcený fanoušek očekával vyrovnaný boj.
Leč mezi čtvrtečními soky se ukázal být velikánský herní
rozdíl. Jak to? Projevila se mnohem nižší ekonomická,
potažmo životní úroveň bulharských končin, kde pro
všechny sporty platí jedno pravidlo: kdo je špičkový,
hned se snaží odejít do ciziny za lepšími penězi i v dost
nízkém věku.
Což sice platí i pro ČR, ovšem zdaleka ne v tak extrémní míře. Proto mělo vékáčko navzdory letnímu oslabení
výraznou převahu nad elitním oddílem Bulharska, jehož
nejstarší plejerky mají pouhých jednadvacet let. My u nás
sice pořád na leccos (oprávněně) nadáváme, ale spíš bychom asi měli být nakonec rádi, jak se vlastně máme...
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www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Celé pole vystartovalo u otaslavické
sokolovny a pokračovalo v okruhu
šestikilometrové trasy přes louky i les.
Jako každý rok soutěžily čtyři kategorie
mužů. tři žen a mládež. Nejrychlejší byl
v cíli Pavel Dvořák z Prostějova, druhý
doběhl František Horna ze Seloutek a
třetí místo pro sebe uzmul Ivoš Krátký
z Otaslavic, který měl na starosti i organizační stránku. „Zima nás nezastaví,
ale naopak nabije energií,“ prozradil
Večerníku před startem Večerníku jeden z pilně se rozcvičujících účastníků.
„Vše proběhlo, jak mělo. Byla to zdařilá
akce,“ pousmál se Krátký.
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BYLI JSME
U TOHO

Nikola FILIPENSKÁ

OTASLAVICE Uplynulou neděli
se uskutečnil již 18. ročník Mikulášského běhu v Otaslavicích,
který svoji plnoletost oslavil jak se
sluší a patří. Tento rok se na startu
tradičního klání sešlo dvaatřicet
běžců. A to nebylo všechno! Po
Mikulášském běhu následovalo
dvě hodiny po poledni koupání
otužilců, které nezastavila ani teplota vody s naměřenou hodnotou
1 °C, což pro netrénované představuje životu nebezpečné riziko.

Foto: internet

Jediný reprezentant z týmu BK Olomoucko se ukázal na palubovce hned
v prvním z dua kvalifikačních zápasů pro
mistrovství světa, kam se už Češi probojovali v předchozím cyklu. Hvězda výběru
z Prostějova odehrála proti
Francii nakonec
více jak osm minut
a zaznamenala
šest bodů.

LUKÁŠ PALYZA

 g

Kouč a sportovní manažer Jestřábů JIŘÍ VYKOUKAL svérázně
zhodnotil pondělní domácí utkání proti Litoměřicím.

    
   
 
 
 #

 g

Hned plná desítka hráčů chyběla
házenkářům Prostějova v nedělním derby na palubovce Kostelce na Hané. Přesto se tým Sokola
II držel a v prestižním souboji
padl o pouhé tři branky.

10
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Jestřábi podruhé a tentokrát v nemilém světle. Hokejisté Prostějova totiž měli za sebou osm zápasů v řadě
se ziskem alespoň jednoho bodu,
když ve středu odjeli na led Frýdku-Místku. Farmářský tým extraligového Třince jim však uštědřil nemilosrdný debakl a série byla fuč...

DEBAKL:

Už potřetí proběhl Charitativní týden Chance ligy. Do bohulibé akce
zapojily všechny kluby z druhé
nejvyšší soutěže ČR včetně LHK
Jestřábi Prostějov, který věnoval
originální dres obránce Ladislava
Havlíka podepsaný všemi členy
týmu.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

do celosvìtové
ankety vodákù
World Paddle
Awards!

+  -&   Boxerský podzim BC DTJ Prostějov:

PROSTĚJOV Vodáčtí
Oskaři se každoročně
udělují v rámci globální
světové ankety World
Paddle Awards. Ta má
několik kategorií a pro
jednu z nich – tu týmovou – byly mezi nominované premiérově v dějinách zařazeny hned dvě
raftové posádky TomiRemont Prostějov!

Marek SONNEVEND

,LIMNíDIPmNÀL;@N;ûCDMIOJLPHíPBCMNILCCHIGCHIP´HC
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Kdy se v Kladkách začne zasněžovat, zatím není
jasné. „Od prvního prosince budeme mít zapojenu
elektřinu, o víkendu tedy otestujeme naše sněžná
děla. Kdy se do toho ovšem pustíme naplno, zatím
nedokážu odhadnout. Budeme se snažit otevřít na
vánoční svátky. Na poslední lednovou sobotu pak
máme naplánovaný závod Kladecká lyže, týden potom by pak
na Prostějovsku měly začít jarní
prázdniny,“ reagoval na náš dotaz Jiří Křeček.
Ski areál v Kladkách vyniká
zejména malebným okolím zasazeným do přírodního parku
Kladecko. V lednu 2013 zde
rozjeli nový 700 metrů dlouhý dvojkotvový vlek, na který
zdejší sokolové stále splácí
úvěr. Od té doby je však provázela smůla. Situaci alespoň
částečně pomohla vylepšit
předloňská sezóna. Loni se
v Kladkách začalo lyžovat až
JEZERNÉ 9, VELKÉ KARLOVICE
18. ledna. Sezónu nakonec zaPlně vybavené apartmány v srdci
chránily až únorové víkendy,
během nichž do Kladek mířily Beskyd ve Velkých Karlovicích – Jezerné.
stovky návštěvníků. Vleky se
Dovolená v Beskydech u Medvěda.
tu definitivně zastavily v poloKONTAKT +420 731 177 181
vině letošního března.
INFO@APARTMANYUMEDVEDA.CZ
Zda a kdy se letos opět rozjedou, bude Večerník jako kaž- WWW.APARTMANYUMEDVEDA.CZ
dým rokem bedlivě sledovat.
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KLADKY S novým sněhovým dělem, které
pořídili z dotací od Olomouckého kraje, se budou moci pustit do zasněžování v lyžařském
areálu v Kladkách. Kdy se tak ovšem stane, zůstává otázkou. Ze zkušeností z uplynulých let
vyplývá, že úspěchem bude, pokud se zdejší
ski areál otevře na vánoční svátky.
Již loni měli v Kladkách k dispozici celkem čtyři sněhová děla. Nyní k nim přibylo další. „Peníze na něj
jsme získali od Olomouckého kraje. Důležité pro
nás je, že spotřebuje méně vody,“ vysvětlil Večerníku Jiří Křeček, předseda Lyžařského areálu Kladky.

Sněžné dělo přišlo na 630 000 korun, celkem
550 tisíc korun pokryla dotace od Olomouckého kraje, 55 tisíc doplatila obec Kladky.
Při teplotách dlouhodobě klesajících pod bod
mrazu může být celý ski areál zasněžen během
necelého týdne. Negativní roli ovšem může sehrát právě letošní extrémní sucho, které přineslo
pokles hladiny vody ve studních, z nichž kladečtí
sokolové berou vodu pro výrobu sněhu. Dle provozovatelů však situace není úplně kritická. Jistých pozitivních úprav do letošní sezóny doznalo
i parkoviště, kam byl navezen štěrk.

 

1811151

Na rovinaté Hané toho
ani v zimě mnoho nenalyžujeme. Za zimními
radovánkami musíme
z větší míry vyrazit do
regionu či nejlépe na
hory. Obliba zimních
sportů, zejména sjezdového lyžování, přitom
v poslední době zaznamenala raketový nárůst.
Skoro se dá říci, že lidé
přes zimu buď lyžují,
nebo kašlou. Spolu s tím
však stoupají i ceny služeb, které jsou s tím spojené. Přitom spolehlivě
platí heslo, že čím vyšší
hory, tím hlouběji do
peněženky. Takže vlastně můžeme být rádi, že
na Hané nemáme Alpy...
Abyste se v nabídce lyžařských středisek a dalších služeb souvisejících se zimními sporty
lépe orientovali, přináší
vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou stranu.
Texty připravil:
Martin Zaoral

Resort Hrubá Voda
rodinný ski areál
zimní pohádka u Olomouce

Resort Hrubá Voda je nový moderní areál
nejen pro rodiny s dětmi.
Čeká na Vás 4sedačková lanovka, 3 vleky, dětský pás
nebo lyžařská školka. Resort leží v údolí řeky Bystřice pod
strmými kopci Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku
je vzdálený 22 km od Olomouce.

18112811350

18112711322

Areál je výborně
dostupný autem
či vlakem

Pondělí 3. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Ve sále Sportcentra
DDM proběhlo tradiční předvánoční vyhodnocení a ocenění mladých
fotbalových nadějí 1. SK Prostějov.
Vedení klubu rovněž poděkovalo
rodičům a trenérům, bez kterých by
se mladí fotbalisté nemohli věnovat
svému oblíbenému sportu.

Ladislav VALNÝ

„Všichni jste se snažili v tréninku i zápasech odvést maximum. Někdy to nepřineslo vítězství, což se stane. Každý, kdo
chce vyhrávat, musí přijmout i porážku.
Důležité se hrát fair a to se vám daří,“
ocenil mladé hráče předseda klubu František Jura, který je současně primátorem
statutárního města Prostějov. „Vždy je co
vylepšovat. Ovšem spolupráce oddílu se
základními školami i gymnáziem Jiřího
Wolkera je příkladná. Daří se nám skloubit sport a školní povinnosti, což je snad
nejdůležitější,“ přidal.
Pro věcné ceny i sladké odměny si
přišli hráči fotbalové školičky, všech
přípravek a žákovských kategorií.
Všem devíti týmům vedení klubu
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rovněž předalo poukázky v hodnotě
2000 korun, přičemž celá částka bude
výhradně určena pro potřeby jednotlivých týmů. Fotbalisty přímo do sálu
doprovodilo několik desítek rodičů, kteří
jsou současně největšími fanoušky na
turnajích i mistrovských zápasech.
„Rodičům nikdy žádný sportovní klub
nedokáže patřičně poděkovat. Mladým sportovcům obětují svůj volný čas,
umožní svým dětem, aby mohly sportovat. Někdy to není úplně snadné, ale
věřte, že to má svůj smysl. Děti se naučí
pracovat v kolektivu, jsou zdravé, pohybově vybavené. To se jim bude v životě
hodit. Děkuji vám za klub i za ně,“ ocenil
přístup rodičů Jura.
Ocenění za více než čtyřicetiletou práci
v klubu dostal v průběhu setkání dlouholetý trenér mládeže Jiří Kresta, kterému prošlo rukama několik generací
prostějovských fotbalistů. „Fotbal je můj
život. Někdy je práce náročná, ale bavit
mě nepřestane. Nějakých deset let snad
u trénování zůstanu,“ uvedl při přebírání
ceny za dlouholeté působení v prostějovském klubu.

PROSTĚJOV První obrysy už má dvouměsíční zimní příprava druholigových fotbalistů
1.SK Prostějov, během níž se budou snažit pozapomenout na bídný závěr podzimní části
Fortuna:Národní ligy. Trenér Oldřich Machala
bude každopádně hráče očekávat v kabině
hned po Novém roce ve čtvrtek 3. ledna 2019,
aby se tým stačil aspoň trochu připravit na první zápas v zimní Tipsport lize.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
„Letos jsme se této soutěže zúčastnili poprvé a nelitovali jsme. Sehráli
jsme tři kvalitní zápasy se soupeři
z našich i slovenských soutěží, proto
jsme tuto variantu na úvod přípravy
v novém roce opět zvolili,“ poznamenal Oldřich Machala, hlavní kouč
prostějovských fotbalistů.
Ve skupině D, hrané tentokrát
v Orlové, by se eskáčko mělo potkat hned se dvěma slovenskými
kluby Prešovem a Popradem,
třetím do party bude prvoligový
Baník Ostrava. Oba kluby našich
bývalých federálních partnerů hra-

jí druhou nejvyšší soutěž, přičemž
Prešov do ní v létě sestoupil z nejvyšší Fortuna ligy.
Tři zápasy Tipsport ligy jsou na programu mezi 5. a 12. lednem 2019,
ve středu 16. ledna bude hrát Prostějov přátelské utkání v Opavě. Na
pátek 25. ledna je plánován výjezd
do Dubnice, což je taktéž účastník
druhé slovenské ligy.
Čtyři zápasy jsou plánovány na únor,
všechny se soupeři z MSFL. Hned
v úterý 5. února je na programu prověrka s Frýdkem-Místkem, v sobotu
9. ledna v Uničově a o týden později
v jasně suverénní Líšni. Generálku
plánuje realizační tým na 23. února
od 10:15 hodin doma proti Uherskému Brodu.
O osm dnů později v neděli 3. března vstoupí eskáčko do jarní sezóny
měřením sil se zatím poslední Viktorií Žižkov.
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TIPSPORT LIGA

po dvaadvacáté atraktivnější!
PROSTĚJOV Dvaadvacátý ročník
zimní Tipsport ligy v lednu 2019
překvapí atraktivním závěrem. Poprvé budou moci vybrané týmy
zakončit tuto soutěž turnajem na
středomořském ostrově Malta.
Tři týmy z účastnického kvarteta už
mají účast na Maltě zajištěnou, jde
o Mladou Boleslav, Slovan Bratislava a posledního vítěze této soutěže
Zbrojovku Brno. Čtvrtým pak bude
nejlepší tým základní části soutěže, případně další náhradníci podle pořadí.
Někteří účastníci soutěže už totiž avizovali, že o případný zájezd na Maltu
mít zájem nebudou kvůli dopředu na-

plánovaným vlastním soustředěním.
Boje v základních skupinách proběhnou mezi 5. a 16. lednem, A skupinu
tvoří Hradec Králové, Příbram, Vlašim
a Ústí nad Labem, „béčko“ Jablonec,
Pardubice, Chrudim a Varnsdorf,
„céčko“ Zbrojovka, Táborsko, Znojmo
a Nitra a konečně skupinu D v Orlové
obsadí již zmiňované kvarteto Prostějov, Baník, Poprad a Prešov.
Kromě tabulek základních skupin se
vytvoří jedna celková tabulka, jejíž
vítěz si právě vybojuje právo startu na
Maltě. Tam se ve dnech 19. až 21. ledna
utká nejen s turnajovou trojicí, ale i nejlepšími týmy maltské ligy.
(tok)

Druholigový kádr nebo herní praxe?
Brankář Filip Jícha má dilema do budoucna

PROSTĚJOV Přišel do Prostějova
bez větších zkušeností, dostal důvěru a chopil se role jedničky. Třetiligovou soutěž odchytal téměř
celou. Letos v létě zažil to samé
z druhé strany. Přišla brankářská
posila, která si zasloužila post jedničky a Filip Jícha (na snímku) odseděl podzimní sezónu na lavičce.
Jak je těžké se sžít s rolí dvojky?

Tomáš KALÁB

[[ Do ligového zápasu jste celý
podzim nezasáhl, jak jste viděl
jeho průběh pohledem hráče z lavičky?
„Bylo viditelné, že jsme začali dobře,
nakopli jsme se a bylo znát, jak tým
šlape. Všichni nově příchozí hráči

zapadli a jak jsme druhou ligu dobře
nastartovali, tak jsme i pokračovali.
Myslím, že poté přišlo možná i takové trochu sebeuspokojení, z toho
pak rezultovala ona série, která trvala
až do posledního zápasu s Třincem.
Nevyhrávali jsme, nedělali dost bodů
a o to je to pak všechno těžší. Z toho
se těžko dostává. Je dobře, že jsme si
z počátku ty body nahráli a podzim
je konečně u konce, kdyby to takhle
pokračovalo, tak je stále těžší a těžší se
z toho dostat. Teď přichází pauza, kde
si odpočineme i psychicky a budeme
schopní znovu naskočit do jarních
bojů. Škoda, že jsme neudělali tři,
čtyři body navíc, zápasy na to byly.
Zápasy v Jihlavě nebo doma s Varnsdorfem, ty se daly zvládnout.“

[[ Odchytal jste jediný pohárový
zápas, který nakonec nedopadl
dobře, jak moc velká změna je to
pro vás oproti sezóně minulé?
„Je to samozřejmě velký skok.
Předtím jsem byl zvyklý chytat, teď
to je úplně něco jiného. Hráč ale
musí žít s týmem, akceptovat roli
dvojky, brát to tak, jak to je. Šance
může přijít kdykoli. Bylo dané, že
začne Bréda, ale v průběhu sezóny
se mohlo stát cokoli. Bréda chytal
dobře, což bylo plus pro trenéry,
že nemuseli řešit roli jedničky mezi
tyčemi. On si tuto pozici svým výkonem zasloužil, ale já musel být
nachystaný a vyčkávat, kdyby bylo
potřeba zaskočit. Vytížení mi chybí,
ale co se dá dělat.“

[[ O to právě jde, gólman ve vašem věku by měl asi aktivně sbírat
zkušenosti?
„Přesně tak, má to plusy i mínusy.
Plusem je fakt, že jsem součástí druholigového kádru, mohu se kdykoli
dostat do hry, ale mínusem je to, že
jako mladý brankář v tomto věku
potřebuji co nejvíc chytat, abych
mohl později zúročit nabyté zkušenosti. Je to složité, uvidíme...“
[[ Máte v tuto chvíli představu,
jakou cestou půjdete v jarní sezóně?
„Fotbalista chce samozřejmě hrát.
Dalším faktorem je určitě diskuse
s trenéry. Teď na konci sezóny ještě nic
neřeším, teprve se ukáže, jestli třeba
nebude lepší, abych šel na hostování,
nebo v Prostějově nadále zůstanu.“
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V brance řádil útočník Kovařík, góly střílel Biolek
PROSTĚJOV Minulé pondělí 26. listopadu se půldruhé hodiny
proháněla po ledě prosějovské Víceúčelové haly-zimního stadionu pestrá směsice dresů, tu a tam připomínající nějaký ten klub
zvučného jména. Například legendární „Penguins“ zastupoval
dres se jmenovkou„Happi“. Netřeba velkého znalce místního fotbalu, aby se pod touto přezdívkou nerozklíčoval útočník Lukáš
Hapal. Celkově bylo veselo, jak se na takovou akci sluší a patří..

EXKLUZIVNÍ
reportáž

máš Janíček, ovšem pouze fandit ze
střídačky, protože jej dostihlo zranění lokte z utkání s Hradcem Králové.
„Podrobné vyšetření lokte ukázalo
nutnost operačního zákroku. Jsem
rád za to načasování, mám teď celý
prosinec na rekonvalescenci a do
přípravy by mělo být vše v pořádku,“

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Zhruba patnáctka hráčů využila
možnosti se od práce s míčem odreagovat s hokejkou pohánějící po
ledě placatý černý nesmysl. Chyběli
hráči z Brna, ze Zlína sice přijel To-
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vysvětlil svoji absenci zpoza mantinelu zkušený stoper.
Zatímco někteří hráči se po ledě
pohybovali analogicky jako po trávníku, jiní byli na svém postu překvapením. K těm prvním patřil třeba
Jan Koudelka, který po křídle opět
předváděl rychlé brejky, na bruslích
s pukem si evidentně rozuměl autor
několika branek Matěj Biolek. Zatímco jednu branku hájil dorostenec prostějovských Jestřábů, druhé
brankoviště ovládal s bravurou Marián Kovařík. Svými zákroky udivoval nejen zoufalé útočníky, ale i ze
střídačky přihlížející realizační tým.
Ten se ovšem do hry zapojil také.
Brusle obul masér Marek Roba,
hlavní pořadatel Tomáš Čepa, nechyběl pochopitelně správce Jaromír
Píchal, bývalý aktivní hokejista, na

BYLI JSME
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poslední chvíli se naopak z rodinných důvodů omluvil asistent trenéra Petar Aleksijević.
K vidění byl také hokejista evokující svou výstrojí zlaté doby počátku
hokeje v Čechách. V teplákách, s větrovkou a čepicí, pouze v hokejo-

vých kalhotách. Ale stále s výbornou
fyzickou kondicí. Trenér Oldřich
Machala sice neoplýval rychlostí, ale
technika práce s holí tam evidentně
byla.
A výsledek? Není vůbec důležitý,
o ten nešlo...

fotbal extra - 2. díl
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MSDL - mladší dorost.
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Tomáš KALÁB
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PROSTĚJOVSKO Společně s mužskými a ženskými
soutěžemi, jimž jsme se věnovali v minulém vydání, skončil fotbalový podzim probíhajícího ročníku
2018/2019 také pro všechny mládežnické výběry. I když
se v prostějovském podání již nehraje ryzí okresní přebor
dorostenců, i tak se v této kategorii nachází poměrně dost
celků, které naskočily od okresních přes krajské až po celomoravské bitvy. A vedly si značně různorodě. Jak už to
tradičně bývá, některé se uchytily na čele, jiné uprostřed
a na další čekají bitvy v dolních patrech tabulky. Po vzoru
úvodního ohlédnutí tak v dnešním druhém dílu seriálu
FOTBAL EXTRA přinášíme všeobecný souhrn vyplněný
textovou a tabulkovou částí.
Příště se můžete těšit na ohlédnutí za působením 1.SK
Prostějov ve Fortuna : Národní lize, abychom se pak
svátečně odmlčeli a pokračovali ve druhém lednovém
vydání nového roku pěkně soutěž po soutěži níž a níž až
dojdeme ke III. třídě OFS Prostějov. Neopomeneme ani
účinkování regionálních fotbalistek.
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Krajský
 
 

Mnohem lépe si v ostré moravské
konkurenci vedou mladší dorostenci,
kteří se drží v první polovině tabulky, po polovině odehraných zápasů
nasbírali čtyřiadvacet bodů a jsou
sedmí. Je zajímavé, že téměř stejných
bodových zisků dosáhli na domácím
hřišti i venkovních hřištích.
Tato kategorie měla naopak do sezóny impozantní vstup. Začalo to debaklem Blanska 10:1, v prvních pěti

1.SK Prostìjov
U17 – MSDL

O tom, že obě kategorie jsou úzce
propojené, svědčí fakt, že „osmnáctku“ trénuje jako hlavní kouč Pavel
Musil. Výběr U18 trénuje společně
s U19, hráči se dle potřeb prolínají
do zápasů MSDL a MSDD-E. V nižší
soutěži hrají dorostenci eskáčka na
špici, s osmadvaceti body jsou čtvrtí
stejně jako o skóre lepší Vyškov. Dvojice ztrácí dva body na druhý Nový
Jičín a šest na vedoucí Uničov.
Ani kategorie 18 nevstoupila do sezóny nejlépe, po třech remízách a porážce v Uničově si první vítězství připsala až počátkem září v Hranicích.
V následujících čtyřech zápasech ale
mladíci bodovali, po jedné porážce
přišla další vítězná šňůra, bodově se
nevyvedl až samotný závěr sezóny.

1.SK Prostìjov
U18 – MSDD,
skupina „E“

Elitní mládežnická kategorie hraje
s nejlepšími moravskými týmy, přičemž ty, které hrají celostátní ligu,
jsou zastoupeny rezervními týmy. V
této konkurenci mládežnické talenty nejlépe dozrávají, na druhé straně
se zdá, že doba, kdy každý ročník
produkoval nadějné individuality, je
v současnosti přerušena. Nejstarší
dorostenci se totiž po podzimní části pohybují ve spodní části tabulky,
za tucet nasbíraných bodů jim patří
pouze třinácté místo stejně jako o
skóre horšímu Třinci. Oba mají šestibodový náskok na poslední Valašské
Meziříčí a rezervu Karviné.
Tým po odchodu Radima Weissera do funkce sportovního ředitele
klubu převzal bývalý asistent u „A“
týmu Roman Popelka, asistenta mu
dělá Pavel Musil. Jejich svěřenci zažili
nevydařený vstup do sezóny, po třech
porážkách vyhráli dvakrát po sobě
shodným skóre 5:2 nad Třincem a
Kroměříží, v dalších šesti zápasech
však získali jediný bod za domácí
bezgólovou remízu s rezervou Baníku. Vítězství zaznamenali ještě s
rezervou Zlína. Plnou třetinu bodů
získala „devatenáctka“ na hřištích
soupeřů.

1.SK Prostìjov
U19 – MSDL

V mládežnických kategoriích
eskáčka se daří zejména dorostencům v divizních soutěžích, i když i
tam by vzhledem k postavení prostějovského fotbalu mohli hrát
úplnou špici. Přestože konkrétní
výsledky nejsou úplně tím nejdůležitějším měřítkem, cosi to vypovídá spíše ze statistického hlediska o tom, že po silných ročnících
1994 až 2000 teď tak trochu příznivci čekájí na další nadějné tváře
pro mužský „A“-tým.

Obě nejmladší žákovské kategorie si
vedly v podzimní sezóně obdobně.
I ony se pohybují v dolní polovině
tabulky, starší kategorie je z patnáctky účastníků desátá s patnácti body
za pět vítězství, nejmladší žáci jsou
dvanáctí s body deseti. Dvě vítězství
se povedly už v úvodních kolech nad
Třebíčí a Kroměříží, pak už se povedlo naplno bodovat pouze s Líšní.
Zvlášť nejmladší žákovská kategorie
zažívá velký kvalitativní skok proti
kategorii přípravek, na jaře by se kluci už mohli dočkat vyrovnanějších
mačů i s těmi nejlepšími.

1.SK Prostìjov
U13 a U12
– SpSM Jih

Téměř zrcadlově se vedlo i svěřencům trenéra Aleše Ruse v kategorii
U14. Ten na podzim upřednostnil
trenérské závazky před rozvojem
vlastní hráčské kariéry, výsledky se
snad dostaví v jarním období. Zatím
je „čtrnáctka“ na desátém místě s třinácti body, s bodovou ztrátou na deváté Vítkovice. Na střed tabulky jsou
odstupy už větší. Cenná byla třeba
domácí výhra 2:1 nad třetí Jihlavou,
přes výsledkové výprasky od nejlepších moravských klubů je v těchto
kategoriích důležitý dovednostní
rozvoj každého hráče.

1.SK Prostìjov
X=7{

Podzimní sezóna se nejstarší žákovské kategorii příliš nevyvedla. Z
tuctu účastníků jsou devátí, získali
osmnáct bodů, přičemž ve stejném
počtu zápasů bodovali, stejně jako
prohráli. Pravdou je, že mají mnohem menší odstup od středu tabulky než na poslední Karvinou s Hodonínem.
V úvodu sezóny nestačila „patnáctka“
na Frýdek-Místek a Sigmu, Zbrojovka, Opava a Baník byly značně nad
možnosti prostějovského výběru.
Nedařilo se ani proti Jihlavě či Zlínu,
v závěru podzimu doma přehrálo
eskáčko Vítkovice a vrátilo také venkovní porážku Frýdku-Místku.

1.SK Prostìjov
X7{

V polovině tabulky se pohybují i nejmladší dorostenci, kteří se tradičně
potýkají s přechodem z nižších žákovských kategorií. Osmé místo za
třiadvacet nasbíraných bodů je důkazem, že na jaře mají na čem stavět.
Velmi cenná je třeba sedmibranková
nadílka rezervě Frýdku-Místku, přes
šturm domácích ve druhé půli uhájené těsné vítězství v Šumperku i úspěchy s okolními konkurenty z Uničova
a Kroměříže. „Šestnáctce“ se dařilo
doma, kde ztratila pouze pět bodů za
jednu remízu a jedinou porážku.

1.SK Prostìjov
U16 – MSDD,
skupina „E“

zápasech bodovali prostějovští mladíci naplno. Pak přišli nejtěžší soupeři Zbrojovka, Sigma a Baník a také
pouhý bod do tabulky. Jakýsi vliv na
psychiku týmu to mělo, protože poté
přišlo už jen vítězství nad Vítkovicemi a v posledním kole v Líšni. Přesto
jsou ale výkony „sedmnáctky“ do budoucna příslibem.

V severnější skupině nižší krajské dorostenecké soutěže se o první místo perou
Loštice s Bohuňovicemi, jen o drobný
kousek zpět číhá ještě třetí Hněvotín. Prostějovsko tady zastupují Olšany, jimž zatím
náleží desátá pozice z dvanácti účastníků.
„Snažíme se druhým rokem oživit tuto věkovou kategorii, sehnat nové členy a vybudovat silný mladý tým. Hrajeme krajskou
soutěž staršího dorostu, přestože všichni
hráči jsou ročníků 2002 a 2003, a dosahují tak stále teprve věku mladšího dorostu,“
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Nejvyšší krajské soutěži neohroženě vládne Slovan Černovír. Družstvo z okraje
Olomouce ani jednou ve třinácti případech neprohrálo a ztratilo jediný bod, už
po polovině ročníku tak má k dispozici
luxusní bodový náskok dosahující téměř
dvouciferné výše. Také na dalších osmi
příčkách bychom marně hledali zástupce
prostějovského regionu, jejich chvíle přichází až na přelomu první a druhé desítky.
Z trojice Určice, Čechovice a Konice jsou
na tom nejlépe první jmenovaní, pět výher
a průměr dvou branek na zápas jim vynesly patnáct bodů a desátou pozici.
„Spokojenost tu celkem je, s umístěním i
body. Kluky jsem vůbec neznal a tento půlrok byl o vzájemném poznávání. Nevyšel
nám pouze první zápas, pak nás ale nastartovaly dvě výhry a zvedli jsme se. Celkově
je to takové na houpačce, něco se vydařilo
víc, něco míň a nemáme velkou sérii výher
ani porážek,“ glosoval podzimní část hlavní
kouč určického dorostu Ivo Zbožínek.
Někdejší ligový obránce nastupující stále
v krajské I.B třídě má k dispozici přibližně
šestnáct až osmnáct hráčů, k přípravě se
mu jich zpravidla scházelo do desíti. „Spojením s Kralicemi mám sice na soupisce
dost jmen, jenže vinou dovolených v létě,
školy, tanečních jich zas až tolik není. Tréninková účast mě trápí, na zápasy nás ale
jezdí rozumný počet. Jádro plus minus
osmi kluků ovšem absolvovalo devadesát
procent jednotek, a je to na nich vidět, rapidně se zlepšili,“ podotýká.
Jeho cílem je tak podniknout kvalitní
zimní přípravu a posunout se opět nahoru. „Hlavním záměrem je připravit je na
dospělý fotbal, ať už tady v Určicích, nebo
Kralicích. Někteří už pomáhali i ‚áčku‘,
zejména v září, kdy se potýkalo s velkou
marodkou, a dva zápasy ve dvou dnech
na nich byly znát. Získávají ale zkušenosti a
mohou se posunout ještě dál,“ těší se Zbožínek na další progres.
Jen o body zaostávají Čechovice, taktéž pět
výher a osm porážek jim vyneslo čtrnáct
bodů a jedenáctou příčku. A v těsném
závěsu je rovněž konický Sokol. V jeho
případě to bylo v útoku o plných deset
branek slabší a stejně tak i obrana trochu
zaostávala, nicméně čtyři výhry znamenají,
stejně jako v případě dvanáctých Haňovic,
jedenáct bodů a jen nepatrnou ztrátu na
týmy před sebou.
Sezónu začali na konické lavičce Petr Fiala s
Jiřím Rypem, po prohře 0:4 právě s Určicemi je v závěru podzimu nahradilo duo stojící za velkým vzestupem „A“-mužstva Petr
Ullmann a Miloslav Fajstl. „Kluci jsou velmi šikovní, ale většina z nich patřila věkem
ještě do mladšího dorostu. Proto je soupeři
přetlačili fyzicky. Pro jaro je chceme stabilizovat a zachránit přebor. S muži jsou
propojeni, mají společné tréninky, hrají ve
stejném rozestavení,“ zmínil Fajstl s tím, že
hned několik podle rodného listu stále ještě dorostenců se jich úspěšně začlenilo do
mužského výběru.

Krajský přebor mladších žáků slibuje větší
drama. O první místo usilují Jeseník, Slavonín a Nové Sady. Vedoucí tým, historicky
náležící ke Slezsku, dvanáctkrát zvítězil a
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problém kdykoliv je poprosit o dva či tři
kluky, aby šli hrát s námi, a to i přesto, že
poté mají hrát svůj zápas, kdy jich také není
moc na střídání.“
V zimě by se chtěl vypravit na tři až čtyři
halové turnaje, přesná podoba vyplyne až
po Novém roce. „A na jaře se pokusíme
neklesnout níže tabulkou, ale porvat se o
nějaké body navíc, abychom se prokousali možná i výše. Ale bude to velmi těžké,“
kouká do zbytku ročníku. V dosavadním
průběhu si koničtí školáci poradili s Želatovicemi, Zábřehem, Šternberkem, Dubem,
Slavonínem a na penalty i s Čechovicemi,
poslední bod přidali za rozstřelovou porážku s Kozlovicemi.
Olšany zdobí velice silný útok, se čtyřiatřiceti zářezy pátý nejlepší v celé soutěži. Jenže slabinou je naopak trochu více průchozí
defenziva. Plný bodový zisk přinesly duely
s Konicí, Nezamyslicemi, Dubem, Slavonínem a Zábřehem, k tomu ještě přibyly dva
body proti Černovíru. Suma sumárum jde
o sedmnáct bodů a deváté místo. „Loni po
vstupu do krajského přeboru ukázal výběr
hráčů ročníků 2005 a 2006 velkou sílu a celou sezónu se držel na špici. Nakonec mu
dva body scházely na druhého a bod na
třetího, s větším bodovým náskokem před
pátým jsme skončili čtvrtí. V té samé věkové kategorii hráli mladší žáci doplnění o
hráče ročníku 2007 i okresní přebor, který
ovládli bez ztráty bodů,“ zavzpomínal kouč
Michal Uhřík na nedávnou úspěšnou minulost.
V letošní sezóně už žáci nastupují pouze v
krajském přeboru a také si vedou zdatně.
„Ročník 2005 doplněný hráči 2006 krom
tří zápasů, kde nás soupeři přehráli, hraje
minimálně vyrovnaná utkání. Momentálně se pohybuje v půli tabulky, což je velký
úspěch, když si uvědomíme, že hraje proti
o rok starším klukům. Navíc přešel z formy malého fotbalu na velký jedenáctkový
formát. Jeho hra je velmi pohledná a spořádaná. Počáteční obavy s tímto přechodem
úplně odezněly, i když je stále co zlepšovat,“
pousmál se.
Čechovice okupují desátou příčku jen
vinou horšího skóre. Tři body braly proti
Olšanům, Zábřehu, Dubu a Slavonínu,
dva uzmuly Černovíru, bodovat dokázaly i
proti Konici, Nezamyslicím a Želatovicím.
Nejméně se pak zatím vede Nezamyslicím. Vítězství po devadesáti minutách si
dopřáli jejich žáci jen v Konici. I proto, že
hned pětkrát remizovali. Proti Kozlovicím,
Dubu a Čechovicím zvládli i penaltové
drama, se Zábřehem a Novými Sady se
radoval soupeř.

c; !  'P !  :1!' '" $   " !
    
#+ 

5'" $  ' " "      3  ' !" 4  
 ' 
#+ 

tivanov. Hanáci trochu překvapivě ztratili
dva body v desátém Lipníku, jinak se ale
i díky produktivnímu útoku prosazovali,
Bělotín zdolali 6:2, s Kozlovicemi padli jen
2:3, v Plumlově 1:2 a výsledkem je aktuálních patnáct bodů.
   
Protivanov zpočátku i vinou těžkého losu
   & získával body jen zvolna, v říjnu se ale zahřál na provozní teplotu a třemi výhrami za
!#!  
sebou se vyhoupl na třináct bodů a deváté
' ( !'
místo. Naopak roli otloukánka zatím stále
Žádná vyloženě prostějovská okresní sou- plní Nezamyslice, jejich hlavním úspětěž dorostenců se ani v tomto ročníku ne- chem jsou vedle absolvování všech zápasů
hraje, krajská „B“ skupina se tak vzhledem čtyři vstřelené branky.
k šesti regionálním zástupcům z dohro )
mady dvanácti celků na takový nepravý
přebor proměnila. V redukovaném pořa$"* 
dí suverénně, v absolutním pořadí o fous
'    
přezimuje na vedoucí pozici plumlovský
 
Sokol. Nejlepší útok s průměrem pět a půl
gólu na zápas a druhá nejpevnější obra- Špici krajského přeboru starších žáků
na vyprodukovaly celkem deset výher a okupují Jeseník, Nové Sady, Šternberk a
devětadvacet bodů. „Jsme pochopitelně Mohelnice. Zejména útokem, který vyspokojeni. Po minulé sezóně jsme něco ta- produkoval více než sedmdesát zásahů,
kového nečekali. Měli jsme hodně dorazo- tedy téměř šest na zápas, se na čele usadili
vých ročníků a přišli nám jen tři žáci, kádr je hráči Jeseníku, kteří si vybudovali čtyř- a
ale dlouho pohromadě a kluci jsou na sebe pětibodový náskok před miniskupinkou
zvyklí. Tři z nich hrají i I.B třídu za Smržice pronásledovatelů.
a další nastupují za ‚áčko‘ i ‚béčko‘ Plumlo- Na počátku druhé poloviny tabulky se pak
va, dorostenecká soutěž je tak pro ně lehčí,“ v jediném bodě seřadila trojice Konice, Olohlédl se za úvodními jedenácti koly hlavní šany, Čechovice, o dalších šest bodů zpět se
nacházejí Nezamyslice.
kouč vedoucího týmu David Gryglák.
K dispozici má přibližně sedmnáct hráčů, Koničtí žáci dokázali šestkrát zvítězit a sev plném počtu se ale tým sešel snad pouze dmkrát odešli poraženi. Jen bod je dělí od
jednou, jinak vždy několik kluků chybí. A sedmých Želatovic, šesté Kozlovice jsou
přestože se tu vyskytují rovněž Pivín, Ota- vzdáleny na jedno vítězství a jednu remízu.
slavice, Němčice, Protivanov a Nezamy- „Umístění v tabulce je zatím celkem potěslice, žádné vyloženě derby nepozoruje a šující. A to především proto, že loni jsme se
nejprestižnějším soubojem byl ten proti v podstatě od spodních příček neodtrhli.
Kozlovicím. Tedy hlavnímu vyzyvateli, Celý tým bojuje jeden za druhého a jde vijenž je druhý jen o skóre. Podzimní souboj dět, že všichni v týmu fotbalem žijí a hrají jej
vyzněl v poměru 4:1 pro celek z Přerovska, pro radost a srdcem,“ povšiml si trenér Dakterý ale hned poté narazil 0:6 v Bělotíně. vid Kvapil. Hodně hráčů mu v létě odešlo
„Asi právě náš vzájemný zápas rozhodne. do dorostu, ale to družstvu podle někdejPrvní místo je pro kluky hodně lákavé a šího obávaného střelce paradoxně pomohpokusíme se udržet tým pohromadě a lo. „Nemáme mnoho hráčů, důležité ale je,
vyhrát, když máme soutěž takto hezky že i když je nás dvanáct, tak jsme dokázali
rozehranou. Chtěl bych udělat pořádnou hrát převážně vyrovnané partie s většinou
zimní přípravu a poctivě potrénovat, v týmů z horních míst tabulky. Samozřejmě,
tomto věku je to ale složité, řada kluků je v že něco jiného je takový Jeseník, kde přece
maturitním ročníku, a byť jsme se na pod- jenom výběr hráčů je asi jiný, ale v podstatě
zim scházeli jen jednou týdně, tak účast všechny menší týmy jsou na tom v současné době obdobně, chybí děti,“ upozornil.
byla slabá,“ dodal Gryglák.
Na špici „béčka“ se pohybují ještě čtvrtý Realizační tým tak nemá moc na výběr,
Pivín a páté Otaslavice. „Turci“ zvítězili koho postaví, a prostě hraje ten, kdo přišestkrát v řádné hrací době, včetně debaklu jde. „A nejhorší na tom je, že byly zrušeny
10:0 na úkor Nezamyslic, další dva duely střídavé starty, což týmům jako jsme my
zvládli v penaltovém rozstřelu. Nestačili moc nepomáhá,“ dodal Kvapil. Ke svým
jen na vedoucí duo a právě „Metle“, které se svěřencům měl ale především povzbudivá
slova. „Musím především pochválit kluky a
drží v jednobodovém závěsu.
Otaslavice přidaly ještě branku navrch do dvě holky, kteří jsou v týmu, za příkladnou
sítě Nezamyslic, a dokonce sebraly i bod docházku na tréninky. Samozřejmě sem
Kozlovicím, v závěru jim ale trochu do- tam se stalo, že někdo nepřišel, ale nikdo
cházel dech, když padly nejen 1:3 se třetím nemůžeme pokaždé. S trenéry mladších
Ústím, které má jen dva body k dobru, ale žáků máme výbornou spolupráci a musím poděkovat také tamějším klukům,
nakonec i 2:3 v Protivanově.
Další napínavý souboj je sváděn o šesté kteří nám několikrát pomohli. Bez jejich
až deváté místo. Navrch zatím mají Horní pomoci bychom některé zápasy nemohli
Moštěnice s Bělotínem, ovšem na dostřel odehrát v jedenácti a za to jim patří velký
jsou i osmé Němčice a už zmíněný Pro- dík,“ neopomněl kouč a pokračoval: „Není

podotkl tamější trenér Michal Uhřík.
Vedle soubojů s o dva i více let staršími protihráči se sedmička Ličman, Dvořák, Augustin, Koleňák, Seidler, Fröml, Nakládal
úspěšně začlenila i do mužského kolektivu,
kde na pár zápasů naskočili i další jejich
soukmenovci. „Starší sice mají zkušenosti, ale už postrádají rychlost, a tito mladíci
se jim můžou vyrovnat dravostí. Pomáhá
jim to a zvykají si na důrazný a velký fotbal.
Mezi muži navíc hra není někdy tak rychlá
jako v dorostu, už tam se potkávají s hráči
o dvacet třicet kilo těžšími, a jak sami říkají,
i tam hrají proti vousatým taťkům,“ pousmál se Uhřík.
Družstvo hlavně v první části dosti doplňovali hráči z žákovské kategorie a v součtu
dokázali olšanští mladíci v poměru 7:1
zdolat poslední Řetězárnu a 3:0 také předposlední Tovačov, o jeden bod ještě obrali
šestý Slavonín a sedmý Šternberk. „Díky
své mladosti má tento tým před sebou velkou budoucnost. Teď už jen bude záležet,
zda na sobě kluci budou chtít pracovat a
zlepšovat se. Je nás zatím málo a naším klubovým úkolem je tuto partu rozšířit o nové
hráče tak, aby byl zajištěn jejich dostatečný
počet,“ sdělil Uhřík.

jen jednou prohrál, nasázel už téměř stovku branek a jen lehce přes dvacet jich inkasoval. Přesto má jen tři body náskok na
duo za sebou. Pak už následuje výraznější
šestibodová mezera a jen skóre dělící čtvrté
Kozlovice a páté Olšany.
„Kategorie mladších žáků je pro mě velkým překvapením. Tým složený z hráčů
2006 a hlavně 2007 se drží v top pětce celé
soutěže a předvádí pohledný a bojovný
fotbal. Ze třinácti zápasů jedenkrát padl
na penalty, jednou prohrál o branku a dvakrát podlehl soupeři o více branek,“ ocenil
Michal Uhřík s tím, že zbylá devítka duelů
tak znamenala vítězství. Osmkrát plné a při
derby v Čechovicích penaltové.
Do lepší poloviny se vešla ještě Konice, která se přetahuje s šestou Mohelnicí. Pozadu
je pouze vinou slabší defenzivy a v součtu
horšího poměru branek. Šest výher a dvě
remízy, po jedné z níž následoval penaltový
úspěch, dalo do kupy jednadvacet bodů.
„Dětí moc není, takže jsme byli celkem
úspěšní. U prcků jsem více než pět let a pomáhá mi i Martin Slezák. Kluci odvedli kus
práce a můžeme pozorovat velký pokrok.
Tým je celkem dobrý a škoda, že nemůžeme střídat jako ty z měst a přidružených
obcí,“ posteskl si kouč Petr Antl. Například
na prvních letních trénincích se mu scházely tři děti, teprve poslední týden před
školou to bylo lepší. „Je nás plus minus
osm a hrajeme sedm plus jedna, pomáhají
nám tak i děti ze starší přípravky. Pro příští
sezónu se už asi taky budeme muset sdružit, asi s Jesencem, a sesbírat hráče z okolí.
Nyní jde primárně o ročníky 2006 a 2007,
kdyby měl někdo zájem, nechť mezi nás
přijde,“ vybízí Antl. V průběhu ročníku nejde jen o branky a body, důležitým prvkem
je i učení smyslu pro povinnosti. „Fotbal
není jen o zábavě, ale i o pravidelné docházce. V tomto jsou pro nás důležití i samotní
rodiče, aby mohli děti vozit a vedli je k disciplíně,“ apeluje.
Bod za osmým Zábřehem a čtyři za Konicí
jsou deváté Čechovice. Rozhodly o tom
čtyři plné výhry, jedna v rozstřelu, a jedno
jednobodové utkání. A poslední vagonek
regionálního vláčku obstarávají Nezamyslice. Čtyři výhry doprovázené devíti porážkami daly zejména vlivem nejhorší ofenzivy soutěže dvanáct bodů a desáté místo.
O bod méně mají Dub se Šternberkem a
pořadí uzavírají bezbodové Želatovice, na
nichž si soupeři vylepšují skóre i sebevědomí.
bodů. Poslední celek z města proslaveného
výrobou tvarůžků má o bod méně.

V nižší krajské soutěži mladších žáků nastupuje rovná desítka účastníků. Mezi nimi
je i trojice z Prostějovska – Smržice, Kralice
na Hané a Haná Prostějov. Nejlépe si zatím
vedou Smržice. Šest plných výher a jedna
po základní hrací době jim vynesly rovnou
dvacítku bodů a aktuální druhou pozici.
Lepší jsou jen děti z Velkého Týnce. Ty
ztratily pouhé dva body, na penalty nestačily v závěrečném kole na Troubky. Smržičtí
mají na kontě o pět bodů méně, když si poradily 10:1 s Lošticemi, 2:1 s Troubkami,
6:2 se Šumperkem, 7:0 s Řetězárnou, 4:2 s
Radslavicemi, 4:1 s Hanou Prostějov a 5:4
na penalty s Chválkovicemi.
Zbylé duo se zatím nachází ve spodnějších patrech pořadí. Kraličtí žáci zdolali
6:2 Loštice, 3:2 Smržice, 3:1 Hanou Prostějov a na penalty 4:3 Řetězárnu a 6:5
Šumperk. To znamená sedmé místo a
třináct bodů, stejně jako šestá Řetězárna a
jen o jeden méně než páté Troubky a o tři
méně než čtvrté Chválkovice. O neskončení na poslední pozici se tak se Šumperkem a Lošticemi přetahují mladé naděje
Hané Prostějov. Ty uzmuly tři body po
výsledku 2:1 proti Troubkám a na penalty
stejným skóre slavily i proti Lošticím, jinak
už ale vyšly naprázdno a v tabulce je tak na
předposlední pozici může hřát celkem pět
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Ještě jasněji zatím vyznívá okresní přebor
mladších žáků pro Kostelec na Hané. Jeho
výběr prošel podzimní částí snad ještě
hladčeji než nůž máslem. Nejen že neztratil ani bod, navíc za jedenáct kol téměř
atakoval stogólovou hranici, přičemž sám
inkasoval o téměř osmdesát branek méně.
K vidění byly v jeho podání tři dvouciferné
výsledky (16:0 s Vrahovicemi, 13:0 s Přemyslovicemi a 11:1 ve Výšovicích), ani ve
zbylých kolech se při pohledu na výsledek
o žádné drama nejednalo.
Druhé jsou s pětibodovou ztrátou Mostkovice, které krom porážky s lídrem 2:5 už
jen nechaly dva body v Určicích za penaltový neúspěch 2:3. S dalším hned sedmibodovým odstupem jsou k vidění třetí Otaslavice a čtvrté Nezamyslice „B“, napínavou
bitvu o bronz doplňují Určice, Ptení, Smržice „B“ a Horní Štěpánov, celá osmička se
vešla do tří bodů. Na desíti bodech se prozatím usadily deváté Výšovice, s drobným
odstupem následují desáté Přemyslovice
a jedenáctá Lipová. Viditelně zaostávají
pouze poslední Vrahovice. Osmnáct povedených akcí mohlo zahřát útočnou duši
a k pokutovým kopům dovedené utkání s
Výšovicemi pro změnu vykrystalizovalo v
jediný dosavadní bodový zisk.
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Rovná desítka družstev se zapojila do stávajícího ročníku okresního přeboru starších žáků. Na čele se zatím pohybují Sokol
Mostkovice a FC Kralice na Hané, právě
mezi nimi se pravděpodobně rozhodne o
celkovém vítězi. Lépe jsou na tom zatím
Mostkovice. Za devět duelů ztratily jediný
bod, když teprve na penalty zvítězily 1:0 ve
Hvozdu. Ve zbývajících osmi duelech daly
minimálně o dva góly více než soupeř a s
jistotou braly tři body. Protivanovu dokonce členové aktuálního lídra nasázely třináct
branek, proti Plumlovu a Brodku u Konice scházel jediný zásah ke dvoucifernému
skóre.
Kralice byly směrem dopředu ještě chladnokrevnější a nasázely o více než třicet
gólů více. Mimo jiné si tak poradily 15:0 s
Brodkem u Konice, 13:0 s Hvozdem, 12:0
s Protivanovem, 11:0 s Plumlovem, 11:1 s
Klenovicemi. V přímém souboji o pozici
lídra ale nestačily na Mostkovice a podlehly jim 1:5.
Zajímavá je rovněž situace na dalších příčkách. Třetí Brodek u Prostějova má jen tři
body k dobru před Hvozdem, o páté až
deváté místo se pak s minimálními rozdíly
perou Klenovice, Brodek u Konice, Určice,
Protivanov a Pivín, zaostává jen poslední
Plumlov, jehož hráči si však alespoň jedenáctkrát užili gólovou radost.
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FOTBALOVÝ PODZIM JE ZA NÁMI. JAKÝ BYL?
   SONDA DO KABIN DOROSTENCŮ A ŽÁKŮ

letos slavíme jubileum...
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milujeme vecerník


rozhovor Večerníku

„NEMOHLA JSEM TOMU NEJPRVE VŮBEC UVĚŘIT“
Kostelecká kušistka Jaroslava Nedělníková prožila
v létě největší závod své veleúspěšné kariéry - ZLATÉ EURO

PROSTĚJOV Plných sto devadesát
šípů zabodnutých do terčů z pětašedesáti-, padesáti- a pětatřicetimetrové
vzdálenosti určilo, kdo si odnese medaile z letošního vrcholu kušistické
sezóny, letního mistrovství Evropy,
které hostilo estonské Pärnu. Soutěžilo se v několika kategoriích a mezi
střelkyněmi nad padesát let předvedla v třídenním maratonu nejhodnotnější výkon členka kosteleckého
oddílu Savana KK Jaroslava Nedělníková (na snímku). V obsáhlém rozhovoru se ohlédla za svým životním závodem, nervozitou, kterou prožívala,
i radostí, která následovala poté, co se
úspěšně zabodla poslední z desítky
finálových ran a její náskok vzrostl až
na jedenáct bodů.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
yy Jaký to je pocit mít u svého jména přídomek mistryně Evropy?
„No, senzační! (směje se) Ale došlo
mi to až po delší době. Nemohla jsem
tomu nejprve vůbec uvěřit, myslela
jsem si, že prostě nejde být tak dobrá.
Pak už to byly dobré pocity. Nevím, jak
to vnímají ostatní, ale ten nejlepší nastal, když jsem stála na bedně a slyšela
hymnu. Když jsem se na takové záběry
dívala v televizi, tak jsem si říkala, že
něco takového nemohu zažít. Ale jde
to zažít.“ (smích)
yy Je to výrazně jiné než stát na nejvyšším stupínku třeba při mistrovství republiky?
„Je to opravdu úplně něco jiného. Nechci říct, že když tady vyhraju, tak to
beru jako samozřejmost, vždy si musím
první místo vydobýt a nemám ho předplacené. Občas se najde někdo, kdo mě
porazí, a nejde to samo, musíte pro to
něco udělat. Ale tam to bylo něco senzačního. Asi nastala shoda všech možných náhod, ale je to úplně super!“
yy S jakými ambicemi jste do Pobaltí odjížděla?
„Kategorie ženy seniorky od padesáti
let nahoru neexistuje až tak dlouho.
Na každých závodech ani nebývala
vyhlášena. Třeba loni jsme soutěžili
dohromady s muži, teď nás ale bylo
více, celkem osm, tak jsme soutěžily

odděleně. Všechny jsme tak rovnou
měly jistý postup do osmičlenného
finále, když jsem ale viděla jména, která jsem v životě neporazila, a sice ať už
v ženách, nebo pak v seniorkách, tak
jsem tak vysoko nepomýšlela. Jednou
jsem byla o bod druhá za teď bronzovou Maďarkou a ke stříbrné Estonce
jsem se nikdy ani nepřiblížila.“
yy Jak vlastně celý několikadenní
závod z vašeho pohledu probíhal?
„Zrovna vysoké výsledky jsme nenastřílely. Při tréninku ještě panovalo
počasí nádherné, krásně svítilo sluníčko, ale první a druhý den závodu
už bylo jen dvanáct čtrnáct stupňů,
deštivo, a k tomu ještě foukalo. Takže jsme byly nabaleny, měly jsme na
sobě vše možné. Takový vítr je tam
běžný a třeba domácí závodnice střílela jen v tričku a bundě, ale já jsem
na sobě měla tři trička, bundu a ještě
jsem si na přestávku půjčovala další
bundu. Ale ze všech nejvíce se dařilo
právě mně.“
yy Prostě jste se nejlépe vyrovnala
s danými podmínkami.
„Možná jo. A to jsme ještě druhý den
nemohly být na stadionu hned od
rána, protože se tam konal jiný sportovní program, tak jsme začínaly až
ve tři hodiny odpoledne a končily
jsme o půl jedenácté večer za umělého
osvětlení. Jak jsme ale byly tak na severu, tak tam ale bylo i tak dost světla. Ale
přesto šero a přítmí znamenají další
takovou změnu, nestřílíte za plného
denního světla. Tak jsme si vyzkoušely
všechno.“
yy Střílela jste už někdy za umělého
osvětlení?
„Ne, nikdy. Nikdo z nás to nezažil. Jeden Chorvat zmínil, že tak již stříleli,
ale že to bylo špatné. Ale nevím, kde to
bylo. Nyní bylo do devíti desíti hodin
světlo, pak už i kvůli mrakům trochu
šero, noc je tam totiž v létě strašně krátká. Když jsme šli spát o půlnoci, tak stále bylo světlo. A kdo se vzbudil ve tři, ve
čtyři ráno, tak už zase panovalo světlo.
Tmu jsme tam vážně moc nezažili.“
yy Dařilo se vám tedy mezi střeleckými dny dostatečně odpočinout?
„Jo, to jo. Jeli jsme tam sice auty, což
bylo vyčerpávající hlavně pro řidiče,
ale měli jsme dostatek času. Takto večer jsme stříleli až druhý střelecký den.
Večer jsme odjeli, aniž bychom věděli,
jak jsme dopadli. To jsme jen tušili, jak
na tom jsme, nečekali jsme ale na celé
výsledky, že se na ně až na hotelu koukneme na internetu. Když mi tam pak

všichni oznamovali, že jsem první, tak
už to bylo takové zvláštní. Další den se
šlo do finálového kola a to už jsem cítila velkou zodpovědnost. Díky všem,
co tam s námi byli, a celému kolektivu,
co mě dokázal povzbudit, tak šel ale
strach stranou. Dovedli mě tak zpracovat, že jsem si finále užila.“
yyTakže tréma včas opadla?
„Já ani nevím, co se stalo... Říkala jsem
si, že mi snad museli dát ráno něco do
jídla. (smích) Bála jsem se toho strašně
moc, v noci jsem nervozitou nemohla
spát, ale proběhlo to úplně špičkově.
Že bych se při závodě nějak extrémně
stresovala, to ne. Něco tam sice bylo,
ale myslela jsem, že to více neustojím.“
yy Ptám se i proto, že jste ve finále
dávala téměř samé desítky, pouze
jednou jste zasáhla i osmičku, zatímco ostatním to ulétlo i do trojky
nebo pětky.
„To ano. Z tréninku jsem odcházela
spokojená, létalo mi to do žluté a říkala
jsem si, že na desítky nebo devítky by
to mohlo být. Na startu jsem ale vedla
jen o čtyři body a hned jsem začala
osmičkou a devítkou. Estonka
se už přibližovala, jenže já
jsem ji vůbec nevnímala. Soustředila
jsem se jen na

sebe. Koukla jsem se do dalekohledu, kam šípy letěly, posunula
jsem si mířidla a pokračovala. Tým
mě zpracoval natolik, že jsem si hleděla jen svého a nevěděla jsem ani,
kolik sad zbývá do konce, neměla
jsem přehled.“
yy A tím vaše peripetie skončily?
„Tři rány před koncem mi ještě
praskla omotávka na tětivě a začala
se rozmotávat. Nikdo mi při finále
nemůže pomoct a mohla bych jen
vyměnit zbraň. Druhou kuši jsme
neměli nachystanou, tak přišla rada
od Bohuše Korbaře, ať si tam udělám
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Hned na stadionu jsme to oslavili s kolektivem.
Když jsem byla na stupních vítězů, tak s vlajkou
a v reprezentačních bundách celá výprava stála
a zpívala hymnu taky. To bylo prostě nádherné...



Foto: archiv J. -% +

uzlík. To se lehce řekne, ale na třícentimetrové niti to není úplně legrace,
navíc v takovém momentě. (úsměv)
Nedokážu to pochopit, normálně
bych se klepala, ale povedlo se mi to,
udělala jsem tam hned tři a přidala
jsem navrch ještě tři centrové desítky.“
yy Ve výsledkovce je vidět, že vy
jste se při finálové sérii zlepšovala,
zatímco soupeřkám docházel dech.
„S Estonkou jsme se celý druhý den přetahovaly a já si myslím, že už z toho byla
nešťastná. Možná na ni kladli velkou zodpovědnost, protože byla doma, a neustála to. To jsem ale při závodě vůbec nevnímala a nevěděla, že jim tam padla malá
čísla. Všichni mi radili, ať si nevšímám
okolí, a já se tím řídila. Navíc když mě
kamarádka hned ráno viděla, že nemůžu
dospat, tak říkala, že já jsem zatím první,
já jsem ta nejlepší a oni mě musí dohánět.
Já se tedy nesmím bát a oni musejí přidat,
aby mě dohnali. Tak do mě všichni hustili a snažili se mi pomoct, měla jsem perfektní servis od celého týmu.“
yy Dá se obecně říci, že se vám lépe
střílí na kratší tratě?„No, jak kdy. Pětašedesátka je strašně těžká vzdálenost.
Buď se vám daří, nebo s ní bojujete.
Druhý den jsme ji končili v šeru, nemůžeme se ale na nic vymlouvat. I přestože

tam byly úlety a občas někdo trefil šíp
do sousedního terče, protože si nezkontroloval číslo, tak Chorvat dal mezi muži
světový rekord. Nemůžu čekat, že dám
dvě stě osmdesát bodů, když klasicky
střílím dvě stě padesát nebo dvě stě šedesát. Když se zadaří, tak by to šlo, nemůžu se ale na sebe zlobit, když to tam
nedávám, protože se mi to nedaří ani na
tréninku. Jsou sportovci, jimž to jde právě na tréninku, ale v závodě až tolik ne,
já jsem spíše opačný typ. Na tréninku
se trápím, ale na závodě to vždy nějak
ustojím, že to dopadne dobře.“

yy Takže vám vyhovuje porovnávání s ostatními a situace, kdy
opravdu o něco jde?
„Jo, asi jo. Rozdílné výkony můžou být
ale dány i tím, že na tréninku si musíme chodit pro šípy, takže vždy nestřílíme jen tři, ale třeba čtyři nebo pět.
A ono se jinak pracuje jen se třemi, než
když jich mám pět. Můžete si podle
nich poštelovat mířidla, a když tam
nelétá, tak jej vyměním za jiný, nebo si
můžu pamatovat, kam ulítává, aby byl
ve středu a nemusela jsem kvůli jednomu šípu cvakat.“
yy Jaké vlastně byly zlaté oslavy?
„Jen malé. Hned na stadionu jsme to
oslavili s kolektivem. Pak bylo krásné
předávání medailí, jen mě trochu zamrzelo, že ho nikdo nenatáčel. Když
jsem ale byla na stupních vítězů, tak
s vlajkou a v reprezentačních bundách
celá výprava stála a zpívala hymnu
taky. To bylo prostě nádherné. Ale jinak jsme moc neoslavovali. Na to moc
nejsme.“
yy A změnilo se tímto pro vás něco?
„Ano. Je to zavazující. Když teď máme
další závody, tak je vždy otázkou, jak
to dopadne, kolik nastřílím, jestli neudělám ostudu. Zatím mě to asi trochu
svazuje, ale to přejde.“
yy Měli jste mimo závodění možnost trochu poznat samu zemi?
„No, jeli jsme hned domů. Ale strašně pěknou krajinou. I autem jsme si
cestu užili. Litva, Lotyšsko i Estonsko
mají strašně pěknou přírodu. A v Pärnu zrovna slavili nějaké výročí, takže
nechyběly ani historické trhy a různá
vystoupení, to se nám také líbilo.
Celkově jde o krásné město s mnoha
sportovišti, která nabízejí spoustu vyžití. Takové jejich letovisko u moře.
Zrovna tam hráli svůj turnaj i malí
fotbalisté, dělo se tak toho tedy strašně
moc současně.“
yy A zkoušeli jste, jak je voda v moři
teplá?
„Byli jsme. Poprvé jsme do moře vlezli
hned při příjezdu. Jeli jsme kolem pobřeží, tak jsme zastavili a aspoň jsme
smočili nohy. Ten den ještě bylo krásně,
tak jsme se byli koupat v moři. Ostatní
dny jsme už jen chodili po pláži. Voda
byla studená, nešli jsme do ní všichni,
z naší skupiny asi jen šest. Ale museli
jsme jít, to jinak nešlo. (úsměv) Stejně
tak na Bajkalu, i tam byla voda studená,
ale přesto jsme do ní vlezli. Prostě když
někde jsme, tak toho musíme využít.
I místní říkali, že dvanáct čtrnáct stupňů je trochu málo, ale koupali se běžně
a u vody jich bylo hodně.“

vizitka
JAROSLAVA NEDĚLNÍKOVÁ
✓51 let
✓ střelkyně z polní kuše
✓ členka oddílu Savana klub kuší
Kostelec na Hané
✓ mnohonásobná mistryně republiky a vítězka
Českého poháru v hale i venku
✓ mistryně Evropy pro rok 2018 v kategorii seniorek
✓ v v roce 2018 skončila první na Světovém poháru v Otrokovicích,
druhá na Světovém poháru v Chorvatsku a první na Evropském
poháru v Chorvatsku
zajímavost: při evropském šampionátu potvrdila vedení i ve finále,
kdy z deseti pokusů brala pět desítek, čtyři devítky a jednu osmičku
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JUNIORKA MÁ DO VÁNOC NA PROGRAMU
PROSTĚJOV V nižší nadstavbě regionální ligy se momentálně pohybují junioři SK Prostějov 1913. Výběr ostříleného lodivoda Jaroslava Becka odehraje do začátku vánočních svátků ještě trojici utkání. Dvě z nich se přitom uskuteční na ledě prostějovské Víceúčelové haly- zimním stadionu. V neděli 9. prosince tam přijedou Černí Vlci, v pátek
21. prosince zase Nový Jičín.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Prostějovská juniorka začala sezonu
desetikolovou základní částí regionální ligy – druhé nejvyšší české soutěže.
V této fázi v zápasech doma a venku
změřila síly s týmy Šumperka, Kroměříže, Valašského Meziříčí, Nového Jičína
a Rožnova pod Radhoštěm, který si
říká Černí Vlci.
Úvodní dvě utkání odehráli Beckovi
svěřenci na vlastním stadionu. Proti
Šumperku vůbec neskórovali a po dvou
brankách inkasovaných v každé třetině
padli 0:6. Gólovou radost si nemohli užít ani v konfrontaci s Kroměříží,
v tomto případě padli rozdílem dvou
přesných zásahů, když se hanácký protivník dvakrát trefil v úvodním dějství.
První body přinesl Prostějovu
duel ve Valašském Meziříčí. S Bobry svedl přestřelku, jež nabídla celkem
jedenáct branek. Po nerozhodné první periodě vyhráli hosté tu druhou
3:1, ve třetí byli o jedinou branku
úspěšnější Valaši (3:2). V konečném
součtu ovšem zvítězil SK 6:5, útočník

Tomajko se na tom podílel hattrickem.
Na domácí půdě ale Prostějované opět
neuspěli, s Novým Jičínem prohráli
vysoko 2:10. O jejich první dvě soutěžní trefy před vlastním publikem se
postarali Poledna s Šafránkem. S rožnovskými Černými Vlky si každopádně
červenobílí nebrali servítky a v jejich
doupěti jim přichystali debakl 3:9 (výsledek je brán z pohledu domácího
celku v tomto utkání – tedy Černých
Vlků). Po dvou výsledkově vyrovnaných třetinách (1:1 a 1:2) opanovali
Prostějovští tu závěrečnou 6:1. Tři góly
tentokrát zaznamenal forvard Vjačka,
dvakrát skóroval Poledna.
Jediným oponentem, kterého eskáčko
v první lize nepřemohlo, se stali šumperští Mladí Draci. V jejich sluji na severu Moravy Prostějov obdržel hned 13
gólů, sám vstřelil pouze dva a podlehl
2:13. Fotbalová výhra přišla v Kroměříži, o jedinou a rozhodující branku
střetnutí se ve třetí dvacetiminutovce
zasloužil Šafránek.
Jeden přesný zásah rozklíčoval také domácí souboj s Valašským Meziříčím. Na
prostějovské straně uspěl Mrázek, Bobři
se ovšem prosadili dvakrát, což jim stačilo na zisk všech bodů. Z Nového Jičína odvezl Beckův soubor jednoznačný
vítězný počin v poměru 8:1. První tře-

DVA DOMÁCÍ DUELY
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tinu vybojoval ve svůj prospěch průběž- ku Brno, zdolali 5:2. Mezitím doma mu- Od neděle 9. do pátku 21. prosince
ným skóre 3:1, zbylých pět gólů nasázel seli skousnout porážku 1:3 s uherskob- narazí ještě na tři soky. V domáv poslední části. Na závěr základní části rodským Spartakem. Do dopoledních cím prostředí na Černé Vlky (9.
přišel druhý skalp Rožnova, tentokrát hodin pátku 30. listopadu, kdy tento člá- 12., 15:00), venku na Frýdek-Míspo samostatných nájezdech (3:2sn), nek vznikal, odehrál SK ještě dva zápasy. tek (14.12.) a pár dní před Vánoci
v nichž se nejpodstatnější trefou pre- Oba na svém hřišti, Karvinou rozstřílel v Prostějově na Nový Jičín (21.12.,
zentoval Poledna.
9:2, na Orlovou nestačil 4:8.
18:00).
Do lepší nadstavbové skupiny se Pro$
;

+ 
stějovu probojovat nepodařilo. V bojích na nižší úrovni proti němu stály či V sobotu 8. a v neděli 9. prosince odehraje prostějovská hokejová mládež dostojí například Nový Jičín, Uherský Brod, hromady čtyři zápasy. Starší a mladší žáky čeká v sobotu hanácké derby na ledě
Orlová, Boskovice a Frýdek-Místek. Přerova. Mladší výběr SK se se Zubry utká v 16:00 hodin, starší o dvě hodiny
později. Dorostenci se v neděli představí doma, jejich oponentem bude od
Druhou část soutěže zahájili junioři na
12:15 hodin Karviná. Následovat bude domácí střet juniorů, kteří se od 15:00
začátku listopadu, Novojičínské, stejně hodin pokusí vyzrát na Černé Vlky, tým z Rožnova pod Radhoštěm.
jako o necelé dva týdny později Techni-

()*% +
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Kalendářní rok 2018 se pomalu, ale
jistě chýlí ke svému konci. Proto nastává čas hodnocení a bilancování, což
nemůže vynechat ani mládežnický
SK Prostějov 1913.
Na pátek 7. prosince tak do krasického hudebního klubu Gala svolal členskou schůzi. Trvat by měla přibližně
45 minut a následovat ji bude vánoční
večírek. Na něm nebude chybět ani
hudební doprovod a občerstvení. Za
vstup se bude platit symbolická padesátikoruna.
Několik utkání ještě do Vánoc čeká
všechny mládežnické kategorie, jež
hrají mistrovské soutěže. Dobře se
daří především dorostencům a oběma týmům žáků. Podřadná role nepřipadla ani juniorce, která by chtěla
svou nižší nadstavbovou skupinu regionální ligy – když už nepostoupila do
té vyšší – vyhrát.
Zápasy prostějovské mládeže jsou
rozhodně zajímavými událostmi.
Když tedy některý z celků eskáčka
bude hrát doma, neváhejte, neseďte
doma nebo v hospodě a vyrazte ho
podpořit. Mladí hokejisté budou za
každého příznivce určitě vděční! Navíc alespoň uvidíte, jak v zápasovém
rozpoložení vypadá současný prostějovský mládežnický hokej. Jaká je
jeho budoucnost a kteří hráči by se
v dalších letech mohli třeba objevit
v A-týmu.
(kom)
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Sponzoři SK Prostějov 1913: Auto-Pytela
Řady partnerů SK Prostějov
1913 rozšířila na podzim 2017
také firma Auto-Pytela. Jedná
se o provozovatele autosalonů
a nejúspěšnějšího prodejce vozů
HYUNDAI v České republice za
rok 2012.
V letech 1998 až 2016 fungovala
společnost Auto-Pytela v provozovně v Brně–Tuřanech. Již deset let se
zaměřuje na prodej aut jihokorejské značky HYUNDAI. Pochlubit
se může moderním autosalonem
ve Vyškově otevřeným v roce 2007

a určeným pro vozy automobilek
HYUNDAI i SEAT.
V roce 2010, konkrétně 15. října,
otevřela firma Auto-Pytela novou
pobočku HYUNDAI v Prostějově.
Za prodej aut této kvalitní značky
dokonce roku 2012 obdržela ocenění Frontier dealer – nejúspěšnější
prodejce na českém území.
Od počátku července loňského roku
působí Auto-Pytela také v novém prostějovském autosalonu. Tento autosalon
přitom disponuje rozšířeným servisním
zázemím o výměře 730 m2.
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Když chodil do první třídy, přivedli jej rodiče na prostějovský
zimní stadion. Pro Ondřeje Vitáska to byl důležitý životní moment.
Právě na konci devadesátých let
minulého století, kdy český hokej
prožíval jedno ze svých nejkrásnějších období, se začala psát jeho
hokejová kariéra. Události v čele
s olympijským triumfem v Naganu možná dnes osmadvacetiletému obránci tak trochu předepsaly
osud.

;$ '5 " 
 -/*.  ]   % 

#1*

I on o 16 let později oblékl reprezentační trikot. Shodou okolností mu
to umožnil kapitán naganské party
Vladimír Růžička, který jej povolal
do přípravy před mistrovstvím světa
v běloruském Minsku. S nadsázkou
by se dalo říct, že s ním do té doby
pro mnohé neznámý extraligový hráč
uzavřel povedený výměnný obchod.
Kouč jej za poctivé výkony odměnil
místem v kádru pro vrcholný světový podnik a Vitásek se mu odvděčil
kusem dobře odvedené práce. Práce,
k níž poprvé přičichl v Prostějově.
S hokejovými prvopočátky Ondřeje
Vitáska se pojí především příjemné
vzpomínky. „Byli jsme skvělá parta
kluků. Vždycky jsme se mohli spolehnout na takové rodinné klima, už jen
proto, že někteří rodiče nás trénovali.
Všechen čas jsme věnovali hokeji,
chodili hodně do posilovny a doufali,
že se to jednou projeví. Moc rád se do
tohoto období v myšlenkách vracím,“
zapátral příjemným hlasem v paměti.
„Hrál jsem třeba pod trenéry Petrem

Zacharem nebo Martinem Janečkem,“ jmenoval také některé z lodivodů, kteří mu udíleli jedny z prvních
důležitých pokynů.
V roce 2007 zlákala prostějovského
odchovance juniorská extraliga, za kterou zamířil do Opavy. „Cítil jsem, že
by to chtělo změnu, a zároveň jsem se
chtěl v kariéře posunout výš,“ vysvětlil
Ondřej Vitásek, proč „rodnou hroudu“
opustil. Ve Slezsku učinil i jeden klíčový
krok. Kromě juniorky tam začal nastupovat také za muže. „Mou první mužskou soutěží byla druhá liga, kde jsem
si čtyřikrát zahrál taky proti Prostějovu.
Zvlášť na první z těchto utkání si dobře
pamatuji. Hrálo se v Prostějově a bylo to
pro mě docela zvláštní,“ přiznal. Motivace ukázat se v co nejlepším světle Vitáskovi nechyběla. A jeho plán mu vyšel
na výbornou. „Vyhráli jsme 2:1 a já jsem
navíc dal rozhodující gól, takže jsem
si návrat na prostějovský led pořádně
užil,“ netajil se.
Po čtyřech letech strávených v Opavě
přesídlil obránce do Čech – do Be-

nátek nad Jizerou a Liberce. V Benátkách okusil o úroveň vyšší soutěž než
v opavském prostředí. „Tehdy tam
hrál ještě tým, v němž se hráči moc
neměnili. Byli tam kluci z liberecké
juniorky a borci, kteří v Liberci patřili
do čtvrté nebo páté lajny,“ popsal Ondřej Vitásek. Postupem času se i on
stále více probojovával do extraligové
tlupy Bílých Tygrů. Stal se stabilním
členem jejich obranných řad a v sezoně 2015/16 s nimi dokráčel až k extraligovému titulu.
Na konci roku 2016 se navíc Vitásek
po delší odmlce vrátil do reprezentace. Na Channel One Cupu v Moskvě
odehrál všechny tři duely, v tom závěrečném proti Švédsku dokonce skóroval. „Moc rád jsem se do národního
mužstva po dvou letech vrátil. Snad
jsem trenéra zaujal a mám šanci dostat pozvánku na další turnaj,“ uvedl
zkraje ledna 2017 urostlý zadák.
V sezoně 2016/17 nakonec za národní mužstvo nastoupil šestkrát, v následujícím ročníku pak devětkrát. V roce
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2018 startoval na zimní olympiádě
v Jižní Koreji, na klubové úrovni vyměnil rok předtím Liberec za Kontinentální hokejovou ligu. V ní nejprve
hájil dres Chanty-Mansijsku, poté
přešel do čínského klubu z Pekingu
zvaného Rudá hvězda Kunlun.
Radost a zábavu ze hry přeje Ondřej Vitásek i mladým hokejistům
z SK Prostějov 1913, mezi jehož

Foto: hcbilitygri.cz

příznivce a „patrony“ patří. „Hokej
musí ty kluky hlavně bavit. Musejí
hrát s chutí a s tím, že pro sebe dělají
něco dobrého. Ne, že hrají pro rodiče nebo trenéra. Pak se i sami budou
hokeji víc věnovat a budou si mezi
sebou vytvářet zdravé konkurenční
prostředí,“ domnívá se rodák z Prostějova s reprezentačními zkušenostmi.
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Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

PRVNÍ POLOVINY ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
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RYCHLÝ


Ligoví hráèi navštívili
základní školy
Prostějov (lv) - Po nedávné návštěvě Gymnázia Jiřího Wolkera
zamířili basketbalisté BK Olomoucko mezi žáky prostějovských
základních škol. Tým nejvyšší
domácí soutěže se průběžně snaží
propagovat basketbal mezi mládeží, v reprezentační přestávce představil atraktivní a kolektivní sport
žákům ZŠ E.Valenty, ZŠ Kollárova
a ZŠ Melantrichova. „Doma jsme
v Prostějově a právě tam chceme co
největšímu počtu fanoušků ukázat
náš krásný sport. V těchto akcích
budeme pokračovat také v následujících týdnech a měsících. Rádi
bychom navštívili co nejširší počet
škol,“ uvedl sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.

Trojkaøùm se daøí,
horší je to na doskoku
Prostějov (lv) - Rychlý pohled na
týmové statistiky po jedenácti odehraných zápasech ukazují, ve které
disciplíně se potřebují basketbalisté
Olomoucka v dalším průběhu sezony zlepšit. Oproti minulému ročníku
Kooperativa NBL přidali v obraně,
což ukazuje menší počet obdržených
bodů než před rokem. Zaostávají ale
na doskoku. Z tohoto pohledu týmu
patří až devátá příčka. Horší bilanci
má pouze Kolín, USK Praha a Brno.
Olomoucku se naopak daří při střelbě trojek. Lepší procentuální úspěšnost mají pouze hráči Pardubic a Ústí
nad Labem. Nejhorší úspěšnost má
překvapivě Opava, jejíž hráči z dálky střílejí hodně často, na body však
potřebují mnohem více pokusů, než
tomu bylo v minulé sezoně.

VE DRUHÉ ČÁSTI SEZONY ČEKÁ

PROSTĚJOV Po reprezentační přestávce se opět rozběhne druhá polovina základní části Kooperativa NBL. V jejím průběhu
budou mít hráči BK Olomoucko pouze v pěti případech výhodu domácího prostředí, což není na první pohled příznivé. Na
druhé straně řadu silných protivníků přivítají před domácími
fanoušky, kde budou mít větší šanci na úspěch. Co na to říká lodivod týmu sídlícího v Prostějově?

Ani v jednom soutěžním utkání nedal méně
než čtrnáct bodů, v pěti případech se dostal
přes dvacet. Pravidelně prodává své zahraniční
zkušenosti v útoku, výrazně ovšem vypomáhá i v obraně, kde je třetím nejlépe
doskakujícím hráčem Olomoucka.
Povzbuzuje mladé spoluhráče, nebojí se na sebe vzít zodpovědnost
v klíčových situacích. Proto je nejvíce vytíženým basketbalistou celé
soutěže.

JAVONTE
DOUGLAS

„Pokud chceme být v tabulce nahoře,
musíme domácí zápasy zvládat. To je
základ,“ uvědomuje si trenér reprezentanta Olomouckého kraje Predrag
Benáček. „Je jedno, jestli budeme hrát
proti Děčínu nebo Pardubicím. Potřebujeme naplno bodovat a k tomu
se snažit přivést výhry z venku.“
Program Hanáků v odvetách odstartuje minisérie dvou zápasů
na půdě moravských soupeřů.
Hráči Olomoucka nejprve pojedou
do Ostravy a vzápětí vyrazí do Brna.

Oba soupeři se zatím pohybují ve
spodních patrech tabulky Kooperativa NBL. „Jsou to zápasy, které
bychom chtěli zvládnout. Snadné
to nebude, ve specifické hale to má
každý hostující tým těžké. Ostrava
navíc nemá špatný tým. Po změnách
v sestavě se chvíli hledala. Nová huť
určitě během reprezentační přestávky pracovala na souhře a bude nepříjemná,“ tvrdí Benáček, podle něhož
bude náročné i utkání na půdě předposledního Brna. „V první části soutěže nás Brno porazilo, takže soupeři
máme co oplácet,“ připomíná kouč
BK Olomoucko.
Na vlastní palubovce Hanáci přivítají hned tři kluby z aktuální
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ŠEST VÝJEZDŮ
program v odvetách základní èásti knbl

Ostrava – BK Olomoucko
Brno – BK Olomoucko
BK Olomoucko - (
USK Praha – BK Olomoucko
BK Olomoucko - Pardubice
Opava – BK Olomoucko
J 90/;' L 9(
Nymburk – BK Olomoucko
J 90/;' L M*( +.+
%+ %?95 Q J 90/;'
BK Olomoucko - Svitavy

první čtyřky ligy. Kromě Děčína
a Pardubic také Svitavy. Se všemi
soupeři v první polovině základní části zápasy prohráli. „Ve všech
duelech jsme měli dobré pasáže.

sobota 8.12.2018,
 
sobota 15.12.2018
sobota 22.12.2018
sobota 29.12.2018
sobota 5.1.2019
   
sobota 12.1.2019
sobota 19.1.2019
sobota 26.1.2019
sobota 2.2.2019

17:30
20:00
16:00
17:30
18:00
18:00
18:00
17:00
18:00
18:00
18:00

Rozhodně se můžeme měřit i s nejlepšími. Věřím, že doma to budeme
potvrzovat a všechny zápasy před
vlastními fanoušky zvládneme,“ přeje si Benáček.

DWAYNE
BENJAMIN

Lídr střelecké tabulky Lukáš Palyza
by body vyměnil za úspěchy týmu
PROSTĚJOV Od angažování
českého reprezentanta Lukáše
Palyzy si vedení BK Olomoucko
slibovalo, že získalo tahouna nové
sestavy. Reprezentační křídelník
zatím toto přání plní na jedničku. Nejvytíženější hráč soutěže je
po první polovině základní části
nejlepším střelcem Kooperativa
NBL a nejužitečnějším českým
basketbalistou. Současně se drží
v elitní desítce střelců z trojkové
vzdálenosti.
„Nějaké střelecké cíle jsem si před
sezonou nedával. Podepsal jsem
několikaletý kontrakt a chci, aby
byl z Olomoucka vítězný tým, který
bude pravidelně hrát o medaile,“ tvr-

dí devětadvacetiletý basketbalista.
Své postavení v žebříčcích nepřeceňuje. Podle něj prostě plní to, s čím
do klubu přicházel. „Věděl jsem, co
se ode mě očekává při roli jednoho
z lídrů týmu. Bylo by špatné, kdybych se jako reprezentační hráč se
svým stylem hry a při své současné
minutáži nepohyboval na vrchních
místech v bodech nebo i v užitečnosti. To by bylo zklamání i pro mě,“
vysvětluje své pocity Palyza.
Ústřední střelec Olomoucka se
po první polovině může pyšnit
průměrem 20,73 bodu na zápas.
Osobně by však raději viděl více
výher na kontě svého týmu. „Pavel
Houška ve svém rozhovoru říkal, že

by vyměnil svých pět bodů na zápas
za tři výhry navíc. Tak k tomu přistupuji také, chci hlavně vyhrávat. I Jirka
Welsch vždy ke konci své skvělé kariéry říkával, že zná jen jedinou věc,
která vždycky vyřeší všechna sportovní negativa, pochyby, nejasnosti
nebo krize. Vítězství,“ nabízí pohled
na nejrůznější statistiky Palyza.
Se současným umístěním týmu
v tabulce není spokojený, má však
pro něj logické vysvětlení. „Před
námi jsou týmy, které mají rok dva
náskok po stránce tvorby týmu. Obměňují ze sezony na sezonu pouze
dva tři hráče a jsou o kousek dál, co
se týče dlouhodobé kompaktnosti,
kterou my stále budujeme.“

Foto: www.bkolomoucko.cz

„Vyrovnanější sezonu jsem nezažil,“

přiznává kouč Benáček
PROSTĚJOV Nově složený tým se v první části sezony v pěti případech radoval z vítězství, což trenér Predrag Benáček (na snímku) nevnímá jako neúspěch. Současně ale ani nepřekypuje spokojeností.
K té mu chybí alespoň jedno vítězství. „Z bilance šesti výher a pěti
porážek bych měl lepší pocit. Škoda ztráty s Brnem,“ listuje domácí
porážky i s odstupem kormidelník BK Olomoucko.
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V prvním sloupci je počet odehraných
utkání, ve druhém celkový počet a ve třetím průměr na utkání.

BASKETBALISTY
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Foto: www.bkolomoucko.cz

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

[[ Přineslo vám toto utkání zatím největší
zklamání v sezoně?
„Zklamaný jsem po každé porážce, tahle ale opravdu bolela. Brnu se extrémně střelecky dařilo, to je
pravda. Stejného soupeře bychom o pár týdnů
později pravděpodobně porazili. Ale přesto jsme
to měli zvládnout. Více mě však mrzí jiná věc.“
 Povídejte...
„Od začátku přípravy jsme absolvovali trénink
v kompletní sestavě pouze dvakrát a to samé platí
o zápasech. V situaci, kdy se nový tým sehrává, je
to hodně velký zásah do přípravy. Na výkonech
to bylo patrné.“
 Které absence mrzely nejvíce?
„Rozhodně nepomohlo, že se po reprezentačních
povinnostech Lukáš Palyza připojil k týmu až deset
dnů před ligou. S jeho příchodem se měnily role
v týmu. To není výmluva, ale fakt. Přesto je Lukáš
naší největší posilou, k jeho výkonu v první části
sezony nemám jedinou výtku. Dlouho po zranění chyběl Jan Močnik. Když vypadne v přípravě
ústřední rozehrávač, je to vždy velký problém.“
 Do týmu přišla řada nových basketbalistů.
Jak jste spokojený s posilami?

„O Lukášovi už byla řeč, je vážně výborný. Thomas
Dunans je rozdílový hráč. Řešil nějaké problémy, už
to bude dobré a jeho kvalita se projeví. Hodně práce
pod košem odvádí Javonte Douglas. Rychle pochopil, co chceme. Jure Pelko zatím podává nevyrovnané výkony. Potřebujeme, aby se jeho forma ustálila.
Víc jsme čekali od Xaviera Smitha. V přípravě byl
skvělý, v lize na hru z letních měsíců nenavázal.“
 Mladí domácí hráči se zatím výrazně neprosadili. Čím si to vysvětlujete?
„Osobně bych nejraději hrál s čistě českým týmem.
Zatím to však nejde. Jirkovi Dedkovi a Marku Sehnalovi vzal minuty Lukáš Palyza. Není ale možné,
abych střídal nejlepšího hráče, jen aby si zahráli
další. Potřebujeme přece výsledky a body. U některých kluků vidím, že mají problém hrát pod
tlakem. Stále si na něj zvykají. V přípravě podávali
dobré výkony, v ostrém zápase je to horší. V tom se
musí zlepšit a říct si tak o minuty na hřišti.“
 Co říkáte vyrovnanosti české nejvyšší
soutěže?
„Rozdíly v tabulce jsou minimální. Zápasy se pravidelně rozhodují v posledních minutách, sami jsme
si to ověřili. Podařilo se nám vyhrát prohraný zápas
s Opavou a pak zase prohrát vyhraný zápas v Ústí.
K takovým obratům by v minulých letech nedocházelo. Vyrovnanější sezonu jsem nezažil.“
 Jak se v ní bude v další fázi dařit hráčům
Olomoucka?
„Věřím, že dobře. Chceme poskočit do horší
šestky. Tým na to máme, jen musíme být zdraví
a potkávat se i na tréninku v kompletním složení.
Pak to půjde.“ (úsměv)

Pondělí 3.prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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„Volali jsme si s ´Bačou´ a rád jsem kývl

SEBRALO SILNÉMU na jeho nabídku,“ říká navrátilec Dušan Žovinec
054678  

PROSTĚJOV Další výsledkový zásah příjemného ražení trefily
volejbalistky TJ OP Prostějov. V sedmém dvoukole 2. ligy žen
ČR 2018/2019 dokázaly jednou porazit spolufavorita soutěže
z Nového Jičína, díky tomu získaly cenné tři body, které se jim
hodí ve vyrovnaném boji o střed tabulky v moravské skupině C.
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Po nevydařeném středečním zápase měli Jestřábi šanci na reparát
v první prosincovém utkání,
proti Porubě. Ten se jim povedl na jedničku. Po první
třetině odskočili soupeři na
rozdíl dvou branek a vyhráli
5:3. Druhou čtvrtinu základní části tak ukončili vítězně.
Do zápasu naskočila i staronová posila Dušan Žovinec
(na snímku), který si připsal
první asistenci, což byl pro redaktorku webových stránek
Jestřábů, která externě spolupracuje i sVečerníkem, důvod
k exkluzivnímu rozhovoru.

Eva REITEROVÁ
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hanačkám skvěle vyšel hned první
vzájemný duel, v němž kvalitního
protivníka porazily nečekaně jasným poměrem 3:0 (24, 18, 17)!
„Celý tým zahrál výborně a odvedl super výkon, asi náš nejlepší
v téhle sezóně. Všechno vycházelo
od skoro bezchybné i velmi přesné
přihrávky, díky tomu jsme úspěšně
útočili, vysokou úroveň měly také
ostatní činnosti. Prostě paráda,“
chválil své svěřenkyně trenér ópéčka Ladislav Sypko.
Odveta už nevyšla zdaleka tak
dobře, domácí kolektiv zabral jen ve
třetím setu. Jinak mělo napodruhé
navrch zkušenější hostující družstvo
rezultátem 1:3 (-12, -17, 21, -14).

„Dost nám odešel příjem a celkově
šel náš výkon dolů, soupeř se naopak zlepšil. Škoda že jsme utkání nedotáhli aspoň do tiebreaku,
mohli jsme urvat další bodík. Ale
i ty tři získané z úvodního zápasu
jsou perfektní, každé vítězství nad
favorizovaným celkem se počítá,“
hodnotil Sypko.
Pozitivní bodovou injekcí udržely jeho svěřenkyně sedmé
místo a ve zbytku podzimní
části mají na programu souboje
u šestého Bílovce (8. prosince)
a doma s devátými Šlapanicemi
(15. prosince). „Z těchto střetnutí proti výkonnostně srovnatelným mančaftům potřebujeme
vytěžit co nejvíc, abychom do
druhé půlky sezóny šli ze solidní
výchozí pozice. Já věřím, že holky
budou schopné jít herně dál nahoru a tentokrát se vyhnout sestupovým starostem,“ zůstává Sypko
jako obvykle optimistou.
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1. Opava 39, 2. Nový Jičín 32, 3. Vsetín 29, 4. Kylešovice 24, 5. Ostrava B 22, 6. Bílovec 20, 7. OP Prostějov 14, 8. Juliánov 14, 9. Šlapanice 10, 10. Odry 6.

yy Jak to, že jste se vrátil do jestřábího hnízda?
„Frýdek-Místek, kde jsem hrál, je farma extraligového Třince. Šel jsem tam
zabojovat o nějakou potencionální
šanci hrát v Třinci. Bohužel ta šance
nepřišla, ani nebyly vyřízené střídavé
starty. Poslední měsíc jsem navíc už
nebyl tolik vytěžovaný, tak jsem přemýšlel, co dál. Volali jsme si s ´Bačou´

(hlavní trenér a sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal - pozn. red.) a rád
jsem kývl na jeho nabídku.“
yy Jaký je váš status působení
v Prostějově?
„Do konce sezóny tu mám vyřízené
hostování ze Sparty, které jsem kmenovým hráčem.“
yy Jak se vám hrálo v obranné
dvojici s Janem Zdráhalem?
„Nastoupili jsme spolu poprvé. Myslím si, že na to že jsme oba ofenzivnější typy, tak jsme si vyhověli. Určitě tam byly detaily, které můžeme
zlepšit. Musíme se více sehrát, ale
jinak si myslím, že to bude dobré.“
yy Jak byste zhodnotil sobotní
zápas?
„Dali jsme první gól, což nám hodně pomohlo. Pak už jsme si výsledek
celý zápas uhlídali.“
yy Měli jste hned šest přesilovek,
ale ani v jedné jste neskórovali,
naopak jste jednou inkasovali.
Čím to?
„Kluci říkali, že poslední dobou ty
přesilovky nejsou ono. Všichni hledají
způsob, jak se nějak více sehrát. Chce to
trochu času a trpělivosti, aby si to sedlo.“
yy Na třetí brance Lukáše Žálčíka
máte asistenci. Jak byste gólovou
situaci popsal?

Foto: hokej.cz

„Dostal jsem puk dozadu do
obranné třetiny hostů, dal jsem
puk Márovi Račukovi, který mi
ho vrátil. Periferně jsem na pravé
straně viděl ´Žalču´, tak jsme mu
to hodil do prostoru žabičkou. On
se nádherně trefil nad beton. Byl to
super gól.“
yy Jaký byl rozdíl mezi vaší a hrou
Poruby?
„Dobře jsme napadali a jejich beci
dělali chyby, takže jsme byli více

u nich. Dali jsme více gólů, to je asi
zásadní rozdíl.“
yy Ve středu vás čeká doma
Vsetín. To asi nebude snadný soupeř ...
„Určitě je to těžší tým. Myslím si ale,
že v této lize nemůžete říci o někom,
jestli je lehčí nebo těžší s ním hrát.
Papírově to nebude snadný soupeř.
Musíme jít do každého střídání naplno. Pomůže nám i to, že hrajeme
doma. Myslím si, že vyhrajeme.“

Kouč ze Srdéčka si letos doma připsal víc vítězství
než Josef Váňa a stal se druhým nejúspěšnějším

Karolína Plíšková

trenérem překážkových koní v ČR

PRAHA, PROSTĚJOV Chorvatský
kondiční trenér Azuz Simčič a domácí specialista na dechový trénink Michal Břetenář posílili realizační tým
Karolíny Plíškové, která se chystá na
novou tenisovou sezonu. Trenérkami jsou španělská legenda Conchita
Martínezová a Australanka Rennae
Stubbsová.
„Můj tým je teď po dlouhém jednání
kompletní. Není to jednoduché, postavili jsme to tak, že je v něm hodně národností. Snad bude fungovat,“ uvedla
Plíšková, na kterou z kondičních koučů
udělal Simčič největší dojem, a u Břenetáře rozhodla skutečnost, že tenistka
vnímala na kurtu problémy s dýcháním.
„Nikdy jsem to netrénovala, vždycky to
bylo ve stylu ‚nadechni se před úderem
a vydechni s úderem‘. Teď je to trošičku
složitější,“ řekla česká tenistka.
(lv)
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ZE STRANY 21

HVOZD, PROSTĚJOV Koně
Stanislava Popelky si letos na tuzemských překážkových drahách
připsali celkem 16 vítězství, 11
druhých a 13 třetích míst. V šampionátu trenérů tak Stanislava
Popelku dokázala předčít pouze
jinak nenápadná, ale dlouhodobě
velmi úspěšná Helena Vocásková, jejíž koně zvítězili v celkem 18
dostizích. Naopak „až“ na třetím
místě skončila velkostáj legendy
českého turfu Josefa Váni, jehož
svěřenci letos získali celkem 13
vítězství.

„Je to historicky nejlepší umístění naší
stáje, zúročení dlouholetého úsilí celého
našeho kolektivu a hlavně povzbuzení
do další práce,“ komentoval pro Večerník nesporný úspěch Stanislav Popelka,
který se naopak po Velké pardubické
musel vyrovnat s úmrtím Vicodyho.
Jinak však své vůbec největší triumfy
uznávaný trenér neslavil doma, ale na
italské půdě. Osmiletý Al Bustan loni
zvítězil v nejprestižnějším italském dostihu Gran Premio v italském Meranu,
letos sice vítězství neobhájil, přesto
prokázal skvělou formu. Ze čtyř startů si
v Itálii připsal dvě vítězství a dvě druhá
místa. Jen letos si tak Al Bustan vyběhal
bezmála dva miliony, za celou kariéru to

bylo už téměř sedm milionů korun. To
jej řadí do elitní společnosti zhruba dvaceti nejlepších dostihových koní české
historie.
„Na ty úplně nejlepší sice zatím nemá,
přesto věřím, že v osmi letech má před
sebou ještě hodně zajímavou budoucnost. Zásadní je, aby zůstal zdravý. Snažíme se jej šetřit a stavět jen do několika
málo vybraných dostihů. Příští rok to
opět zkusíme v Meranu a poté nevylučuji, že se vrátí do Pardubic, kde už kdysi
startoval,“ prohlásil na adresu svého pokladu Stanislav Popelka, pro jehož stáj
končí letošní sezóna až dnes, tj. v pondělí 3. prosince, po dostizích v italském
Trevisu.
(mls)

posílila svùj
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Obhájce extraligového titulu
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PROSTĚJOV S obměněným kádrem půjdou do extraligy smíšených
družstev tenisté TK Agrofert Prostějov. Z předběžné sestavy například kvůli zranění vypadl slovenský
hráč Jozef Kovalík, změny budou
i v ženské sestavě.
„Jednali jsme s řadou hráčů a hráček.
Určitě složíme sestavu, která ;bude mít
velké ambice. Chceme opět bojovat

o celkové vítězství,“ uvedla šéfka prostějovských tenisových projektů Petra
Černošková s tím, že konkrétní složení
prozradí v nejbližších dnech. „Ale budou to silná a divácky atraktivní jména,“ dodala s úsměvem.
Extraliga se bude hrát od 14. do 19.
prosince. Prostějov bude hostit semifinálovou skupinu, finále se odehraje
v hale v Říčanech.
(lv)

Podrobné informace včetně
exkluzivních rozhovorů
a ohlédnutí za mládežnickou
sezónou přinese speciální
příloha PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která vyjde jako
součást příštího vydání
v pondělí 10. prosince.
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sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

   !   
Většinu střetnutí sice překvapivě vedl oslabený Prostějov,
ale v závěru kostelecký favorit i přes potíže výsledek otočil

KOSTELEC NA HANÉ Největší házenkářská událost pololetí v podobě tradičního okresního derby mezi muži TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol II
Prostějov tentokrát propukla v nedělním odpoledni na palubovce kostelecké Městské sportovní haly. Nešlo o příliš pohlednou podívanou, fanoušky
solidně zaplněné hlediště sledovalo spíš boj plný nepřesností. A schylovalo
se k překvapení, neboť hostující torzo v okleštěné sestavě více než tři čtvrtiny
duelu 10. kola 2. ligy, skupiny JM 2018/2019 sahalo po senzačním bodovém
zisku. Nakonec však nedosáhlo, trápící se domácí favorité v závěru průběh
přece jen zvrátili na svou stranu poměrem 26:23, přestože v poločase prohrávali 10:11. Večerník sledoval utkání bedlivě a pěkně pod drobnohledem.
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exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

V úvodu Kostelečtí roli papírově silnějšího týmu plnili, trefami Paličky,
L. Varhalíka i Smékala šli do vedení
4:2. Leč Prostějované ani bez kupy
chybějících opor včetně všech tří
Flajsarů vůbec nerezignovali, právě
naopak. Jejich kouč Tomáš Černíček
na nepříznivý vývoj okamžitě reagoval vysunutím obrany na úderné
spojky, což „hákáčku“ dělalo značné
potíže. Pro svěřence Milana Varhalíka začalo být střílení gólů nadmíru
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„Soupeř v oslabené sestavě neměl co ztratit a to se dost promítlo do průběhu utkání. Jako
outsiderovi se jim dařilo, zatímco my jsme se v roli jasného favorita dlouho trápili. Dobrý nástup nám nijak nepomohl, od stavu 4:2 jsme místo rychlého doražení hostů začali
hrozně chybovat, hrát individuálně a dělat doslova blbiny. Našemu projevu scházel pohyb
i trpělivější připravení lepších střeleckých pozic, pojetím jsme se přizpůsobili Prostějovu
a z jejich gólmana Jirky Hrubého udělali adepta pro reprezentaci, tolik měl zákroků proti
našim tutovkám. Kluci asi chtěli tak moc, až dělali strašné kiksy a tím se dostávali ještě
víc dolů. Naštěstí jsme se uprostřed druhého poločasu konečně zlepšili, bojovnost podpořená kvalitnější obranou i proměněním části vyložených šancí přinesla vítězný obrat.
Chlapci zmobilizovali síly, srovnali si hlavy a zabrali. Celkově to ale z naší strany nebyl podařený výkon, spíš jsme se trápili. A místo hladkého vítězství o deset patnáct gólů jsme
se strachovali, abychom vůbec vyhráli. Což se tedy povedlo, za dva doma získané body
z derby jsme samozřejmě rádi. A musíme si pořádně rozebrat všechny nedostatky, které
neustále opakujeme.“

komplikovanou věcí, když za dobře
fungující defenzivou „dvojky“ se ke
skvělému výkonu rozchytal brankář
Hrubý.
Pomalejší hra do postavených obran
víc vyhovovala právě hostům, kteří
se častěji prosazovali z různých postů včetně křídel a trpělivým pojetím
nenápadně, ale tím vytrvaleji otáčeli skóre ve svůj prospěch. Nejprve
na 4:5, poté z 6:5 dokonce na 7:10.
Dařilo se Hacurovi, zatímco domácí aspoň trochu podrželi Dostál se
Smékalem. Proto se šlo do šaten za
téměř vyrovnaného stavu 10:11.
Krátce po změně stran Popelka srovnal, avšak tím trable tabulkově výše
postaveného mančaftu zdaleka neskončily. Vůbec totiž nezvládl sérii
vyloučení soupeře rychle za sebou,
místo patřičného využití této situace dál a neustále prohrával (11:13,
13:15, 15:17). Mohla za to spousta
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ztracených míčů, opakovaně zahazované trháky výtečně likvidované
Hrubým a mezery při bránění.
Heroicky bojujících deset statečných
Sokola II vepředu tažených rozvášněnou dvojicí Čelovský - Jurečka
dlouho nepolevovalo, ještě ve 45.
minutě hájilo těsný náskok 18:19.
Teprve poté čím dál víc unavenějším
plejerům v modrých dresech evidentně docházely síly. Projevilo se
to šňůrou technických chyb, což do
té doby tápající parta HK dokázala
v rozhodující pasáži utkání potrestat.
Prostějov skoro osm minut neskóroval, naopak Kostelec palebně vedený
kanonýrem Smékalem pěti zásahy
v řadě obrátil na 23:19. Jeho nové
hrubky pak sice daly rivalům ještě
jednu zápasovou šanci (23:22 pět
minut před koncem), ale šlo o poslední záchvěv logicky vadnoucí
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hostující družiny. Bíle oděná domá- pouze průměrný výkon nekonal.
cí skvadra v koncovce vedení znovu Statistiky z utkání, ostatní výsledky
navýšila i bezpečně udržela, žádný a průběžnou tabulku jihomoravské
přehnaný jásot se však s ohledem na skupiny 2. Ligy najdete na straně 22

Dali gól v oslabení tří proti šesti!
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„Když nám před zápasem z různých důvodů vypadlo deset více či méně klíčových hráčů a věděl jsem, s jak okleštěnou sestavou do derby půjdeme, bál jsem se vysoké porážky
o hodně branek. Z mužstva zbylo doslova torzo, personální situace dosáhla kritického stavu. Naštěstí všichni kluci, kteří byli pro utkání k dispozici, skvěle zabojovali a velice dlouho
sahali po výsledkovém překvapení. Porážku o tři góly bych před začátkem jednoznačně
bral, ale my jsme dokonce většinu času vedli, a byť pak domácí průběh otočili, ještě pět
minut před koncem se nám podařilo znovu dotáhnout na rozdíl jediné branky. Bohužel
už na víc nezbývaly síly, vždyť kvůli zdravotním problémům dvou členů dnešní sestavy
jsme v závěru neměli již skoro koho střídat. Fantasticky zachytal Jirka Hrubý, střelecky se
k Honzovi Čelovskému přidal Marťa Hacura s Davidem Jurečkou a úplně všichni hráči
zaslouží velkou pochvalu za maximální bojovnost v celém střetnutí. Historie se sice na
složení týmů neptá, přesto prohru o tři za daných okolností považuji spíš za náš úspěch.
Ačkoliv nemáme ani bod a naše situace v soutěži se povážlivě zhoršuje, což musíme řešit.“

BYLI JSME
U TOHO

* $: $$ $+ $/ $3 $4 $7 $) $

^  */` 9   '
Foto: Marek Sonnevend

KOSTELEC NA HANÉ Extrémně oslabení prostějovští házenkáři bez
řady tahounů notně trápili kostelecké konkurenty. A byť nakonec podlehli
23:26, povedl se jim během vyrovnaného derby jeden husarský kousek.
Stalo se v zajímavé pasáži po přestávce, kdy rozhodčí krátce za sebou vyloučili hned tři hráče Sokola II. Hosté tak museli skoro minutu a půl bojovat ve třech proti šesti, což je pro početně silnější tým opravdu velikánská
výhoda.
Přesto ji bojovníci „dvojky“ dokázali přečkat bez výraznější úhony, navíc
dokonce vstřelili gól! Postaral se o něj tvrdou ranou z dálky Jan Čelovský
a nebylo divu, že i on coby vyhlášený kliďas euforicky zatínal ruku v pěst.
Nabuzení fanoušci Prostějova v tu chvíli volali posměšně na domácí: „To
je pro vás ostuda!“ Jednalo se však o jedinou trochu vyhrocenější pasáž
jinak nezvykle poklidného a férově vedeného střetu dvou územně blízkých
rivalů ze sousedících měst.
(son)

David Jurečka: „V hodně oslabené sestavě jsme    Y¢ % + 
odehráli dobré utkání, remíza nebyla tak daleko“ `*9|**:(9: 
KOSTELEC NA HANÉ Společně
s těmi prostějovskými parťáky, kteří
v omezeném počtu naskočili do házenkářského derby na kosteleckém
hřišti, udělal David Jurečka (na snímku) maximum pro úspěch, jenž by
byl za dané personální situace nemalou senzací. Nakonec se nekonala jen
těsně, Sokol II v hale okresního soka
padl tříbrankovým rozdílem.

Marek SONNEVEND
yy Vnímáte derby jako něco zvláštního?
„Pro mě je to specifický souboj tím,
že tady v Kostelci trénuju mladé kluky Centra Haná, výborně to tu znám
a často se zde pohybuju. Nejen proto
jsem chtěl tenhle zápas moc vyhrát,
ale nepovedlo se. V hodně oslabené sestavě jsme však odehráli dobré
utkání a dlouho vedli. Škoda technických chyb v závěru, porážka vždycky
mrzí. Mohli jsme dosáhnout aspoň
na remízu, která nebyla zase tak daleko.“

yy Čím se vám dařilo tři čtvrtiny
duelu vést?
„Výborně pracovala naše obrana,
asi soupeře trochu zaskočilo, že jsme hráli
trochu něco
jiného, než
očekávali.
Domácí byli
zakřiknutí a nám konečně jednou vyšel první poločas, na rozdíl od většiny letošních střetnutí.
Vždycky špatně začneme a pak
honíme výsledek, dneska to
probíhalo opačně.“
yy Docházely ke konci
síly?
„Jasně. Vždyť už jsme
neměli pomalu nikoho na střídání. Filip
Mikulka se zranil,
Matěj Protivánek
narazil a kluci
na spojce táhli
celé utkání sami,
což se muselo někde projevit. Mít

aspoň
o dva
hráče
víc, mohl
zápas pro nás
dopadnout třeba
ještě líp.“
yy Patří tato prohra do té
kategorie, že navzdory ní
může panovat spokojenost?
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KOSTELEC NA HANÉ Je to vyhlášený bojovník a hecíř, proto se v derby
s Prostějovem mohl přetrhnout, aby
regionální triumf zůstal doma v Kostelci. Stejně jako spoluhráči však i David Palička (na snímku) zahodil řadu
vyložených šancí a domácímu favoritovi proto dalo kupu práce, než vydřel
usmolené vítězství 26:23.

Marek SONNEVEND
Foto: Marek Sonnevend

„Myslím, že určitě jo. Po
pravdě jsme asi čekali, že v takové sestavě může pro nás derby
skončit mnohem hůř. Nakonec jsme
překvapivě sahali po bodech a podlehli docela těsně, což vzhledem k situaci před zápasem asi musíme brát.
S klukama jsme společně bojovali,
co to šlo.“

yy Je pro vás derby výjimečné?
„Příprava na něj byla stejná,
jako na každý jiný zápas, ale
přece jen je tohle utkání víc
vyhecované. S klukama se navzájem všichni známe, každý
se na derby těší, ono má takový
zvláštní náboj a bývá nervózní.“
yy Do střetnutí jste dobře
vstoupili, ale pak se dlouho
trápili. Proč?

„Sám přesně nevím. My se takhle doma
trápíme v letošní sezóně pokaždé, hlavně první poločasy máme špatné pravidelně. Tentokrát nebyl problém ani tak
v obraně, jako spíš v útoku, směrem dopředu jsme hráli hroznou holomajznu.
Asi se projevila nervozita, máme v mančaftu hodně mladých kluků a chybí
zkušenější borci. Před vyšší diváckou
návštěvou jsme dělali hromadu zbytečných chyb.“
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Foto: Marek Sonnevend

yy Čím jste nepříznivý průběh nakonec zlomili?
„Něco jsme si řekli o přestávce v šatně
a ve druhé půlce šel výkon postupně nahoru. Přestali jsme se bát, začali víc střílet
i makat, výsledek díky tomu otočili. Stejně
to však byla chvílemi pořád hrůza, třeba
z hostujícího gólmana jsme neproměněním spousty jasných šancí udělali hvězdu.
Naštěstí jsme i tak vítězství ubojovali.“
yy Dva získané body jsou pro vás asi
hlavní pozitivum dneška,
že?
„Přesně tak. Výsledkový plán
pro tenhle víkend jsme nakonec splnili a domácí derby
vyhráli, takže po této stránce
super. Byť výkon nebyl celkově dobrý. V posledním kole
podzimu pojedeme do Brna
pro vítězství nad tamním
béčkem, abychom se mohli
v klidu připravovat na jaro.“

