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BRNO Pád na samé dno prožívá Michal Tomiga. Bývalý předseda prostějovského LHK odešel
ve čtvrtek 7. listopadu od Krajského soudu v Brně s pětiletým nepodmíněným trestem vězení.
Tomiga byl uznán vinným z dotačního podvodu a z krácení daní. Soud tak neuvěřil jeho tvrzení, že v době, kdy žádal statutární město Prostějov a Olomoucký kraj o dotace, proti němu
žádné exekuce být vedeny neměly. Rozsudek však ještě není pravomocný, exšéf hokejových
Jestřábů se zřejmě odvolá.
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PROSTĚJOV Je tohle vůbec možné? Ale je! Čtyřicetiletý šofér kamionu v pátek
časně ráno sjížděl z dálnice ve směru od Vyškova na Prostějov. A buď za volantem
usnul, nebo se mu udělalo nevolno, což objasní až podrobné šetření policie. V každém případě ale mnohatunovým kolosem sjel z komunikace, prorazil plot autobazaru u Mechaniky v Letecké ulici a celým areálem s desítkami zaparkovaných vozidel
projel jako nůž máslem. Za sebou nechal neuvěřitelnou spoušť! Sedmadvacet ojetých
vozidel určených k prodeji zničených, škoda se vyšplhala na 8,6 milionu korun. A to
nemusí být ještě závěrečný sčot...
(mik)

2

rychlý
9HĀHUQtN
Houbaøi, nevzdávejte to!
Prostějovsko (mik) – Člověk by
řekl, že už je po sezóně. Z omylu
i nás houbaře z Večerníku vyvedl pan
Jaroslav z Prostějova, který minulý
týden navštívil lesy v okolí Bukové.
„Nevěřil jsem vlastním očím. Byl
jsem přesvědčen, že po nedávných
ranních mrazících už nic neporoste.
Opak byl pravdou a já jsem si domů
přinesl skoro plný košík suchohřibů,“
pochlubil se pan Jaroslav. Ještě předtím se v celostátních médiích objevilo ujištění zkušených mykologů, že
letošní houbařská sezóna může trvat
až do poloviny prosince!

Stánek by se mu hodil...
Prostějov (mik) – Dřevěné městečko na náměstí T. G. Masaryka utěšeně roste a zanedlouho je obsadí stánkaři pro vánoční jarmark. Večerník
minulé úterý zahlédl staršího muže,
který na náměstí zálibně pozoroval
ještě úhledně složené dřevěné díly
jednotlivých stánků. „To by se mi
hodilo na chalupu jako zahradní domeček. Co to může stát? Koupím to,“
obrátil se s nevinnou otázkou na Večerník senior. „To bude těžko na prodej, ale zeptejte se na radnici,“ zmohli
jsme se na odpověď.

rubriky
Večerníku

Holky, a teď FOTO
tu slovenskou!
Michal KADLEC
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VEÈERNÍKU

Už za pár týdnů měl na náměstí
tatíčka Masaryka v Prostějově
svítit vánoční strom. Nebude! Jak
se totiž Agentura Hóser dozvěděla, z vybraného třicetimetrového
smrku zbyl jen ohlodaný a suchý
pahýl!
„Je to pech jak sviňa, nádherný
smrk jsme měli vybraný už od
dubna letošního roku, Lesy města
Prostějova nám ho rezervovaly
v lesích na Konicku. Radovali jsme
se, že se nebudeme muset doprošovat lidí, aby nám nějaký jehličnan

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Důležitá plastelína. „Pomoz mi, abych to dokázal sám,“ tak zní hlavní
motto osvícené Marie Montessori. První doktorka medicíny v Itálii si
uvědomovala, jak moc je pro děti důležitý všestranný rozvoj i kreativita.
Na začátku týdne se v prostějovském informačním centru mládeže konala
tvořivá dílna pro rodiče s dětmi od 3 let v duchu jejich myšlenek. Hlavní
roli hrála zdánlivě obyčejná plastelína.
•• Úterý ••
Stálo mu to za to? Strach o sebe z nás dělá zbabělce… Zřejmě velký strach
musel mít i řidič, který v Průmyslové ulici nedal přednost projíždějícímu
cyklistovi a srazil jej. Následně totiž zbaběle ujel. Vzhledem k tomu, že vyjížděl z areálu firmy Maier a podniky v průmyslové zóně bývají často monitorovány kamerami, neměl by být problém jej vypátrat.
•• Středa ••
Kamarádi ze stříbrného plátna. „Němý film vynalezli bratři Lumiérové,
mluvící film asi sestry Lumiérovy,“ vtipkoval komik Vlasta Burian. Vidět
na obřím filmovém plátně tváře svých dětí, sourozenců či kamarádů dostali všichni, kteří dorazili do prostějovského kina Metro 70 na projekci
snímků z filmového tábora Sobotín.
•• Čtvrtek ••
Láska a technika. „Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit
telefon.“ Tak zní jeden z Murphyho zákonů, který si mnozí z nás jistě
ověřili na vlastní kůži. Repríza komedie Miluju svůj mobil byla k vidění
v Divadle Point.
•• Pátek ••
Pevný led. „Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led,“
praví jedno moudré eskymácké přísloví. Otestovat své přátele na kluzišti
u prostějovského muzea sice nemůžete, ale aspoň si tam s nimi můžete zabruslit. Oblíbená atrakce byla po roce opět otevřena.
•• Sobota ••
Dělání, dělání... „Práce je to, co nikdo nechce dělat,“ všiml si Tomáš G.
Masaryk. O tom, že to tak nemusí být, svědčí i dobrovolníci, kteří se v rámci Dne pro přírodu sešli na společném úklidu v chráněném území Kosířské
lomy. Akci uspořádalo prostějovské Ekocentrum Iris.
•• Neděle ••
Kdo řídí divadlo svět? „Muž se domnívá, že ví, ale žena to ví lépe,“ praví
jedno čínské přísloví. O tom, že dámská šatna je v divadle tím nejdůležitějším místem, kdes se vše rodí a určuje, nemůže být pochyb. Vtipným způsobem toto téma zpracovává hra Arnošta Goldflama, která byla k vidění
v prostějovském divadle. Kdo neviděl, neví o divadle nic!

darovali. O to větší zklamání jsem
osobně prožila minulý týden, když
jsem se těsně před kácením našeho
vánočního stromu byla na něj podívat,“ sdělila Agentuře Hóser se
slzami v očích Milada Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora
přes stromy, záhony a skalky. Co
se vlastně stalo? „Dříve monumentální smrk jsem spatřila už z dálky
a šel z toho strach. Kůra ohlodaná
kůrovcem, celý smrk suchý jako
Sahara a ve kmeni díra jako do
rozpočtu města. Ten smrk je prostě
nepoužitelný a my už nyní nestačíme najít nový pro prostějovské
náměstí,“ zalitovala náměstkyně.
Otázkou tedy zůstává, co se po-

CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

slední listopadový pátek bude na
náměstí rozsvěcovat... „Akorát
tak baterka,“ utrousil škodolibě
primátor města Francimór Kopačka, který svoji náměstkyni zepsul jako malou školačku za to,
že město bude letos bez vánočního
stromu. „Navrhnu v zastupitelstvu, abychom kůrovcem sežraný
vánoční strom nahradili nějakým
listnáčem z radniční zahrady. No
co, pro jednou se svět nepokaká,“
dodal primátor.
Jediní, kteří mají radost z absence
vánočního stromu, jsou obyvatelé
náměstí tatíčka Masaryka. „Už
léta poukazujeme na to, že nám
blikající strom vadí, ruší nás to

při spaní a máme pak z toho tiky
v obličeji. Dejte na náměstí jen pár
smrkových větví, přehoďte přes
ně pár stříbrných ozdob a fertig,“
radí na dálku konšelům Milivoj
Rýpal z prostějovského domu na
rohu ulice.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak

Policisté z prostějovské hospodářské kriminálky mají na
tapetě třiatřicetiletou ženu,
která si svérázným způsobem
přivydělávala k mateřské dovolené. Po dobu dvou let totiž
neoprávněně provozovala
hazardní hry přes sociální
sítě a prodejem losů si vydělala zhruba půldruhou stovku
tisíc korun!


Část utržených peněz použila na vyplacení výher,
ovšem zbytek si ponechala
k vlastnímu užití. Mladá
matka se dopustila přečinu
neoprávněného provozování loterie, a pokud soud
uzná její vinu, hrozí dámě
až tři roky kriminálu.

ZACHYTILI JSME
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Od úterý do čtvrtka minulého týdn probíhalo u Krajského
soudu v Brně projednávání
žaloby na bývalého předsedu
mládežnického hokejového klubu Jestřábi Prostějov spolek Michala Tomigu. Ten si nakonec odnesl pětiletý trest za zpronevěru
a podvod.
ZAUJALA NÁS...

DANA BATULKOVÁ

pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ
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Úspěch desetiletí. Výzkum Město
pro byznys desetiletí v rámci Olomouckého kraje má svého jednoznačného vítěze. K velké radosti
se jim stal Prostějov, který v uplynulých letech hned několikrát triumfoval v krajských výzkumech
a v loňském roce dokonce tuto
prestižní odbornou anketu ovládl
v rámci celé České republiky.

Hulvát zůstane hulvátem. Nebylo to poprvé, ale od předešlých
vulgárních excesů občana Vrahovic
Čeňka Svobody na půdě prostějovského zastupitelstva se čekalo,
že věčný stěžovatel na všechny a na
všechno bude tentokrát slušnější.
Dostal možnost promluvit před
zastupiteli a nazval je bezcharakterními darebáky.

Agentura 9iQRÿQtVWURPQHEXGHVHæUDOKRNŢURYHF

Mrzlo jen tøikrát
Prostějov (mik) – Paní zima se stále
nechce ujmout vlády, přestože většina Prostějovanů se už zimomřivě
choulí do teplých bund. Meteorologové z prostějovské hvězdárny
zaznamenali v Kolářových sadech
ranní mrazíky jen ve třech případech,
kdy nejnižší teplotu minus 3,9 stupně Celsia naměřili v pátek 1. listopadu. Naopak nejtepleji v posledních
dnech bylo v neděli 3. listopadu po
patnácté hodině odpolední, kdy rtuť
teploměru v Prostějově vystoupala
až na 17,7 stupně Celsia.
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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.

MARTIN BALOG
se narodil 15. února 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. listopadu
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 13 do 14 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

Foto: internet

Skvělá herečka se společně
s Danielou Kolářovou představila
v neděli na prknech Městského
divadla v Prostějově v představení
Arnošta Goldflama Dámská šatna.
ZASLECHLI JSME…

„VŮBEC NETUŠÍM,

NAJEDNOU
BYLY FUČ!“
Náměstkyně primátora Alena
Rašková nebyl schopna zastupitelům
sdělit, kdy si Manthellan odvezl
betonové zátarasy z parkoviště
u Společenského domu
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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MARIE MIKOVÁ
se narodila 22. května 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. listopadu 2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 42 do 45 let, měří mezi 160 až
170 centimetry, má střední postavu,
černé oči a černé vlasy.

Martin

Sáva
Leopold
Otmar

Mahulena, Den boje studentů
za svobodu a demokracii
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Pro sprosté slovo nejde daleko a mnozí
prostějovští zastupitelé jej označují za hulváta. Věčný
stěžovatel na všechny a na všechno Čeněk Svoboda z
Vrahovic vystoupil minulé úterý na zastupitelstvu města
v obřadní síni prostějovské radnice a hned v úvodu politiky počastoval nadávkami.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Jste bezcharakterní darebáci,“ šokoval
Čeněk Svoboda a třiatřiceti přítomným zastupitelům v tu chvíli zatrnulo. Rozčílený muž pak pokračoval ve
dvouminutovém proslovu, který měl
podle jednacího řádu povolen. „Přišel

jsem se vás zeptat, jestli se nestydíte?
Jestli se nestydíte za zdražení vstupného do městských lázní i pro seniory!
Vy to zdražujete proto, jelikož vodné
a stočné je natolik drahé a tvoří největší
položku nákladů v lázních. Vy se ale hojíte na tak obyčejných lidech, jako jsou
starobní důchodci. Všichni, kteří tady
souhlasíte se smlouvou s Veolií, tak jste
podle mého názoru bezcharakterní darebáci! Zkuste o tom přemýšlet, zkuste
tu smlouvu zrušit a přestaňte se k nám
občanům chovat jako novodobá šlechta,“ pronesl doslova na půdě zastupitel-

stva Čeněk Svoboda
z Vrahovic.
Jeho slova nezůstala
bez odezvy. „Chápu
právo vystoupení kaž- èGP÷M 5XQDQFC \ 8TCJQXKE UK QR÷V RWUVKN RWUW PC
dého občana při jedná- wRCEÊTCRTQUV÷LQXUMÆ\CUVWRKVGNGPC\XCNDG\EJCTCM
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ní zastupitelstva. To je v VGTPÊOKFCTGD¾M[
pořádku. Velmi mi ale
ním, komu bychom měli vyčítat něco, co
vadí, užívat taková slova jako bezcharak- říká napřímo. Já bych spíše panu Svoboterní darebáci. Slyšel jsem něčí potlesk, dovi poděkoval, že to dokázal říct takto
tak se ptám, komu to vadí, či nevadí. diplomaticky,“ pronesl v následující disMyslím si, že slušnost do této místnosti kusi opoziční zastupitel Petr Kapounek.
patří na prvním místě,“ pronesl primátor „Je to váš pohled... Ale jestli vám se líbí, že
statutárního města Prostějova Franti- vám někdo nadává do bezcharakterních
šek Jura, který vzápětí sklidil za svá slova darebáků, tak mně se to rozhodně vůbec
mnohem bouřlivější potlesk než Čeněk nelíbí,“ zareagoval Jura.
Svoboda od pár opozičních zastupite- No, buď jak buď, i toho se děje na
lů. „Chtěl bych podotknout, že žijeme půdě nejvyššího orgánu statutárnív zemi, kde prezident republiky kudy ho města Prostějova při jednání zachodí, toho uráží na potkání. Myslím si stupitelstva. Shrnující reportáž i daltedy, že občan Prostějova je tím posled- ší výstupy čtěte na dvoustraně 16-17.

5COKT*CNKOKWUR÷NUQFXQN¾PÊO
PROSTĚJOV, OLOMOUC Syn
někdejšího provozovatele cukrárny AIDA v Prostějově si může oddechnout. Krajský soud v Ostravě
zprostil Samira Halimiho obžaloby týkající se odběrů elektrické
energie načerno. Pravomocně tak
zrušil rozsudek, který jej posílal
na celkem 3,5 roku do vězení.

zjistili jsme

Martin ZAORAL
Ostravský krajský soud nedávno
v plném rozsahu zrušil rozsudek
Okresního soudu v Olomouci, jímž
byl sedmadvacetiletý Samir Halimi
odsouzen k souhrnnému nepodmíněnému trestu ve výši 3,5 let. Dal
přitom zcela za pravdu obhajobě,
podle níž policisté nezajistili žádný
důkaz o tom, že právě on opakovaně načerno odebíral elektřinu.
Dle soudu se elektroměr nacházel
na neuzamknutém místě, kam měl
přístup prakticky kdokoliv. Motiv
pro zásah do něj dle soudu mohla

mít celá řada lidí. „S rozsudkem
odvolacího soudu jsme velmi spokojeni. Ten potvrzuje, že v České
republice lze dosáhnout spravedlivého rozhodnutí a že principy
právního státu jsou respektovány
i dodržovány,“ okomentovala toto
rozhodnutí advokátka Martina
Vančurová Borková, která Halimi-

&QX÷\GPÊ
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Krajský soud
zrušil rozsudek
kvůli odběru
ho v této věci hájila. Jejího klienta
nyní čeká jednání u prostějovskéelektřiny
ho soudu, kde aktuálně čelí obžalobě kvůli tomu, že v letech 2016
načerno
a 2017 coby provozovatel cukrárny
v Olomouci a Hranicích na Moravě nepodal přiznání DPH, čímž
měl způsobit škodu přesahující půl
milionu korun.
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zpravodajství
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to nebude!
PROSTĚJOV S blížícím se
koncem roku PROSTĚJOVSKÝ Večerník opět nabízí své
roční předplatné za zvýhodněných podmínek. Mnozí z našich stálých předplatitelů jsou
na tuto akci již navyklí, a proto
hojně navštěvují naši redakci.
Za jakých podmínek?
„Ještě do patnáctého listopadu si stávající abonenti mohou
prodloužit své předplatné za
neopakovatelnou cenu 800 Kč,
noví předplatitelé zaplatí částku
900 Kč. Navíc všichni získají nástěnný redakční kalendář na rok
2020 zdarma. Ten bude k odběru v první polovině prosince,“
prozradila Aneta Straškrabová,
marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
s tím, že v minulém vydání mohla
leckoho mystifikovat akce, která
je každoročně určená studentům
gymnázií, středních škol a učilišť,
kteří ještě nedovršili 18 let. „Tato
akce taktéž platí. Stačí se prokázat
občanským a studijním průkazem,“ vzkazuje Straškrabová.
Díky chytrým značkám v kalendáři Večerníku už vám tak
nikdy neunikne datum, kdy se
nečtenější regionální periodikum objeví ve vašich schránkách, trafikách či obchodech.
Jestliže chcete kalendářem obdarovat i své blízké? Objednávky přijímáme již nyní v redakci
na adrese Vápenice 19. Kalendář o velikosti A3 bude k prodeji za zaváděcí cenu 249 Kč.
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Nezajímá vás finanční sleva,
ale chcete dárek? Pak vyčkejte do 18. listopadu! Kromě
kalendáře od nás obdržíte
dárek v ceně současné slevy
předplatného. „Sledujte příští
čísla Večerníku a žádná aktuální akce vám neunikne. Různé fáze se budou střídat až do
konce února 2020. Reagujte
na variantu, která vám nejvíce
vyhovuje, budeme rádi za spokojenost na všech stranách.“
V březnu 2020 pak vypukne
již delší dobu avizovaná VELKÁ
PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ. V osudí bude minimálně padesátka cen. Mezi
nejhodnotnějšími jsou už teď
zájezdy, wellness pobyty, poukazy na jídlo a mnoho dalších
báječných cen.
A důležitá je také aktuální
novinka z prostředí České
pošty, která se od nového
roku chystá opět zdražovat
své služby. Ne tak momentálně Večerník! „V praxi to
znamená, že kdo využije současné nabídky, má jistotu nižší
ceny, kterou do budoucna už
nemůžeme zaručit. Dá se dokonce s jistou říct, že v novém
roce bude vyšší. Ale jelikož si
věrných čtenářů vážíme, nabízíme jim možnost zajistit
si své oblíbené noviny takto
levně,“ objasňuje Aneta Straškrabová.
Zajistěte si Večerník hned teď,
(pr)
vyplatí se to!
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PROSTĚJOV Už pátým rokem je během posledních týdnů v roce neodmyslitelnou součástí náměstí T. G. Masaryka v Prostějově mobilní kluziště s ledovou plochou. O slavnostní start se v pátek
8. listopadu postarali představitelé radnice, přilákal i na dvě stovky lidí, převážně rodičů s malými
dětmi. Úderem patnácté hodiny tak po krátkém programu malých krasobruslařek a krasobruslařů prostějovského klubu vyšli na led také primátor František Jura a všichni náměstci... (mik)

REPORTÁŽ A OHLASY ČTĚTE NA STRANĚ 30
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Minulý týden jsem měl možnost převzít
jménem Prostějova ocenění v soutěži Město
pro byznys desetiletí. Tento úspěch považuji
za výbornou zprávu pro naše město, jeho vedení, jeho obyvatele i zdejší podnikatele. Prostějov se dlouhodobě snaží vytvářet příznivé
prostředí pro své občany, pro živnostníky
i malé, střední a velké firmy. Za základ považujeme dobře fungující magistrát nabízející
občanům a dalším partnerům profesionální
služby a vycházející jim maximálně vstříc.
Dále klademe důraz na stabilní podnikatelské prostředí, nabízíme drobným živnostníkům i firmám nemovitosti města za
přiměřený nájem a přemýšlíme také o nové
průmyslové zóně. Zisk titulu Město pro byznys desetiletí je společnou zásluhou několika
politických reprezentací. Rád bych našim
předchůdcům touto cestou poděkoval a vyjádřil přesvědčení, že Prostějov bude příznivým místem pro podnikání i v budoucnu.

František JURA,RTKO¾VQT
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH
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PROSTĚJOV Tak už ho mají!
Známý „velekněz“ konopné sekty Dušan Dvořák byl ve středu
6. listopadu zatčen v Praze. Policisté jej objevili i s batohem,
v němž měl veškeré své osobní
věci. V kapse měl v tu chvíli mimo
jiné i platné vízum do USA! Místo
cesty za „velkou louži“ ale Dvořáka čeká hlavní líčení u prostějovského soudu, které je naplánováno na úterý 3. prosince. Čas do
něj prožije ve vazební cele.
Tak dlouho se v Ospělově seje ve
velkém konopí, až dojde soudu
trpělivost. I tak by se dal shrnout

Napsáno
pred
à
9. 11. 2009

EXKLUZIVNĚ
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bezmála desetiletý příběh Dušana
Dvořáka. Celkem devětkrát, rok
co rok, sklízeli u excentrického
velkopěstitele policisté. Ačkoliv
on sám se vždy hájil tím, že konopí využívá výhradně k léčebným
účelům, z jeho internetových stránek vyplývalo, že s rostlinami obsahujícími vysoké množství THC
čile obchoduje. Dalo se přitom
přepokládat, že zisk z prodeje tvoří
podstatnou část příjmů muže, jenž

byl jinak oficiálně odkázán na invalidní důchod. Ostatně v Ospělově
bylo zabaveno hodně přes tři tisíce
rostlin konopí, jejichž cena by se na
černému trhu vyšplhala na několik
milionů korun. Sám Dvořák stavící
se do role mučedníka viděl jediný
problém v tom, že byl opakovaně
ochuzen o svoji úrodu, což považoval za důsledek spiknutí policistů,
státních zástupců a soudců.
dokončení na straně 13 >>>

PROSTĚJOV Když vloni prostějovský magistrát doplácel na
zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje o tři miliony
korun navíc na rok 2019, hodně zastupitelů to bralo s nevolí. Letos přichází další zpráva, která je ještě více
než dvakrát pesimističtější. Rada
statutárního města Prostějov totiž
nedávno odsouhlasila další změnu
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v kraji, tentokrát se bude
muset do pokladny sáhnout pro 6,5
milionu korun!
„Konkrétně jde o to, že město Prostějov je součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
a jako takové má jistá práva a výhody,
ale také i povinnosti. Jednou takovou
je každoroční vklad příspěvku na zmí-

něné zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje. Tento příspěvek
je regulován na základě cenového indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem.
Pro rok 2020 bude navýšen ze sedmdesáti korun na jednoho obyvatele na
částku sto padesáti korun na jednoho
obyvatele,“ objasnil prostějovský primátor František Jura s tím, že o tomto
kroku budou rozhodovat zastupitelé. „Schválen musí být dodatek ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, kterým se zvyšuje
zmíněný příspěvek, který bude činit
6,5 milionu korun. Jde vlastně o jakýsi
princip solidarity s menšími obcemi,
které by si samy dopravní obslužnost
zajistit nedokázaly. Proto jsou tu pří-

2TQUV÷LQXUMÚOCIKUVT¾V\CRNCVÊ\CFQRTCXPÊQDUNWåPQUVFCNwÊOKNKQP[MQTWPPCXÊE

spěvky větších měst, které možnost
dopravní obslužnosti malým obcím
takto umožňují,“ doplnila zprávu náměstkyně primátora Alena Rašková.
Město Prostějov má s krajem uzavřenou smlouvu již od roku 2014 s tím,
že zastupitelstvo tehdy při svém rozhodování zohlednilo postavení města
v rámci Olomouckého kraje jako přirozeného centra života okolní oblasti
a fakt, že ostatní města také příspěvek
poskytují. A tak v letech 2015 až 2019
poskytovalo roční příspěvek 3,09 milionu korun (v letech 2015 až 2017),
v letech 2018 a 2019 to bylo, resp. je
3,07 milionu korun. Důležitou roli
hrála i skutečnost, že město Prostějov
je přímým nebo nepřímým příjemcem finančních prostředků ze strany
Olomouckého kraje.
(mik)
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Nejde o žádný planý poplach či vyvolávání poplašných zpráv. Nyní je
už téměř jisté, že vir prasečí chřipky doputuje brzy i do Prostějova.
V České republice bylo hospitalizováno už přes 150 osob a v pátek média zveřejnila zprávu o úmrtí třetí
osoby nakažené virem typu H1N1.
V Olomouckém kraji bylo doposud
potvrzeno pět onemocnění prasečí
chřipkou, v prostějovské nemocnici
pak byly nedávno hospitalizovány už
dvě osoby. Odborníci však upozorňují
na hrozbu daleko vyššího počtu nakažených, prasečí chřipka totiž z Ukrajiny míří přes Slovensko k nám. „Bylo

by naivní domnívat se, že nás virus
mine. Lidé by v těchto dnech měli dbát
zvýšené pozornosti o své zdraví a nepodceňovat ani ty nejmenší příznaky
onemocnění chřipkou. Může se jednat
o běžnou chřipku, ale také nemusí. To
pozná odborný lékař,“ sdělil Večerníku
MUDr. Zdeněk Prokeš, primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice.
Krajský úřad Olomouckého kraje vydal v pátek varování pro školy. Všechny
umývárny a toalety musejí být nově
vybaveny desinfekčními prostředky
a každého žáka, u kterého se projeví
byť jen sebemenší příznak nachlazení

nebo chřipky, mají pedagogové za úkol
okamžitě poslat domů. Na nápor pacientů nakažených virem H1N1 se připravuje také prostějovská nemocnice.
„Máme pro naši nemocnici zpracován
krizový epidemiologický plán, který by
platil při větším přísunu nemocných
s nutností hospitalizace. Uvolnila by
se jiná oddělení, například léčebna pro
dlouhodobě nemocné, jejíž pacienti
by byli přesunuti do dalších léčeben.
Během posledních týdnů jsme už na
infekčním oddělení přijali dvě osoby,
u kterých bylo virové onemocnění prasečí chřipkou jednoznačně prokázáno,“
dodal ještě primář Zdeněk Prokeš.

$.78/1«
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Byla to divná doba plná strachu a částečně i hysterie. Ordinace
praktických lékařů praskaly ve švech, lidé zpanikaření mediální
masáží navštěvovali doktory s každým kýchnutím či bolením
v krku. Během období prasečí chřipky hospitalizovala prostějovská nemocnice na dvě desítky pacientů, většinou však z jiných
regionů Olomouckého kraje. Panika po několika týdnech opadla
a na Prostějovsku viru prasečí chřipky nepodlehl naštěstí nikdo.
Stejně tak nedošlo k obětem na životech při následné ptačí chřipce, která vzbudila paniku o pár let později. Zvykejme si ale na
podobné situace. V poslední době přibývá množství dalších virových onemocnění dříve naprosto neznámých a bohužel mnohem
zákeřnějších.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Jana Olivetského
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Příště: Krasická ulice
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Spor vyřešil pěstí
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Těsně před půlnocí v sobotu
2. listopadu řešili strážníci případ
týkající se fyzického napadení.
Celý konflikt se odehrál na ulici
nedaleko centra. Aktéry sporu
byli dva mladíci ve věku sedmnáct
a osmnáct let. Nejprve mezi nimi
došlo ke slovním neshodám, které vyústily ve fyzický útok. Mladší
z dvojice uhodil staršího pěstí do
obličeje, následkem rány byla podlitina pod pravým okem. Lékařské
ošetření napadený na místě nepožadoval a hlídce uvedl, že v případě
následných zdravotních komplikací vyhledá lékaře. Za přítomnosti
strážníků již k žádnému protiprávnímu jednání nedocházelo. Celý
incident bude mít dohru u správního orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Nepořádný mladík
Předminulou sobotu 2. listopadu
před devatenáctou hodinou vyjížděla hlídka prověřit oznámení nedaleko centra města, kde neznámý
muž bouchá hůlkou do kontejnerů
na tříděný odpad a dělá nepořádek. Na místě byl kontaktován
oznamovatel, který sdělil, že viděl
mladíka, jak vyndal tiskárnu ze
sběrné nádoby na elektroodpad.
Následně ji rozbil a ulomené části
i se zbytkem tiskárny ponechal pohozené na chodníku. Poté se vydal
směrem k centru města. Strážníci
společně soznamovatelem provedli kontrolu okolí a přilehlých ulic
a podařilo se jim na městské tržnici
najít osobu odpovědnou za způsobený nepořádek. V podezřelém
pachateli byl zjištěn šestnáctiletý
mladík. Ten se ke všemu přiznal
a na svou obhajobu uvedl, že chtěl
z elektroodpadu získat nějaké barevné kovy. Za doprovodu hlídky
se přesunul na místo a způsobený
nepořádek uklidil. Jednání mladého muže bylo předáno k dořešení
příslušnému správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku.

Tuňáka chtěl
zpeněžit
Po sedmé hodině ranní v pondělí
4. listopadu vyjížděla hlídka prověřit nahlášený případ krádeže
do jednoho z prostějovských supermarketů. Na místě byl zjištěn
třiapadesátiletý muž. Ten si na
prodejně z regálu vložil do batohu
zboží v celkové hodnotě 1 430 korun. Jednalo se o konzervy tuňáka
Rio Mare. Následně prošel pokladní zónou bez zaplacení a tam
byl zadržen ostrahou obchodního
domu. Zboží bylo nepoškozené,
a proto bylo vráceno zpět do prodeje. Dotyčný pachatel se strážníkům na místě ke krádeži přiznal,
ale záležitost odmítl s hlídkou na
místě řešit. Jeho počínání projedná
příslušný správní orgán.

Žárlivec utrhl zvonek a na dveře vyryl dva kosočtverce

.521,.$

PROSTĚJOV Žárlivou scénu jako vystřiženou z filmu museli předminulou neděli řešit strážníci městské policie
v jednom z domů v Prostějově. Dvaapadesátiletý chlapík
se dobýval do bytu jiného muže, u kterého přespávala jeho manželka. Protože nikdo neotvíral, rozzuřený a zhrzený manžel začal řádit jako tajfun...

MICHAL KADLEC
Manželské nesrovnalosti řešili strážníci v neděli 3. listopadu odpoledne.
„Před šestnáctou hodinou bylo prostřednictvím linky 156 přijato sdělení o muži dobývajícím se do bytu
oznamovatele. Na uvedené místo
byla ihned vyslána hlídka. Ta zjistila,
že oznamovatel umožnil své známé
ubytování u sebe v bytě. Žena odešla
od svého manžela, který se ale dozvěděl, kde nyní momentálně bydlí.
Snažil se ji kontaktovat, ale ona s ním
nechtěla mluvit. To jej zřejmě velice
rozčílilo a v důsledku toho poškodil

domovní zvonek, jehož část strážníci
nalezli venku na chodníku. Dále kopal do vchodových dveří od bytu, do
kterých následně vyryl dva obrazce
ve tvaru kosočtverce,“ popsala řádění podvedeného manžela Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Všichni asi víme, co kosočtverce
s čárkou uprostřed naznačují... Jeden byl o velikosti zhruba 30 centimetrů, druhý o něco menší. Co bylo
dál? „Z místa muž odešel ještě před
příjezdem hlídky. Poškozený vyčíslil způsobenou škodu na dva tisíce
korun. Záležitost byla postoupena
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Obrazy poškodil,
plátna vzal
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příslušnému správnímu orgánu, kde
může poškozený vymáhat náhradu
za způsobenou škodu. Dvaapadesátiletý muž je důvodně podezřelý

Minulý čtvrtek 7. listopadu odpoledne zjistil poškozený majitel nemovitosti, že neznámý pachatel vnikl do
domu v Prostějově, a to v době od
28. října do středy 6. listopadu. Zloděj musel přelézt branku plotu, aby
se dostal ke dveřím neobydleného
domu, které vytlačil. Následně vzal
dřevěné loutky, v prvním patře poškodil sedm obrazů, ze kterých odcizil plátna a přibral i televizor. S těmito
věcmi pak objekt opustil. Majitel si
škodu prozatím nevyčíslil a prostějovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže.

z přestupku proti majetku,“ doplnila
Greplová s tím, že zhrzenému manželovi může u správního orgánu hrozit pokuta až do výše 50 000 korun.
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PROSTĚJOV Další případ násilí řešili prostějovští strážníci za
místním nádražím. Mladší přítel
šestadvacetileté ženy se zřejmě
neovládl a něžnější polovičku
surově napadl. Mladík měl svoji
přítelkyni pěstí uhodit do obličeje
a břicha, poté navíc ve vzteku ještě
kopnout do břicha!
„Po sedmé hodině ranní ve středu 6.
listopadu napadl agresor svou šestadvacetiletou přítelkyni za místním
nádražím. Ta vše oznámila na linku
156. Hlídka po příjezdu na místo
kontaktovala oznamovatelku, která
uvedla, že před chvílí byla fyzicky
napadena svým přítelem. Po slovní
hádce mezi ní a dvacetiletým part-

nerem došlo z jeho strany k fyzickému útoku. Uhodil ji sevřenými pěstmi do oblasti obličeje a břicha, pak
ji měl několikrát kopnout a z místa
odešel,“ potvrdila incident Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
U ženy strážníci nezjistili žádné viditelné zranění. „Ani si dotyčná na
žádnou bolest nestěžovala a odmítla
jakoukoliv pomoc i lékařské ošetření. Veškeré počínání útočníka bylo
oznámeno příslušnému správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. Tam mu
hrozí pokuta do výše dvaceti tisíc korun,“ dodala mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)
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PROSTĚJOV Podnikavá to žena...
Třiatřicetileté mamince z Prostějova zřejmě nestačila mateřská,
a tak se dala načerno do provozování loterie a sázek. To jí vyneslo
desítky tisíc korun, kdy většinu
peněz už utratila. Teď jí hrozí až
tři roky vězení.
„Z přečinu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry
podezírají kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality třiatřicetiletou ženu z Prostějova.
Tohoto skutku se měla podezřelá
dopustit v roce 2017 a poté i v roce
letošním tím, že prostřednictvím so-

ciální sítě neoprávněně provozovala
hazardní hru ve smyslu zákona o hazardních hrách. Prodejem losů měla
utržit více než 140 tisíc korun. Část
z těchto peněz použila na vyplacení
výher a zbytek si ponechala k vlastnímu užití během své mateřské dovolené,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Kriminalisté ve věci konali zkrácené
přípravné řízení. „V případě odsouzení podezřelé ženě hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ přidal
Kořínek.
(mik)
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NĚKDEJŠÍ ŠÉF PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE DOSTAL
Michal Tomiga: „Za vším stojí
WODNEÙYDOÙFKhokejistù...“
➢ztitulnístrany

BRNO, PROSTĚJOV Bývalý
předseda LHK Jestřábi Prostějov
Michal Tomiga u Krajského soudu v Brně čelil od úterý do čtvrtku
minulého týdne obžalobě, podle níž v žádostech o dotace od
města Prostějov a Olomouckého kraje opakovaně lhal o tom, že
hokejový klub nečelí exekucím. Ty měly vzniknou kvůli nezaplaceným nákupům sportovního vybavení a dluhům za ubytování.
Za to mu hrozil trest od pěti do deseti let vězení. Večerník sledoval
část jednání v jihomoravské metropoli naživo.
tvářet tlak na to, aby nedostával dotaPŮVODNÍ
ce formou veřejné finanční podpory.
reportáž
„Odmítám, že bych zamlčel exekuce.
pro Večerník
Před jednáním Rady města Prostějova v dubnu 2015 jsem se s věřiteli řádMartin
ně dohodl a exekuce bral za neplatné.
ZAORAL
Svědčí o tom mimo jiné fakt, že klub
První hlavní líčení se v Brně konalo i po tomto datu s oběma věřiteli
už v létě, Michal Tomiga však během dále spolupracoval,“ argumentoval
něj odmítl vypovídat. Své vyjádření si někdejší šéf Jestřábů, který byl dále
nechal až na úterý 5. listopadu. Ome- obžalován i z toho, že klub ve svém
zil se na to, že předem připravené účetnictví zatajil dary od celé řady
stanovisko přečetl. „Prostějovský ho- prostějovských firem v celkové
kej jsem vedl v letech 2010 až 2017. výši pohybující se kolem dvou miSpolupracoval jsem přitom s generál- lionů korun. Stát tak na daních přiním ředitelem Modřanské potrubní pravil o bezmála 400 tisíc korun.
Tomášem Medkem. Poté, co se jeho „K tomu mohu říct jen tolik, že nejspolečnost dostala do problémů, pro- sem ekonom a v těchto záležitostech
dal jsem seniorský tým panu Luňá- jsem využíval služeb účetní. Pokud
kovi a sám vedl pouze mládežnické se tedy někde stala chyba, jde to na
týmy,“ přippomněl Tomiga, který jejich vrub,“ zříkal se zodpovědnosti
kořen všech problémů viděl v tom, že Tomiga, který nakonec klub převedl
skupina bývalých hokejistů začala vy- na Vladislava Odstrčila.

PĚT LET NATVRDO
èGJQNKVQXCN"

Zkrachovalý veterinář byl fakticky
řízen předchozím majitelem Jestřábů Zdeňkem Zabloudilem. „Lituji,
že jsem nebyl důslednější při vedení
účetnictví, nespojil se s ekonomy
i právníky a vložil důvěru ve Vladislava Odstrčila. Kromě toho lituji také
své rodiny a dětí, které nechtěly hrát
v novém klubu. Nelituji ovšem toho,
že jsem v Prostějově spolupracoval
s trenéry a vedl klub,“
uzavřel svoji výpověď
Michal Tomiga
s tím, že další skutečnosti odmítá
komentovat.

,CMFQRCFPG
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Senát brněnského soudu Tomigově
verzi neuvěřil. Na základě obsáhlých
listinných důkazů i výpovědí svědků, mezi nimiž figurovala i bývalá
primátorka města Alena Rašková,
poslal Michala Tomigu na pět let do
vězení! „Obžalovaný byl uznán vinným ze zločinu dotačního podvodu
a z přečinu zkrácení daně, za což byl
odsouzen k trestu odnětí svobody

BYLI JSME
U TOHO
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Sušička mu nepřišla

Koncem října si oznamovatel
z Prostějova objednal z internetového obchodu sušičku prádla
v hodnotě necelých 9 000 korun.
Vzápětí mu bylo na e-mail doručeno potvrzení, ve kterém bylo uvedeno číslo objednávky a číslo účtu
pro platbu. Po zaplacení čekal na
doručení zboží, které ale nepřicházelo, navíc zjistil, že webové stránky
obchodu jsou nefunkční. Podvodné jednání přišel poškozený ohlásit
na prostějovskou služebnu. Okolnosti případu policisté zaznamenali a zahájili úkony trestního řízení
pro trestný čin podvodu.

Jízdu na kole nezvládl

Minulé úterý 5. listopadu odpoledne
si přivodil na jízdním kole zranění
dvadvacetiletý mladík, který jel po
ulici B. Šmerala ve směru do centra města. Na uvedené ulici najel na
chodník a při přejezdu mostku mu
na ocelové spojnici podklouzlo kolo.
Mladík spadl a poranil si končetinu.
Z místa jej převezla na ošetření do
nemocnice záchranná služba. Že by
před jízdou něco popil, vyloučila provedená dechová zkouška.

Bral vrtáky
i rotační laser

Z přečinu krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se od čtvrtka 7. do pátku 8. listopadu vloupal do
jedné z dílen v Prostějově, do které se
dostal po poškození vstupních dveří,
ze šatny odcizil vrtačku a z výrobních
prostor 25 různých vrtáků a rotační
stavební laser včetně kufříku. Celková škoda odcizením je odhadována
na předběžně 45 000 korun, škoda
poškozením bude upřesněna dodatečně. Pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí za uvedený přečin až dva
roky za mřížemi.

Cyklista se
s tímnepáral
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v trvání pěti let se zařazením do věznice s ostrahou. Obžalovaný spolek
nesmí čtyři roky přijímat dotace,“
potvrdila rozsudek Miroslava Klusová z Krajského soudu v Brně.
Rozsudek dosud není pravomocný,
je velmi pravděpodobné, že se Michal Tomiga proti němu odvolá. Ve
hře pak zůstává i povinnost uhradit
způsobenou škodu. Město Prostějov po Tomigovi a jestřábím spolku
chce zpět půl milionu korun, Olomoucký kraj pak 1 340 000 korun.

V pátek 8. listopadu kolem půl
jedné v noci zastavili policisté ve
Vrahovické ulici kličkujícího cyklistu. Jak zjistili, jednalo se o čtyřiadvacetiletého muže. Provedli
u něj orientační dechovou zkoušku
a naměřili mu téměř 0,9 promile alkoholu v dechu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil a lékařské
vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu v nemocnici nepožadoval. Policisté mu další jízdu
zakázali. Nyní je tak podezřelý
z přestupku na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
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Emma VYROUBALOVÁ
10. 10. 2019 51 cm 3,65 kg
Prostějov

Adéla Natálie VALÁŠKOVÁ
5. 11. 2019 49 cm 2,95 kg
Drahany
Oliver HRON
24. 10. 2019 49 cm 3,20 kg
Prostějov

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Fotografie jsou pořizované na klasický film
a pochází především z podzemí Jeseníků, ale
najdou se zde i fotky z Olomouce, Znojma,
Špilberku a jiných lokalit. „Když už se do nějakého podzemí dostanu, tak se snažím tyto
okamžiky zachytit na fotografii a přenést je
tak do srdcí dalších lidí. Vždy mne zajímalo
tajemno, cítím v tom krásu, harmonii a klid.
První fotografie z podzemí pochází asi
z roku 1995. Tím, že je pořizuji na klasický
film, jsem nucen přemýšlet, kdy zmáčknu
spoušť. Fotografie neupravuji a beru je jako
dokumentární,“ popisuje čtyřiapadesátiletý

speleolog Petr Hruban s tím, že jeho první
fotografie z podzemí pochází už z roku 1995,
ale samotnému fotografování se věnuje o deset let déle.
Podle náročnosti terénu, který navštíví, si
chystá speleologickou výbavu. „Do běžného podzemí si připravím kombinézu,
holínky, rukavice, speleovak, helmu se
světlem a do těžšího terénu neoprén, brodící kalhoty, lano, horolezeckou výbavu,
lanový žebřík, nafukovací člun, čerpadla
na vodu a k tomu dostatečnou svačinu.
V podzemí je absolutní tma, takže navíc ke
klasické výbavě a práci speleologa musím
nést silná světla, baterie, fotoaparát se stativem a fotit delším časem,“ vyjmenovává
Petr Hruban pocházející z Prostějova a dodává, že v podzemí stráví i šestnáct hodin
a limitován je životností baterií.
Speleologie je týmová aktivita, proto zájemce o ni musí mít prvořadě chuť a čas, musí
na něj být spoleh a musí si věřit. „Ideální pro
vstup do podzemí je tří a vícečlenná skupina a minimálně jeden člověk na povrchu
a samozřejmě i další lidé musí vědět o tom,
kam jdete, na jak dlouho a co tam jdete dělat. Jednou jsem byl s kamarádem na Šumpersku v jeskyni a on se zaseknul v úzké plazivce tak, že nemohl tam ani zpátky. Tenkrát
o nás nikdo nevěděl a dostat se ven trvalo
několik hodin,“ vzpomíná zkušený jeskyňář
na svůj nejsilnější zážitek. Sám naštěstí doposud nebyl svědkem žádného zranění, ale
při fotografování Zlatohorského podzemí,
které vyšlo knižně, prošel i místa, kterými
už by podruhé nešel.
Kromě jeskyní se zajímá také o důlní díla
a historické podzemí. „Úkolem speleologa
ve všech typech podzemí je jednak místo
dobře zdokumentovat, zaměřit, zmapovat,
ale také se zajímat o živé tvory, třeba netopýry, z nichž někteří patří ke kriticky ohroženým druhům a zanechat to vše pro další
generace,“ míní Petr Hruban, podle něhož
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objektivně hodnotit krásu jeskyní nelze.
„Javoříčské jeskyně jsou třeba krásně barevné, jeskyně Na Špičáku připomínají lůno
ženy, Býčí skála je úžasná aktivním tokem.
Každý vnímá krásu jinak a líbí se mu něco jiného,“ uzavírá Petr Hruban, který je členem
České speleologické společnosti, ZO 7-08
Sovinec a rád se ve volném čase vrací k fotografování přírody, hradů, zámků, zřícenin
a sakrální architektury.
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LGwGUVKCåUGFOKNGVÚMąÊåGPGEJWUM[<G\Cé¾VMWRQVąGDWLG
éCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV5N¾UMQWF÷N¾
XGNMÆRQMTQM[,GXJQFP¾RTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊ
DWFGRQFPKMCVXÚNGV[CRTQEJ¾\M[0CXQFÊVMWEJQFKVWOÊ
UPGUGUGLCMUHGPMQWVCMKRGLUMGO
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LGTQ\VQOKNÚMąÊåGPGEXGX÷MWéV[ąTQMčMVGTÚ\G\Cé¾VMWRQVąG
DWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCMLG\P÷L
FQMQPCNÚURQNGéPÊM#NGRQ\QT,GVQXGNMÚRGUXOCNÆOV÷NG
CMF[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷LGPVTQwMWVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

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 (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Téměř padesát
unikátních fotografií z moravského podzemí pořízených na klasický film nově zdobí
vstupní halu Nemocnice Prostějov, člena
skupiny AGEL. Jejich autorem je sanitář
prostějovské nemocnice a speleolog Petr
Hruban, který tak návštěvníky zavádí na
krásná a tajuplná místa, veřejnosti nepřístupná, a z podzemních hlubin přináší na
povrch poklady v podobě svých fotografií.
Zkoumání podzemí se věnuje již pětadvacet
let. Výstava potrvá až do konce listopadu.
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Z NEMOCNICE ...

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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Služby hodinového manžela se nesoustředí pouze na interiéry, ale také okolí vašeho domu, chalupy či chaty. Jednou z nejdůležitějších prací při údržbě zahrady
nebo pozemku je nepochybně pravidelné sekání trávy. Dále můžete po tomto
druhu manžela požadovat prořezání dřevin, odstranění plevele, zavlažování či
hrabání listí. Po dokončení prací hodinový manžel zajistí odvoz veškerého odpadu. Firmy zajišťují i další drobné práce, třeba opravu cesty, plotu nebo odstranění pařezu.
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Bývá často činností, kterou odkládáme na pokud možno co nejvzdálenější
dobu. To může mít za následek, že kulturnost prostředí, v němž se pohybujeme, klesá, neboť malý úklid nemá cenu dělat, popřípadě nepostačuje rozsahu
znečištění, a velký úklid stále nepřichází. Čím jiným pověřit odborníky než
nepříjemnou prací. V rámci generálního úklidu provede úklidová firma i takové úkony, které se provádějí velmi zřídka. Otře prach i z těch nejschovanějších
koutů, vyčistí větrací mřížky, důkladně očistí nábytek, a to nejen čalouněný,
dovede si poradit i se zašlými tapetami. Generální úklid zahrnuje také odstranění stavební suti a nepořádku po stavbách a rekonstrukcích.
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Texty připravil: Tomáš Kaláb

Nemusíte být šťastným majitelem rozlehlého rodinného domu či venkovské usedlosti. Postačí obyčejná garsonka v typickém paneláku, aby se objevil na vybavení
interiéru nějaký problém, kdy se něco pokazí. Jste-li dostatečně zruční, máte výhodu. Vyhledáte někde ve skříni to správné nářadí, vezmete problém za správný konec
a dříve či později se kýžený výsledek dostaví. Vžíváte-li se při pomyšlení na ruční
práce spíše do populárních postaviček Pata a Mata, raději nic svépomocí nezkoušejte a zavolejte odborníka. Dnes už nemusíte volat každého řemeslníka zvlášť, existují nabídky tzv. hodinových manželů, které s obecnými, nepříliš specializovanými
úkony pomohou. Jen dávejte pozor, jestli o dané firmě nekoluje mezi referencemi
přezdívka„A je to“... Nejen o tom je dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

V domácnostech se setkáváme s jiným druhem špíny než třeba v průmyslových
objektech. To ovšem často neznamená, že by byl úklid tohoto typu nečistot snazší,
než je tomu v továrních halách. Jiné prostředí obnáší jiné technologie, ale vyžaduje
srovnatelné, ba vyšší množství úkonů. Úklid člověkem obývaných prostor zahrnuje profesionální luxování, případně čištění koberců, mytí podlah, mytí oken, čištění
čalouněného nábytku, mytí radiátorů a lustrů, utírání prachu, vynesení odpadků, zalévání květin a tak dále, přičemž pokus o vyjmenování všech činnosti by byl značně
rozsáhlý. Navíc by asi nebyl konečný, protože repertoár úklidových činností se dá
přesně přizpůsobit či doplnit dle aktuální situace v té které domácnosti. Faktem je, že
úklidová firma by si měla poradit s úplně vším, co by zákazníka mohlo napadnout jí
v rámci úklidu přidělit, a její pravidelné najímání jej zbaví nutnosti platit stálé uklízečky a kupovat jim buďto levné a neúčinné, nebo drahé vybavení.
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Ať už jdete koupit nábytek do jakékoli prodejny, vždy si jej donesete domů v několika
úhledných balících, které finální tvar rozhodně nepřipomínají. Máte-li štěstí, najdete
v jedné z krabic kreslený (kvůli eliminaci jazykových mutací) návod, jak smontovat
ten kus, co jste si na obrázku či v reále vybrali. Čím větší nábytek, tím složitější návod,
a to ještě neuvažujeme běžný stav, kdy do sebe jednotlivé části či spojovací materiál
přesně nezapadají. V takovém případě je jednodušší udržet klidné nervy a zavolat
odborníka.
Hodinový manžel nabízí profesionální montáže nábytku do domova či kanceláře.
Sestaví různé druhy nábytku tuzemských i zahraničních výrobců. Firmy tohoto
druhu mívají rozsáhlé zkušenosti s montáží i demontáží nábytku, což zaručuje vysokou kvalitu jejich práce. Každý je vybaven kompletní sadou potřebného nářadí.
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Stručně řečeno je to takový zručný domácí kutil, který udělá práce všeho druhu.
Vymaluje interiéry, položí koberce a lina vč. montáže lišt, namontuje záclonové
konzoly, pověsí záclony či závěsy, namontuje koupelnové a bytové doplňky. Obrátit se na něj můžete s drobnými zámečnickými pracemi, přípravou bytové jednotky na prodej, odvozem automobilu do servisu nebo jeho umytí a vyčištění,
odvozem menších předmětů a dokonce i dovozem menších i objemných nákupů. Takže spektrum činností zahrnuje vše od opravy rozbité židle, přes kapající
kohoutky, pověšení obrazů, svítidel až po sekání trávy či úklidu po oslavě.
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Třicet let je hodně dlouhá doba.
V listopadu 1989 se stalo něco,
z čeho naše generace a hlavně ta
starší byla celá u vytržení. Revoluce. Něco, co člověk stihne zažít na
vlastní kůži většinou pouze jedenkrát za život.
Tenkrát většina obyvatel s nadšením cinkala klíči na náměstích
a těšila se, že si místo totalitního
režimu bude vládnout sama, že
vláda věcí našich se konečně navrátí. Už tenkrát coby čerstvý navrátilec z vojenské základní služby
jsem tušil, že přerod z totality na
svobodnou demokratickou zemi
s tržním hospodářstvím bude těžký. Osobně jsem tomu dával deset
let. Uběhlo třikrát tolik času a já
se s ohledem na současnost ptám

publicistika

Pořídit si psa, to není jen tak. Je to
rozhodnutí na dalších asi patnáct let.
A nejde jen o roky, které s vámi nový
kamarád stráví, ale je to závazek na
čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.
Je to skoro jako pořídit si dítě, ale nedostanete na něj mateřskou či otcovskou dovolenou, finanční příspěvek
ani neschopenku. Dokonce vás ani
nebude financovat na stará kolena.
Počítat tedy musíte se všemi možnými alternativami a mít vždy nějakou
tu korunu na účtu navíc.
V naší rodině jsme vždy od mého
dětství měli doma alespoň jednoho
žrouta času i peněz, nanejvýš dva.
Tento fakt se promítl i do mého současného života, kdy „nedám bez psa
ani ránu“, protože jak vždycky říkám, i kdybych měla být celý měsíc
o chlebu, na granule bude vždycky.
Poslední rok jsem měla doma jen
nyní už postarší a mírně nevrlou
jorkšíří dámičku Abby (čti Ejby),
která už má ráda svůj pelíšek, přecpaný pupek a maximálně pravidelné podrbání nad zadečkem.
Byla jsem rozhodnutá, až jednou
Abby odejde do psího nebe, pořídím
si dva pejsky naráz, aby si na sebe
zvykli a dělali mi radost. Jenže...
V rámci pracovní náplně jsem vymýšlela titulní stranu kalendáře Večerníku a ušila jsem si na sebe pěknou boudu. Sehnat pejska, který udrží v tlamě
noviny tak, aby byl vidět nápis Večerník, a ještě se u toho nechá vyfotit, není
jen tak. Po marné snaze několika kamarádů a známých jsem oslovila psí
útulek Voříšek z Čech pod Kosířem.
Štěstí se na nás usmálo a vznikla fotka, kterou můžete na kalendáři vidět.
Německý ovčák Brita, nová mediální
hvězdička, určitě rozněžní nejedno
srdce a věřím, že nyní dělá radost novému adoptivnímu páníčkovi.
Touto fotografií se ve mně a partnerovi zrodila myšlenka, která se neustále
vracela – pořídíme si dalšího pejska.
Nad prvopočátečním nadšením, že si
vezmeme Britu, zvítězil rozum. Usoudili jsme, že není v našich silách ani
v časových možnostech jí zajistit život,
který si zaslouží. S tímto rozhodnutím
se pořízení pejska zdálo býti vyřešené.
Přesto jsem ve volných chvílích sledovala rubriku útulku v našich novinách, až
se objevil Škubánek. Krásný tříměsíční
kříženec, jenž mi okamžitě učaroval.
Fotografie jsem ukázala i partnerovi,
který se do něj v tu ránu také zamiloval. Netrvalo dlouho a rozjela jsem
průzkum mezi rodinou, co na moje
zvažování říkají. Příliš mi nepomohli,
jelikož jsem z nich nedostala více než
„je to na tobě“ a komentář od babičky „je škaredej a má zlou hubu“. Fakt
díky za rady! A tak se stalo, že jsme se
na něj o dušičkové sobotě jeli podívat.
Nebudu to protahovat, Škubánek jel
s námi domů. S blížícím se domovem
jsem začala stresovat, co když se Škubka a Abby nesnesou. Samozřejmě to
tak bylo, Abby si nenechala jeho přítomnost ve své blízkosti líbit a Škubánek ji vesele ignoroval. Mě moje jorkšíří princezna odmítala zcela, protože
jsem přece zradila a nesmím ji tedy ani
pohladit. S pálícími slzami v očích jsem
si nedokázala představit, jak to další
dny či roky zvládneme.
První noc byla krušná, moc jsem se
nevyspala. Škubánek spal pěkně,
zato přítel vrčel kvůli rýmě na celý
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rgumentů proti dobrovolnému
odchodu ze světa za asistence
lékaře přesto zůstává stále více než dost.
Předně je to skutečnost, že asi jen málokterý lékař vychovávaný k tomu, že
každý z nás má aspoň minimální šanci
se uzdravit a on sám mu k tomu má ze
všech sil pomáhat, bude ochotný kohokoliv fakticky zabít. Rozhodnutí mu
neusnadní ani fakt, že to bude na výslovnou žádost pacienta. Tohle drtivá
většina lékařů nikdy nepřekousne.
alším problémem je známý argument, že my sami jsme si život
nedali a tak bychom neměli mít ani
právo si ho brát. Na druhou stranu, kolik lidí by žilo, pokud by nebyli udržováni na životě pomocí léků a přístrojů?
Nerozhoduje v tomto případě o životě
a smrti zase „jen“ člověk, navíc člověk,
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pak bude jistě více než dost a dá se
očekávat, že jejich počty budou každoročně narůstat. U každého z nich
nebude důležité ani tak kdy či jak se
rozhodne ukončit svůj život. Hlavní
otázka bude znít proč? Zjednodušeně řečeno: bude-li jeho důvod nezávislý na lidské vůli, pak by mělo
být každému umožněno důstojně
a včas se smířit sám se sebou, s lidmi, případně i s Bohem a ... v pravý
moment zemřít.



který rozhodně netrpí a jehož se celá
záležitost týká jen velmi okrajově?
ejvětší obavy samozřejmě panují z možného zneužití eutanazie.
Tomu by se dalo určitě ve velké míře
předejít. Samozřejmě že by její schválení nebylo vázáno pouze na to, jak se
člověk právě cítí. To bychom taky velice brzy mohli přijít o polovinu národa.
Naopak každý žadatel o eutanazii by
musel být podroben lékařské prohlídce a řešilo by se, zda není naváděn.
Teprve pokud by odborníky opakovaně přesvědčil o své touze zemřít, pak
by si mohl sám určit den smrti. Až do
úplného konce by však měl možnost
své přání změnit. Ale vůbec největší
problém vězí v otřepaném, že cesta do
pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.
V případě uzákonění hrozí, že se z eutanazie stane něco, s čím se tak nějak
dopředu počítá. V hlavách lidí by se
mohla usadit myšlenka, že by ji měl
podstoupit každý smrtelně nemocný
či přestárlý člověk. To by samo o osobě
znamenalo katastrofu.
avzdory tomu všemu je téměř
jisté, že zákon o eutanazii dříve
či později u nás bude schválen. Zájemců o dobrovolný odchod ze světa

Úplnì zbyteèná stávka uèitelù
Celý život jsem pracoval ve školství jako učitel i ředitel školy. Za komunistů učitelé byli druhořadou třídou jak v žebříčku uznávání profesí, tak v platu. Skoro
každý učitel, když si potřeboval přilepšit do rozpočtu, musel po škole ještě nastoupit druhou směnu jako vykladač vagónů, na různých výkopech, v obchodech a dalších zaměstnáních. Při stavbě bytu se musel zapojit a odpracovat mnoho hodin. To vše jen pro připomenutí – pro všechny mladé učitele.
Po revoluci se začalo učitelské povolání brát vážně, ale finančně na ně moc nezbylo. Teprve za nynější vlády je učitelské povolání na předním místě a systematicky se učitelům přidává. Nejsou sami, kde je potřeba platy zvyšovat. Zdravotnictví, kultura, sociální sféra, armáda, hasiči a další státní zaměstnanci.
Vláda dělá, co může. A daří se jí své vládní prohlášení naplňovat. Jako ředitel s patnáctiletou zkušeností ve funkci vím, že je potřeba dostat jak peníze na
platy učitelů, tak i na odměny jako pobídková složka. Pan předseda školských odborů Dobšík si tímto neuváženým krokem zavřel dveře ke vládě. Oceňuji, že je velké množství škol a učitelů, kteří se k této stávce nepřipojili.
Antonín Dušek, Prostějov
Zlodìji aut vymøeli...
Rondel by mìl pomoci
Je to už pár let, co jsem se stal obětí zlodějů aut, z parkoviště na sídlišti Hloučela Rondel na Vápenici a Olomoucké není podle mě nesmysl, jak říkají někteří mí
mi zmizela nová škodovka a dodnes nebyla nalezena. Až mnohem později jsem kamarádi. To víte, probíráme to v hospodě u piva, a co řidič, to jiný názor. Podle
se dozvěděl, že celou skupinu zlodějů pak policie pozavírala a soud je poslal na toho mého okružní křižovatka nevyřeší jen plynulejší provoz a propustnost
několik let do vězení. Auto se mi sice už nikdy nevrátilo, ale aspoň jsem cítil ně- spojnice ulic Olomoucké, Vápenice a Svatoplukovy, potažmo ještě Újezdu, ale
jaké zadostiučinění. Čeho si však v poslední době všímám a docela mě to těší, hlavně by mohla pomoci zkrátit obrovské fronty vozidel po celé Olomoucké
že na Prostějovsku už nedochází ke krádežím aut. Nebo to policie tají? To se mi ulici. Vždyť se podívejte, jaké zácpy se tu tvoří už od Vápenice až po benzínku
nezdá, spíše tento druh trestné činnosti z našeho města a okolí vymizel. Nebo na okraji Držovic, ne-li od samého Tesca. Hlavním problémem je kolikrát železzloději aut vymřeli. Raději je ale nepřivolávejme zpátky a buďme rádi za to, že niční přejezd v Olomoucké a velice často stažené závory. Ale již výše zmíněný
můžeme parkovat svá vozidla ve městě bez toho, že bychom měli o ně strach. rondel bude podle mě určitě prospěšnější než stávající klasická křižovatka řízeJiří Kolomazník, Prostějov ná semafory.
Petr Linhart, Prostějov
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mrti se nebojím, smrt není
zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co strašné je, co zlé je, to umírání je. Umírání se bojím, kde každý
je opuštěn,“ napsal před bezmála
100 lety ve své upřímné zpovědi
umírající básník Jiří Wolker. Dokonale tak vystihl pocity, z nichž má
strach čím dál více Čechů. I my se
často nebojíme smrti jako takové,
ale děsíme se stavu, kdy budeme
dlouhé měsíce upoutáni na lůžku,
pomočení a v bolestech čekat na vysvobození. Přitom náš aktuální stav
ovládne naši mysl a zcela překryje
vzpomínky na vše dobré, co jsme
kdysi prožili. Jinak řečeno: stále více
lidí je přesvědčeno, že eutanazie je
v moha případech jedinou šancí na
důstojný konec.

A

V současné době se připravuje zákon, který by umožnil nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit eutanazii, tedy smrt za
asistence odborného lékaře. Je více než pravděpodobné, že tento zákon bude v dohledné době schválen. Stačí k tomu dvě věci:
aby vylučoval možnost zneužití či následného„obchodu se smrtí“
a aby se poslanci při jeho schvalování řídili přáním drtivé většiny národa. O tom, že by každý měl mít právo zemřít důstojně a na vlastní
přání totiž panuje mezi současníky jinde nevídaná shoda. I v tomto
případě však zůstává otázka: Jak Češi s tímto svým právem naloží?

„S
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byt. Pozitivem byl fakt, že se noví
psí kamarádi začali více tolerovat
a mně spadl kámen ze srdce, že nebudu muset psí miminko vrátit. Na
další noc jsem se také moc netěšila,
protože jsem byla tentokrát na Škubánka sama a značně unavená. Naštěstí spal celou noc jako zabitý a já
si mohla odpočinout. S nově nabitou
energií a chutí do dalších dnů jsem
šla do spodního bytu za babičkou,
kde spala Abby. Tam jsem se dozvěděla, že problinkala a prokadila
celou noc, jelikož se den předtím přecpala, aby se nemusela s nikým dělit.
Abbynku jsme tedy přejmenovali na
Abblinku (čti Ejblinku), odlehčili
peněženku u veterináře a oddychli si.
Přestože s pejsky může být potíž,
jsou to oddaní tvorové, kteří vám
za lásku věnují svůj život. Budou
to vaši nejvěrnější přátelé. Český
lingvista František Vymazal to shrnul do jednoho citátu, když vyslovil
větu: „Pes je pravděpodobně nejlepší přítel člověka proto, že nám
neradí, nepůjčuje si od nás peníze
a neobdarovává nás tchýněmi.“

Báječná léta se psem. Anebo se dvěma..

FEJETON ANETY STRAŠKRABOVÉ

milujeme vecerník
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Ahoj všichni,
nedávno jsem se účastnil akce, kde se
měli občané možnost vyjádřit k tomu,
co je ve městě trápí. O události se vědělo dlouho dopředu i čas byl takový,
že se nikdo nemohl vymlouvat na
skutečnost, že zasahuje do pracovní
doby. Přesto účast nebyla nejhojnější.
Proto si vážím všech těch, kteří přišli,
věcně a ne humpolácky diskutovali
o konkrétních problémech a z jejichž
návrhů pak vyplynula desítka těch
nejpalčivějších problémů.
Za všechny například absolutně neudržitelná situace okolo zábavního
podniku Morava, rozšíření počtu lůžek
v domovech pro seniory, řešení vyloučených lokalit, revitalizace některých
prostranství a objektů… Prostějovské
Radniční listy a web města vytvořily
anketní lístek, kde se pořadím deseti
problémů dá hýbat a hlavně doplnit
problém svůj, který na akci nezazněl.
Může se stát, že pokud daný problém
uvede více spoluobčanů, pak přeskočí
některé z výše jmenovaných. Pokud
tedy máte zájem o své město, anketě se
nevyhýbejte, jelikož i četnost anketních
lístků dá celé akci punc důvěryhodnosti, problémy se pak opravdu mohou řešit. Diskuse a zájem o naše město jsou
přece prvořadé.
Kapku mě na akci poděsila jedna
dáma, která tvrdila, že v našem městě
žije od roku 1967 a že je stále stejně
nehezké, načež se v něm nic nedělá.
Myslím si, že příklad takového negativismu si Prostějov opravdu nezaslouží.
Já sám jsem se zde v roce 1969 narodil
a jsem zde rád. Neříkám, že město někde netlačí „bota“, ale rozhodně nechci
být negativistou, raději se budu snažit
mu nějak pomoci. Třeba už tím, že také
ten anketní lístek vyplním a až budou
konečné výsledky, tak se na nějaký
z problémů aktivně zaměřím. Když
nás takových bude víc, nejlépe pak stovky až tisíce, dokážeme si, že ani třicet let
po revoluci jsme neztratili nadšení o věci
veřejné.
Marty
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– opravdu jsme to tak v roce 1989
chtěli? Abychom ve vládě měli
spolupracovníky StB, za prezidenta hulváta rozdělujícího národ,
největší podnikatele bývalé komunisty či estébáky?!
A demokracie? Jak pro koho...
Když si na veřejnosti vzpomenete
na Václava Havla, jste ihned označeni za sluníčkáře, kavárenského povaleče a co já vím co ještě.
A všude kolem jen nenávist a lidé,
ze kterých čiší pouze zlost a snaha
kritizovat všechno a všechny. Věřím, že většina z nás, kteří na vlastní
kůži prožili listopadové dny roku
1989, to tak nechtěla. Něco se ale
„zvrtlo“ během uplynulých třiceti
let. Myslím, že nejsem jediný, kdo
je zklamán.
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Michal KADLEC

pro Večerník

jjaká
aká jjee vvýstava
ýsttava sametová
saamettovvá třicítka...
třřiccíttkaa....

PROSTĚJOV Kvůli rekonstrukci
vnitřních prostor galerie odložená výstava byla konečně zahájena.
V pátek 8. listopadu se dveře Špalíčku v Uprkově ulici už naplno
otevřely a započala tak možnost,
připomenout si historické okamžiky listopadu 1989. Sametová
Třicítka ale přináší i zajímavé po-

3x foto: Michal Kadlec

hledy na život v socialismu. První
den si nenechal ujít ani Večerník.
Už když přijdete do výstavních prostor ve Špalíčku, na první pohled
vás zaujme pracovní stůl, který my
starší pamatujeme z běžných kanceláří socialistických podniků. Starý ošuntělý stůl, na něm psací stroj,
elektronická počítačka, zápisník

Nebyli
y
jste svìdk
nehody?

1. „Listopadové události v roce 1989
jsem vnímal velmi pozorně a byl jsem
v euforické radosti a očekávání, že
nedemokratické dlouholeté období
v naší zemi je u konce a lež a nenávist
již budou mít jepičí život. Protože
jsem v tu dobu pracoval v Olomouci,
zúčastňoval jsem se společenských
událostí jak v Olomouci, tak doma
v Prostějově. Bohužel jsem měl v tu
dobu manželku v nemocnici, tak mi
bylo líto, že radost z očekávání nového
řádu jsme nemohli prožívat spolu přímo v centru událostí.“
2. „Určitě se v současné době máme
ekonomicky lépe, máme demokracii,
je svoboda slova, tisku, nemusíme
stát fronty na pomeranče, možná snad
jen na významné kulturní akce nebo
koncerty. Cestujeme svobodně na občanku skoro po celé Evropě a bez problémů skoro po celém světě, a to po
celý rok. Možná jsem naivní, ale přeci
jen jsem předpokládal v odkazu roku
1989 více. Nelíbila se mi po počáteční
euforii překotná privatizace a rozprodej národního majetku.“

1. „V roce 1989 jsem skončil studium
na vysoké škole a nastoupil na mé první pracovní místo na Základní škole
v Klenovicích na Hané. Listopadové
události jsem prožíval jednak na škole, kde jsme založili Občanské fórum,
ale prožíval jsem atmosféru sametové
revoluce i se svými kamarády z vysoké
školy v Olomouci, kde byla, tak jako
všude, fantastická nálada. Samozřejmě
jsem sledoval i dění v Prostějově. Člověk rád na atmosféru plnou svobody
a odhodlání vzpomíná.“
2. „Spousta věcí se povedla, spoustu věcí
jsme mohli udělat jinak, ale vcelku vnímám změny ve společnosti pozitivně.
Jednoznačně příznivě vnímám všechny
možnosti a šance, které byly v minulém
režimu nedostupné. Otevřely se nám
hranice, tím možnost cestovat a poznávat, máme možnost projevovat svůj
názor, vytvářet spolky a jiné organizace.
Své politické zástupce můžeme volit ve
svobodných volbách z více stran. Máme
také mnohem větší možnosti něčeho
dosáhnout a něco vlastnit. Je určitě zcela
neporovnatelně bohatší nabídka služeb
a zboží. Otevřely se šance pro pracovité
a nadané lidi, nové možnosti vzdělání.
Máme větší šanci vzít osud do svých
rukou. Na druhé straně se mi zdá, že se
za třicet let zhoršily mezilidské vztahy
a morálka ve společnosti. To vnímám já
i mé okolí opravdu negativně.“
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1. „Listopad 1989 jsem prožila jako
studentka střední ekonomické školy.
Byla jsem v té době ve druhém ročníku. I k nám tehdy dolehla revoluční
vlna, kdy jsme se jako škola k protestům přidali a probíhala různá setkání
a diskuse. Navíc jsem dění v Praze
pravidelně sledovala v televizi, když
začala o demonstracích informovat.
Pamatuji si, že mi při pohledu na tehdejší národní sounáležitost i vstupovaly slzy do očí.“
2. „Přes některé problémy žijeme díky
změnám nastartovaným v roce 1989
v nejšťastnějším období našeho národa. Nikdy nebyla tak vysoká životní
úroveň jako dnes a získaná svoboda
dává každému z nás možnost žít si
podle vlastní volby. Nenalhávejme
si, že se vše úplně povedlo, ale jsem
přesvědčená, že naše polistopadová
republika je příběhem úspěchu.“

MILADA SOKOLOVÁ
(ODS)
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problém zlepšil i díky nainstalování
mobilních kamer a zjištěním nepořádníků. Zmínil bych ještě letošní
preventivní akci Jehla, kdy jsme i ve
Vrahovicích našli spoustu pohozených injekčních stříkaček od narkomanů, nejvíce tak tomu bylo ale
okolo hlavního nádraží,“ uvedl Jan
Nagy.
Po některých pochvalných proslovech a poděkování městu však občané Vrahovic přišli na radní i s kritikou
některých nedostatků. Například na
stále chybějící cyklostezku ve Vrahovické ulici, nekvalitní kanalizaci v ulicích V. Nezvala a Josefa Suka, špatný
stav účelové komunikace mezi garážemi na Sídlišti Svornosti, stejně
jako na katastrofální stav chodníků
i parkovacích ploch na tomto sídlišti
a padly další a další připomínky. Na
některé z nich radní nebo vedoucí
jednotlivých odborů magistrátu odpovídali přímo, jiné si zapsali s tím, že
stížnosti občanů prověří.
Další setkání radních s občany pokračuje tento týden, kdy se konšelé a úředníci magistrátu potkají ve
čtvrtek 14. listopadu v čechovické
sokolovně s obyvateli Čechovic,
Krasic a Domamyslic.

BYLI JSME
U TOHO
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čané města se svými názory. Rostislav
Mátl upozornil na závažné porušování
předpisů při parkování řidičů na sídlišti Šárka a Čeněk Svoboda pak nazval
zastupitele bezcharakterními darebáky
kvůli zdražení vstupného do městských
lázní. O incidentu informuje Večerník
na straně 3 dnešního vydání, o hodinové debatě k soutěži na pomník Edmunda Husserla budeme podrobně
referovat v příštím čísle. Právě zrušená
soutěž na pomník významného prostějovského rodáka totiž vyvolala na
zastupitelstvu pořádně horkou diskusi.
Zastupitelstvo jinak schválilo nové členy dozorčí i správní rady Národního
domu, rozpočtové opatření na dofinancování rekonstrukce Plumlovské
ulice, zvýšení příspěvku města na dopravní obslužnost v rámci celého Olomouckého kraje, dotaci ve výši 60 tisíc
korun společnosti TK PLUS na výstavu obrazů Václava Brožíka v prostějovském muzeu nebo prodej či pronájem
s tím, že se radní pokusí některé kvalitní
návrhy opozičních zastupitelů začlenit
do uvedené vyhlášky.
Další jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov se uskuteční v úterý 3. prosince, to však bude
věnováno pouze rozpočtu města na
rok 2020.
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městských pozemků. Jediné, na co rada
města narazila, byl návrh nové městské
vyhlášky o regulaci hazardu v Prostějově, o níž Večerník obsáhle informoval
v minulém čísle. Kvůli velkému množství doplňovacích návrhů ze strany
opozice rozhodl primátor František
Jura o stažení tohoto bodu programu

OLOMOUC, PROSTĚJOV Po
celé uplynulé desetiletí se Prostějov v prestižním srovnávacím výzkumu Město pro byznys
umisťoval na předních příčkách
v rámci Olomouckého kraje, vloni dokonce exceloval v celonárodním výzkumu. Minulé úterý
si primátor statutárního města
Prostějov František Jura jel do
Olomouce pro další famózní ocenění. Prostějov se v rámci kraje
stal Městem pro byznys celého
desetiletí! Ve srovnávacím průzkumu pak stříbro braly Hranice,
bronz Litovel.
Srovnávací výzkum zhodnotil podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve třinácti krajských
městech a obcích s rozšířenou působností Olomoucka za posledních
deset let. Prostějov dlouhodobými
výsledky jasně prokázal, že mu zaslouženě patří titul Město pro byznys desetiletí Olomouckého kraje.
„Podmínky pro podnikání jsou v Prostějově bezkonkurenční. Je to vynikající zpráva pro naše občany i celý Prostějov, protože ocenění Město pro
byznys desetiletí už vypovídá skutečně o dobré práci. Pokud jde o přístup
veřejné správy, tak asi neskromně
řeknu, že patříme v celé republice
k nejlepším. Přístup veřejné správy
je skutečně otevřený, komunikativní,

a to se projevuje ve výsledcích. A co
se týče podnikatelského prostředí,
tak je potřeba říci, že máme strategickou polohu u dálnice. My jsme chtěli,
aby průmyslová zóna vykvetla, byli
jsme vstřícní k podnikatelům, pokud
jde o pronájem pozemků a budov,
a to nejen pro velké firmy, ale i malé
a střední firmy a živnostníky. V komplexu kritérií, která výzkum hodnotí,
je tak kvalitně naplňujeme,“ pochvaluje si František Jura (ANO 2011).
„Je to ale především zavazující počin,
protože chceme pokračovat a budovat naše město ku prospěchu všech
obyvatel. Když se daří podnikatelům,
daří se i samému městu. Děkuji také
všem předchozím politickým reprezentacím města, neboť to je primárně jejich zásluha,“ dodal po převzetí
ceny současný první muž magistrátu.
Za uplynulé desetiletí se Prostějov v rámci Olomouckého kraje
umístil celkem šestkrát na prvním, jednou na druhém a dvakrát
na třetím místě, takže si titul Město
pro byznys desetiletí na Olomoucku
rozhodně zaslouží. Skvělou pozici
má i v rámci celé České republiky,
kde se za poslední dekádu umístil
celkem pětkrát mezi deseti nejlepšími, z toho dvakrát na stupních vítězů. Bronzová pozice to byla v roce
2010 a v roce 2018 dokonce celorepublikové vítězství.
(mik)

Jsme Mìstem pro byznys desetiletí!

SENZAČNÍ ÚSPĚCH PROSTĚJOVA

Jednání nejvyššího politického orgánu
města se minulé úterý zúčastnilo třiatřicet zastupitelů, omluveni byli pouze
Ivana Hemerková (PéVéčko) a Pavel
Holík (ČSSD). Radniční koalici tak
chyběly dva hlasy, ovšem žádné komplikace to nakonec radním nepřineslo.
Na úvod zasedání vystoupili dva ob-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Další, a to v pořadí
už jedenácté, zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov
v tomto volebním období proběhlo
v úterý 5. listopadu v obřadní síni
prostějovské radnice. Primátor
František Jura ho oproti předchozím zvyklostem svolal už na desátou hodinu odpolední. Přestože na
programu bylo třiatřicet bodů a komunální politici k některým z nich
až příliš zdlouhavě diskutovali, jednání skončilo už těsně po sedmnácté hodině.
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* „Lhal jste předtím a lžete i teď!
A z pana doktora Klapky
jste vymámili tele...“
Opoziční zastupitelka Hana Naiclerová (Změna pro Prostějov) se hned
v úvodu zastupitelstva ostře pustila
do primátora Františka Jury (ANO
2011).
* „V uplynulých čtyřech letech
byla naopak paní Naiclerová
několikrát usvědčena ze lží,
a to v přímém přenosu!“
Primátor Jura si od korpulentní
dámy nenechal vůbec nic líbit.
* „Nemusíte mi pomáhat,
já mám na to svoje lidi!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO) odmítl pomoc opozičnice Hany Naiclerové (Změna pro
Prostějov), která mu nabídla poslat
seznam technických chyb na stavbě
komunitního domu v Sušilově ulici.
* „Nelíbí se mi, že pan primátor
dostává holí na záda...“
Náměstek primátora Jan Krchňavý
(PéVéčko) se zastal primátora Jury
při diskusi o pomníku E. Husserla.
* „Já si občas stoupnu, protože mám
zánět sedacího nervu!“
Zastupitel Petr Kousal (KDU-ČSL)
takto vysvětloval, proč část jednání
absolvoval vestoje.
* „A já furt, proč vstáváte
jako ve škole...“
Primátor František Jura (ANO) bral
vysvětlení kolegy Kousala s humorem.
* „Nedokážu pochopit, co nám
tady vykládáte. Ostatně nechápu to
už delší dobu...“
První muž radnice tentokrát kroutil
po řeči Petra Kapounka (Na rovinu!) nechápavě hlavou.
* „Nevím, jak se do komise dostal
pan Dopita se svými zkušenostmi
z kulturistiky.“
Petr Kapounek (Na rovinu!) zase
nemohl pochopit účast „okamurovce“ Pavla Dopity v komisi pro urbanistickou soutěž.
* „Nechci říkat, aby opozice utichla, ale prosím ztište hlas nebo si
upravte mikrofony!“
Jan Zatloukal (ODS) si po velmi
hlasitých proslovech opozičníků Kapounka a Hájka zakrýval uši.
Zaznamenal: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nejprve hodně peprných vět, poté ale částečné uvolnění atmosféry. Jednání prostějovských zastupitelů minulé úterý
se nijak výrazně neprotáhlo, během sedmi hodin Večerník opět
zaznamenal několik vtipných perliček z úst komunálních politiků.

PERLIÈKY
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dvaadvacátého října svým usnesením
rozhodla na základě stanoviska poroty a v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek o rozdělení cen
a odměn účastníků soutěže na prvních třech místech v soutěži o návrh
jižní části centra Prostějova,“ sdělil
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
„Dále jsme rozhodli realizovat následné jednací řízení bez uveřejnění
s oslovením autorů návrhů dle pořadí určeného porotou s cílem dojednat obchodně-technické podmínky

realizace Územní studie Jižní části
centra Prostějova,“ doplnil Jura. „Je
dobře, že tato soutěž proběhla transparentně a že o ní byla velice podrobně informována také opozice. Takovému řešení, jak naložit s budoucím
uspořádáním jižní části centra po
desetileté přenici s Manthellanem,
nelze nic vytknout,“ pochválil radní
opoziční zastupitel Aleš Matyášek
(Na rovinu!).
Zastupitelé pak všemi třiatřiceti hlasy vzali na vědomí zprávu o vývoji
celé urbanistické soutěže.
(mik)
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PROSTĚJOV Uplynulou středu 6. listopadu v odpoledních hodinách
bylo přijato na linku 156 oznámení o skupině tří osob, které nabízejí
levnější energie.
„Do uvedené lokality byla vyslána hlídka, která kontaktovala oznamovatele, jenž uvedl, že na něj zvonili dva muži a jedna žena. Nabízeli výhodnější
energie a dále chtěli vidět a zkontrolovat plynoměr. Na to však majitel bytu
nepřistoupil, raději celou věc nahlásil na městskou policii,“ prozradila Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníkům prodejci tvrdili, že do uvedeného místa byli vysláni energetickou společností ke kontrole osobních údajů, jež měly být zaslány v dopisech. „Hlídka dotyčné prodejce poučila o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém
území města Prostějova. Pro podezření z porušení tržního řádu byla celá událost
oznámena správnímu orgánu. Ten má možnost za nedodržení pravidel stanovených nařízením obce uložit pokutu do výše sto tisíc korun,“ dodala Greplová.
(mik)
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Všechna soutěžní projektová díla
jsou od dnešního dne, tj pondělí 11.
listopadu do 1.prosince, vystavena
ve foyer kina Metro 70 a své si k nim
může říct i široká prostějovská veřejnost. Již 26. září proběhlo hodnoticí
zasedání poroty této soutěže, která
posoudila 21 doručených návrhů.
„Všechny splnily závazné podmínky
soutěže, to je dodržení anonymity
a umístění parkovacího domu a tržnice ve vymezených plochách. Porota dále rozhodla o rozdělení cen
a odměn. Rada města na své schůzi
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PROSTĚJOV Zastupitelstvo statutárního města Prostějov schválilo už na svém dubnovém zasedání uspořádání urbanistické soutěže na dostavbu jižní části centra
Prostějova. Od konce září tohoto roku měli radní k dispozici už
jednadvacet soutěžních návrhů,
z nichž hodnoticí porota vybrala
tři nejlepší. S výsledky soutěže
byli minulý týden seznámeni zastupitelé, ale jaký návrh se přesně
bude realizovat, rozhodnuto ještě
není.

Návrhy urbanistické soutěže

RQFCWVQzastupitelé POCHVÁLILI -JUJM I<=Á?FP

PETR KOUSAL
(KDU-ÈSL)

JIØÍ POSPÍŠIL
(PéVéèko)

PROSTĚJOVSKÝ Večerník v minulých dnech oslovil desítku zastupitelů statutárního města Prostějov v souvislosti s blížícím se výročím 30 let od sametové
revoluce roku 1989. Komunálním politikům jsme položili dvě shodné otázky,
na které zastupitelé napříč politickým spektrem odpověděli podle svého.

ANKETA mezi

a spousta rozházených kancelářských papírů. A nad stolem na zdi
nemůže přece chybět nic jiného
než obraz prezidenta Československé socialistické republiky Gustáva
Husáka! V téže přední místnosti
pak návštěvníci mohou ve vitrínách spatřit kompletní československou měnu v podobě bankovek
a mincí, kdy některé z nich platily
ještě dlouho po sametové revoluci.
Další část galerie je věnovaná dokumentaci a fotografiím z listopadových událostí roku 1989 v Praze, čemuž vévodí figurína člena
pohotovostního pluku zasahující
jednotky SNB z Národní třídy. Určitě mnohé zaujme i kompletně
sestavený obývací pokoj s ošuntělými křesílky, dřevěným stolem
a televizí. Hlavně mladí lidé se při
pohledu na socialistický obývák určitě neudrží smíchy, ale takto jsme
skutečně před rokem 1989 bydleli...
Značná část galerie ve Špalíčku je
pak věnována fotodokumentaci
událostí během listopadu a prosin-
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milujeme

PĚTILETKA
DO VRAHOVIC
PŘES
30 LETPŘINESLA
OD SAMETOVÉ
REVOLUCE
138 MILIONŮ KORUN

speciál Večerníku

PŮVODNÍ reportáž
EXKLUZIVNÍ rozhovor
a zpracování ankety

8

PROSTĚJOV V národní historii jde sice jen o zlomek času, avšak
v životě člověka je třicet let velice dlouhá doba. Obzvlášť, když
se stane něco mimořádného, co změní osudy nás všech. Už tuto
neděli oslavíme 30. výročí převratných listopadových událostí
roku 1989, které si nejrůznějšími akcemi připomínáme de facto
po celý nadcházející týden.
Součástí dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je speciální příloha věnovaná právě tomuto tématu. Na dvaatřiceti
stranách se ohlížíme nejen za událostmi v Praze ze 17. listopadu
1989, ale především přinášíme očitá svědectví přímých účastníků
sametové revoluce v Prostějově a jeho okolí. Také v našem městě
totiž nebylo jednoduché přinutit komunistické vedení radnice
k výměně na důležitých postech za kandidáty Občanského fóra. Exkluzivní rozhovory odtajňují některé dosud nezveřejněné
skutečnosti, z nichž i po letech mrazí. Zavzpomínali jsme, jaké ty
staré časy byly, vyzpovídali jeidného kameramana v akci a také
„Dítě revoluce“. Vše dokresluje rozsáhlá fotogalerie.
Tento přídavek pak doplňujeme následující dvoustranou, na které
dostává prostor současná garnitura prostějovské radnice v čele s primátorem statutárního města Františkem Jurou. A zabrousili jsme
i do muzea na výstavu s příznačným názvem SAMETOVÁ TŘICÍTKA.
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zpravodajství

„Čekají nás další významné rekonstrukce,“
přislíbil na setkání s místními občany
náměstek Jiří Rozehnal

mají konečně důstojné zázemí. Dále
šlo o rekonstrukci ulic Jano Köhlera
a Hrázky, stavby workoutového i dětského hřiště, rekonstrukci mateřské
školy ve Smetanově ulici či celé ulice
kapitána Nálepky. To vše stálo nemalé
peníze a do Vrahovic plynulo z města
vůbec nejvíce finančních prostředků.
V blízké budoucnosti budeme muset
podobným způsobem myslet i na
ostatní části Prostějova,“ pronesl Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora statutárního města Prostějov. „To ale neznamená, že ve Vrahovicích končíme, naopak. Čeká nás
velice obtížná rekonstrukce Vrahovické ulice, na jejímž financování se

samozřejmě budeme podílet s Olomouckým krajem. Dále to
bude výsadba zeleně, rekonstrukce
pivovarského rybníčku, rozšíření komunikace u takzvané myší díry nebo
také protipovodňová opatření,“

celkem
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

celkové investice mìsta ve vrahovicích

jaká je výstava sametová třicítka...

Do tělocvičny na základní škole
v Majakovského ulici přišlo na šest
desítek vrahovických občanů, kteří
se chtěli od představitelů prostějovského magistrátu dozvědět nejen, co
bylo v této příměstské části již proinvestováno, ale co radnice plánuje
v budoucnosti. A také lidé vznesli
některé své dotazy, připomínky či
stížnosti.
Na samý úvod celého setkání s obyvateli Vrahovic si vzal slovo primátor Prostějova František Jura, který
místní občany pozdravil a vyzval svého náměstka Jiřího Rozehnala, aby
přednesl zprávu o investicích do Vrahovic za posledních pět let. „Máme
za sebou období pěti let, kdy z městského rozpočtu plynulo do Vrahovic
přes 138 milionů korun. Zmínil bych
hlavně loňskou rekonstrukci koupaliště, která byla nejnákladnější investicí
do této příměstské části Prostějova.
Osobně jsem také rád za nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici,
protože místní dobrovolní hasiči,
kteří jsou prvosledovou jednotkou,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

hovicích tradičně v dopravě. Během
tohoto roku jsme tady uskutečnili
v rámci prevence kontroly uzavírání
bytových domů, a to celkem v devíti
stovkách případech. Pouze ve třech
z nich jsme zjistili nedostatečně
zabezpečenou nemovitost během
nočních hodin. Ve spolupráci s Policií ČR jsme pak řešili jeidnou krádež
vloupáním do bytu. Horší je to při
našich zjištěních nepořádku okolo
sběrných míst komunálního odpadu, ale v poslední době se i tento
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nejvyšší investice mìsta ve vrahovicích

přislíbil
Rozehnal.
Následně si vzal slovo
velitel Městské policie
Prostějov Jan Nagy,
který přítomné seznámil s bezpečnostní
situací ve Vrahovicích.
„V poslední době jsme
v této části města neřešili vážnější
delikt. Jedná se o běžné výjezdy při
rušení nočního klidu, kvůli nahlášeným problémům s bezdomovci
a nejvíce přestupků řešíme ve Vra-

YHãSDOtÿNXGYHŐH

PROSTĚJOV Letošní první z celé řady setkání prostějovských
radních, úředníků magistrátu i zástupců policie s občany jednotlivých částí města se konalo uplynulý čtvrtek 7. listopadu ve
Vrahovicích. Do této příměstské části magistrát během posledních pěti let investoval nejvíce peněz ze všech lokalit Prostějova.
Očekával se tedy poklidný průběh diskuse. Ano, radní slyšeli od
občanů slova chvály, ale padala i kritická slova. Ne všude jsou totiž opraveny chodníky a silnice, kanalizace podle mnohých nefunguje na sto procent a některé účelové komunikace vypadají
spíše jako tankodromy...

Výstava 6$0(729É7ŏ,&Ì7.$RWHYŐHOD

PĚTILETKA PŘINESLA DO VRAHOVIC PŘES
138 MILIONŮ KORUN

v marketu v Janáčkově ulici dva
recidivisté nezávisle na sobě.
„Jeden z nich, třicetiletý muž, vzal
z regálu 28 kusů balení tuňáka a tři
čokolády, načež přešel přes pokladní
zónu, aniž by se snažil za zboží zaplatit. Prodejnu bez povšimnutí ovšem

neopustil a odcizené zboží v hodnotě 3 070 korun vrátili zaměstnanci
zpátky na prodejnu. Pro policisty se
nejednalo o neznámou tvář, protože
již v minulosti se pokusil zboží takovýmto způsobem odcizit, navíc byl
v posledních třech letech za uvede-

PROSTĚJOV Ve Wolkerově ulici se
předminulý pátek odehrálo menší
drama. Sedmiletý chlapec vyběhl
z chodníku na silnici zpoza zaparkovaného auta, načež v tu chvíli
tudy projížděla řidička Fordu a hošíka srazila. Ten utrpěl naštěstí jen
lehčí zranění.
„V pátek prvního listopadu po šestnácté hodině došlo ve Wolkerově
ulici k dopravní nehodě osobního automobilu a nezletilého chodce. Sedmiletý chlapec zpoza zaparkovaného
automobilu Volkswagen na komunikaci vyběhl bez rozhlédnutí. Čtyřiapadesátiletá řidička projíždějícího
Fordu neměla šanci na to zareagovat
a chlapec narazil do levé zadní části
vozidla. Klučina utrpěl lehké zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše
způsobené hmotné škody byla před-

listovi přednost. Došlo mezi nimi ke
kolizi, po které muž z kola upadl na
komunikaci. Řidič vozidla nezastavil
a pokračoval dál směrem k ulici Kralická,“ popsal kolizi s neradostným
průběhem František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Poli-

Nebyli
y
jste svìdk
nehody?

PROSTĚJOV Policisté hledají
svědky dopravní nehody, ke které
došlo v úterý 5. listopadu přesně
v 18.05 hodin, a od které řidič
osobního vozidla po sražení
cyklisty ujel. Strážci dopravního pořádku předem
děkují za informace, které
by mohly pomoci nehodu
vyšetřit a hlavně zjistit jejího
viníka.
„Po ulici Průmyslová v Prostějově jel v úterý pátého listopadu pět
minut po osmnácté hodině na jízdním kole třiačtyřicetiletý cyklista ve
směru k ulici Vrahovická. Z areálu
firmy Maier vyjížděl řidič osobního
vozidla na hlavní ulici a nedal cyk-

cie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Při pádu vznikla cyklistovi hmotná
škoda na kole a na telefonu v předběžné výši 5 000 korun. Zranění
na místě neuplatňoval a alkohol
před jízdou nepil. „Nehoda je nadále v šetření a po řidiči osobního
vozidla pátráme. Proto se obracíme
i na případné svědky uvedené dopravní nehody, kteří by mohli poskytnout
jakékoliv informace k nehodě, aby
nás kontaktovali na lince 974 781
251 nebo 735 788 541, případně na
lince 158. Jakékoliv poznatky k řidiči
i vozidlu nám pomohou s objasněním
případu,“ apeluje na veřejnost mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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JAN NAVRÁTIL
(Zmìna pro Prostìjov)

1. „V roce 1989 jsem studoval vysokou školu v Ostravě. V reakci na studentské nepokoje v Praze a rovněž
v souvislosti s rozšiřovanou zprávou
o smrti nějakého studenta Šmída
jsme se zapojili i v Ostravě, stávkovali a vylepovali plakáty. Ta zpráva se
pak ukázala jako podvrh. Na listopad
a prosinec 1989 vzpomínám rád, byli
jsme mladí a naivní, a některým to zůstalo dodnes. Dne 23. listopadu 1989
jsem byl zatčen v Ostravě za vylepování plakátů s titulky ‚Proč nám Československá televize musí lhát? Ptejte se
nás, ptejte se s námi‘. A nebýt toho, že
se komunistický systém už hroutil, asi
bych nedostudoval a následně určitě
nepodnikal.“
2. „Přeceňuje se vliv studentů a stávkujících, naopak podceňuje se vliv
vnějších událostí a jednání mocností
o pokojném předání moci. Každá doba
má svoje pozitiva a negativa a těžko se
hledá střední cesta. Posledních třicet let
přineslo více svobody a více nejistot,
ale taky mnoho gaunerů a parazitů typu
Bakala, kterým jsme umožnili a umožňujeme vyvádět naše společné majetky
do zahraničí, či měnit ve svůj prospěch
územní plány obcí, či na úrodné půdě
<RQ\C\CRCTMQXCPÆJQCWVCX[D÷JNUGFOKNGVÚEJNCRGECąKFKéMC(QTFWWåPGFQM¾\CNC
\CTGCIQXCVC\CDT¾PKVUT¾åEG
(QVQ2QNKEKGè4 ‚pěstovat‘ solární elektrárny. Jinak vývoj
života můžeme hodnotit jedině kladně,
běžně vyčíslena na tisíc korun. Alkohol Přesné příčiny, okolnosti i míra zavi- pokud jde o průměrný počet televizí,
u řidičky policisté na místě vyloučili nění nehody jsou předmětem dalšího ledniček, aut a výjezdů do zahraničí na
provedenými dechovými zkouškami. šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik) jednu osobu.“

RQFCWVQ
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yy Vzpomenete si na své osobní
zážitky při událostech v listopadu
1989? Jak jste sametovou revoluci
tenkrát vnímal?
„V tom roce jsem byl jako dvacetiletý
mladík na vojně. Sloužil jsem v Benešově u Prahy, tedy relativně nedaleko
dění. Tehdy nám v kasárnách o událostech nechtěl nikdo nic pořádně říct,
měli jsme jen velmi zprostředkované
zprávy. O to větší jsme měli obavy
o naše vlastní nasazení. Nemohli jsme
vyloučit, že dostaneme rozkaz a poženou nás proti demonstrantům. Nic
podobného se naštěstí nestalo, režim
rychle slábl a nezmohl se na odpor.“

yy Účastnil jste se nějakým způsobem osobně některých demonstrací nebo byl jste nějak veřejně činný
v té době?
„Právě vojenská služba mi bránila se
čehokoliv účastnit. Nebylo myslitelné jenom tak odejít z kasáren, za to
nás mohly čekat tvrdé tresty. O to
aktivnější jsem byl ihned po návratu,
přivážel jsem ‚čerstvé zprávy z Prahy‘
a zapojil se do tehdejšího dění.“
yy Co jste říkal na změny, které
naši společnost provázely v následujících letech? Splnily vaše osobní
očekávání?
„S většinou společenských změn jsem
spokojený, žijeme ve svobodných časech a máme se relativně dobře. Člověk si to často uvědomí až při cestě
do zahraničí, když může srovnávat
s chudšími státy. Kdo si stěžuje na

životní podmínky v České republice, měl by si uvědomit, že žijeme v té
bohatší části světa. Odpovídá tomu
náš systém péče o děti, seniory a postižené i naše zdravotnictví. Že se
především v devadesátých letech minulého století děly věci, které nebyly
v pořádku, asi není třeba zdůrazňovat.
Určitě jsme mohli být dále. Ale už je
to historie.“
yy Co se podle vás v naší zemi takzvaně „zvrtlo“ po sametové revoluci?
„Zažil jsem porevoluční euforii a pocit, že po pádu totality půjde vše snadno. Bohužel v některých případech

proti demonstrantům,“
vzpomíná
František
Jura

volebním období byl opozičním
zastupitelem, neznepokojil vás návrat komunistů do vedení prostějovské radnice?
„V komunální politice je spousta věcí
snazší. Oprava chodníku není ani levicová, ani pravicová. Buď je potřebná, nebo ne. A také v případě
politických stran jde mnohem
více o konkrétní lidi přímo ve
městě. Jako primátor komunikuji se členy všech politických
stran, u mě má každý dveře otevřené. A neplatí to jen o politicích, ale samozřejmě o všech
občanech.“
yy Jaký máte pocit z celospolečenských změn
v naší zemi po listopadu
1989 dnes? Co vás těší
a z čeho jste naopak
zklamán?
„Po třiceti letech od sametové revoluce máme
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW zavedeny demokratické
instituce a standardně
si někteří lidé začali plést demokracii u nás probíhají svobodné volby. Co
s anarchií. Přestali respektovat jakáko- se učíme pomaleji, je respekt k výliv pravidla a společnosti v řadě přípa- sledkům těchto voleb. Osobně bych
dů vysloveně škodili. Asi je to vývoj, přivítal, kdybychom si po volbách
kterým jsme si museli projít, abychom uměli podat ruce, poblahopřát si a bez
si zase začali vážit slušnosti, osobní ohledu na výsledky spolu i nadále vystatečnosti a schopnosti lidí stát rov- cházet ku prospěchu obyvatel našeho
ně. Věřím, že v tomto ohledu jsme na města. Mě to naučil sport. Když vás
správné cestě. Ale ta cesta rozhodně soupeř porazí, musíte se z toho poučit,
nebude krátká.“
špatnou náladu hodit za hlavu a příště
yy Po listopadu 1989 došlo ke chtít být lepší. Pokud si z prohry odspoustě změn. Přesto se v roce nesete jenom nenávist k soupeři, tak
2014 dostali komunisté v Prostějo- uškodíte hlavně sami sobě. A když to
vě opět k „moci“, když se stali sou- tak budete dělat pořád, nakonec vás
částí rady města. Vy jste v minulém to zničí.“

ze zastupitelstva

PERLIÈKY

„Byl jsem voják a rozkazem nás mohli hnát

1. „Listopad 1989 jsem prožíval jako začínající ředitel školy s nadějí, že snad už bude
konec tendenčních nástěnek, hesel, příkazů a zákazů, které nás trápily a dusily.“
2. „Za třicet let jsme dospěli do stádia
blahobytu. Kdo pracuje, má se dobře,
může jet na zahraniční dovolenou, děti
studují, nakupujeme v moderních obchodech. Přesto vnímám, že řada lidí
je stále nespokojená. Máme svobodu
a demokracii, i když je některými zneužívána a je zástěrkou špatného a odsouzeníhodného jednání jedinců.“

JAN KRCHÒAVÝ
(PéVéèko)

1. „V té době jsem pracovala ve zdravotnictví a vychovávala dvě děti. Politika
mě moc nezajímala, ale najednou jsme
měli pocit, že máme šanci udělat svět
a své životy radostnější.“
2. „Jako většina lidí jsem ráda, že se
režim změnil. Bohužel řada dobrých
věcí zmizela také. Naopak negativa ze
západu přijímáme příliš lehce. Mluvit
o odkazu je nadnesené. Lidé si tehdy
představovali budoucnost lepší.“

%2l(1$6(.$1,129
(ÈSSD)

1. „V listopadu 1989 jsem měl deset
roků, takže aktivně jsem se demonstrací nezúčastňoval. Vzpomínám
si, že jsme události sledovali s rodiči v televizi, byli jsme plni napětí
a očekávání svobody a demokracie.
Ve škole skončila ruština, začali jsme
se učit anglicky a paní učitelky přestaly být ‚soudružky‘. Poprvé jsme
vyjeli do Vídně a nestačili se divit,
jak může svět také vypadat. Byla to
krásná doba přinášející do našich životů neuvěřitelné množství nových
možností.“
2. „Máme se tak dobře, jak jsme se nikdy v historii neměli. Škoda jen je, že
si toho lidé neváží. Spousta se domáhá
svých práv, aniž by si uvědomovala své
povinnosti, máme celkově deficit osobní zodpovědnosti, což je bohužel odkaz
komunismu. Měli bychom si více vážit
schopných lidí, kteří naší společnosti
něco přinášejí, a méně se utápět v závisti. Určitě mi vadí, když politici nebo
úředníci kradou, určitě mi vadí, že se
nyní veřejné peníze projídají namísto
investic do infrastruktury a vzdělání, ale
volíme si své představitele sami. Máme
svobodu, máme možnost cestovat,
pracovat, podnikat, máme bezpečnou
a bohatou zemi. A pokud mi někdo řekne, že za komunistů bylo lépe, tak bych
mu upřímně přál, aby se vrátil do roku
1985, pokud možno přímo do fronty
na toaletní papír...“

TOMÁŠ BLUMENSTEIN
(ODS)

1. „V listopadových dnech roku 1989
jsem byl na služební cestě v Praze a atmosféra tam byla opravdu elektrizující.
Naděje na lepší život dělala lidi lepšími.
Zazpívat si hymnu na plném Václaváku
byl nezapomenutelný zážitek. Připomněl jsem si to letos na akci SPD v Praze, kdy při písních skupiny Ortel jsem
viděl v očích mnohých slzy.“

PAVEL DOPITA
(SPD – Tomio Okamura)

1. „Prožíval jsem je v posledním ročníku
vysoké školy, pln očekávání a zvědavosti,
co bude dál. A také s rozpaky při pohledu
na zaryté nomenklaturní kádry, které se
aktivně připojily k nám, ke studentům.“
2. „Naše země je svobodná a respektovaná, je součástí moderního světa, naší mladé
generaci se otevřela cesta k získání mezinárodních zkušeností. Ušli jsme dlouhý kus
cesty k dohnání zpoždění za světovým vývojem, ale další nás čeká. Bohužel někteří
naši občané si pletou třicet let po revoluci
moderní demokracii s anarchií. A to není
správné... Je na nás všech, jak se k tomu postavíme. Věřím, že to dokážeme.“

JIØÍ ROZEHNAL
(ANO 2011)

1. „Dodnes si pamatuji svůj údiv nad
prvními zprávami rozhlasu už v pátek sedmnáctého listopadu. Pracoval
jsem v dílně, protože jsem tehdy dokončoval byt a uslyšel jsem zprávu, že
v Praze se něco děje. Nebyla to ale ta
normalizační šablona, bylo to úplně
jiné. Problesklo mi hlavou, že už to
asi přišlo. Byl jsem tehdy členem závodního výboru ROH ve sladovnách.
Okamžitě jsme se v pondělí sešli, abychom o situaci jednali. To už mezitím
o víkendu bylo jasné, co se stalo, probleskovaly skrze absolutní informační embargo alespoň nějaké zprávy.
V pondělí jsme potom přijali takové
obojaké usnesení, že odmítáme, to,
co se stalo, ale jsme pro socialismus.
Dodnes se za to stydím. Taková byla
doba... Jednali jsme o generální stávce
a celý podnik se zúčastnil. To byla výhra. Vzpomínám na to, jak jsme byli na
náměstí před sochou Lenina. A pak už
to šlo velmi rychle. Hltali jsme každé
zprávy, které se díky kurýrům dostávaly i na ‚venkov‘. Každý den večer jsme
se sešli na náměstí, kde mluvil Arnošt
Kohut, doktor Vyroubal, profesor Lebeda a další. Zpočátku byl prostor ob-

ALEŠ MATYÁŠEK
(Na rovinu!)

2. „Bohužel následovalo vystřízlivění
v podobě divoké privatizace, rozkradení
majetku státu
a po jedné totalitě nám po třiceti letech
vystrkuje růžky nová totalita řízená
z Bruselu.“

1. „V té době jsem byl studentem střední ekonomické školy a listopadové události jsem se svými spolužáky prožíval
velmi intenzivně. Dodnes vzpomínám
na krabice u okresního sídla KSČ nebo
živý řetěz. Velkým zážitkem pro mě
byla návštěva Václava Havla a moment,
kdy mi jako mladému študákovi podal
ruku. Bylo to krásné období nadechnutí se, které pro mě vyvrcholilo dubnovou návštěvou papeže Jana Pavla II. na
Velehradě.“
2. „Žijeme v demokratické společnosti,
můžeme svobodně podnikat, studovat,
cestovat či vyjadřovat své politické názory. Takže rozhodně vnímám posun
k lepšímu. Na druhou stranu se mi nelíbí vztahy ve společnosti. Lidé zbytečně
moc kritizují a nadávají, chybí tolerance
a úcta ke druhému.“

MAREK MOUDRÝ
(ODS)

klíčen policisty a jistě tam bylo i mnoho estébáků v civilu. Kdyby to ruplo,
tak jsem dnes zřejmě ještě ve vězení...“
2. „To není na pár řádků, ale na knihu.
Počáteční radost a nadšení devadesátek,
kdy každý měl spoustu elánu, byly zadupány do země korupcí, lhaním a dalšími
nestoudnostmi. Můj obdiv mají lidé,
kteří se o demokracii, pravou poctivou
demokracii dokáží ještě poprat. Snažím
se patřit mezi ně. Dobře to vystihuje
nová píseň ‚Pýcha předchází pád‘. Ano
o demokracii a o pravdu se musí neustále bojovat. A ten boj nikdy neskončí.“

-DNMVWHY\RVREQÈSURzÉYDODOLVWRSDGRYÅXG½ORVWLURNX"
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obchodě, byl v úterý 5. listopadu
i o rok mladší muž. „Také on měl
zřejmě sladký den a honila jej mlsná, protože se pokusil pronést bez
zaplacení z prodejny osm čokolád
a dvě balení kávy v hodnotě 791
korun. Krádež mu nevyšla a nepo-

škozené zboží putovalo zpátky do
regálů. Ani on nemá čistý trestní
rejstřík a pro krádež byl v minulosti odsouzen,“ uvedl Kořínek s tím,
že oba pány teď zřejmě kvůli jejich trestní minulosti čeká vězení.
(mik)
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vybranými prostějovskými zastupiteli

ce 1989 v Prostějově, kdy autorem
většiny snímků je dodnes věhlasný
prostějovský fotograf Bob Pacholík.
To vše doprovází výstavka dobových plakátů, ale i názorná ukázka
socialistické hospody, u které dominují starý nálevní pult s pípou
a stoly se špinavými ubrusy. Ano,
právě do takových zařízení jsme
za komunistů chodili na pivo...
Resumé Večerníku je zcela zřejmé, výstavu věnovanou 30. výročí sametové revoluce v roce 1989
stojí rozhodně za to navštívit!

MF[D[ JNÊFCN éNGP RQJQVQXQUVPÊJQ RNWMW
5DQTWP¾TQFPÊDG\RGéPQUVK
2x foto: Michal Kadlec

né jednání odsouzen soudem,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Dalším lapkou, který se chtěl obohatit na úkor ostatních ve stejném

3-MĄHTNGJQ½NM<UDG 5GFOKNGVÚMNWéKPCXD÷JN

PROSTĚJOV Zdají se být nepolepšitelnými... Policisté během
uplynulého týdne zadrželi dva
chmatáky, kteří se neúspěšně pokusili ukrást zboží ze stejného obchodu. V pondělí 4. listopadu své
zlodějské dovednosti předvedli

Brali rybí konzervy, ale také čokolády a kávu

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Na rozdíl od prvního polistopadového starosty
Prostějova Miroslava Zikmunda
už nemusí řešit nic převratného
ve společenském životě, stal se
primátorem města z naprosto
svobodných voleb. František
Jura (na snímku) vzpomíná na
listopadové události roku 1989
s úsměvem, ale jak sámVečerníku
v exkluzivním rozhovoru přiznal,
před třiceti lety mu běhal mráz po
zádech. V té době byl totiž ještě
vojákem základní vojenské služby a v případě komunistického
rozhodnutí hrozilo, že bude hnán
5QEKCNKUVKEM[ \CąÊ\GPQW MCPEGN¾ą LCMQ proti demonstrantům...

www.vecernikpv.cz
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á

Dva muži se snažili okrást stejný market

Prostějov (mik) – Magistrát upozorňuje na třítýdenní uzavírku cyklostezky v Kostelecké ulici v Prostějově.
Důvodem uzavření v termínu od 11.
do 30. listopadu je postup prací při budování konsolidačního násypu na přechodnou dobu. „Po jejich ukončení
na konsolidačním náspu bude vybudována provizorní přeložka. Objízdná
trasa je povrchově ošetřena asfaltovým
recyklátem a je vyznačena ze strany
zhotovitele stavby informačními tabulemi,“ informovala Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora pro
dopravní záležitosti.

Cyklostezka
je uzavøena

Prostějov (mik) – Z důvodu probíhající rekonstrukce chodníku v ulici
Bulharská byla na dobu rekonstrukce
demontována pevná stanice pro sdílená kola společnosti nextbike Czech
Republic. „Do konce roku 2019 se zřizuje náhradní virtuální stanice pro tato
kola, a to v ulici Dr. Horáka před místní
základní školou. Tato virtuální stanice
je již vyznačena v aplikaci. Příští rok
po dokončení rekonstrukce chodníků
bude pevná stanice znovu obnovena
na původním místě v Bulharské ulici,“
sdělil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova.

Stanice se pøesouvá

Prostějov (mik) – Nikdo neví kdy
přesně, ale hlavně že jsou pryč! Společnost Manthellan uposlechla výzvy
prostějovských radních a z parkoviště
mezi Wolkerovou a Komenského ulicí odvezla betonové skruže, kterými
před časem celé parkoviště zablokovala. „Opravdu netuším, kdy k tomu
došlo, ale zřejmě v noci ze třicátého na
jedenatřicátého října. Tím je celá věc
s Manthellanem vyřízena,“ sdělila na
zasedání zastupitelstva náměstkyně
primátora Alena Rašková (ČSSD).

Manthellan
odklidil zábrany

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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VE SPECIÁLU

Zastupitel Jaroslav Šlambor:

Å3ŐHGiQtPRFLVHGRPORXYDOR
Své levicové názory dává velice často
najevo. Do komunistické strany však
vstoupil až po listopadu 1989 a stal se
členem prostějovského zastupitelstva, ve
volebním období 2014 až 2018 dokonce
uvolněným radním statutárního města
Prostějov. Jaroslav Šlambor (na snímku)
působil během sametové revoluce
v armádě a dnes má o těchto událostech
jasno. Předání moci bylo domluvené!
Zároveň tvrdí, že ne všechno před listopadem 1989 bylo špatné.
ƔƔ Jak jste vy osobně prožíval události
v listopadu 1989?
„V té době jsem sloužil v armádě. Měsíce
před listopadovými událostmi bylo jasné,
že společnost směřuje ke změně ve vedení
státu. Atmosféra, alespoň jak jsem ji tenkrát vnímal já, byla silně vyhrocená, plná
očekávání, radikálních názorů, ale zejména
nejistoty. Ta nejistota dalšího možného
společenského vývoje se dotýkala vojáků
dvojnásob. Koneckonců armáda byla, ale
i stále je, významným mocenským nástrojem.
Využitelným i zneužitelným. Naštěstí tehdy
zvítězil rozum.“
ƔƔ Hodně často se po letech hovoří o tom,
že předání moci bylo v roce 1989 předem
domluvené. Co říkáte na tyto spekulace?
„Řeknu to takhle, můj pohled na události
spojené s koncem jedné etapy v životě republiky byl určitě jiný tehdy a dnes. Vysoká politika obecně není zrovna etalon mravnosti,
a i tehdy platilo Machiavelliho doporučení
‚Účel světí prostředky‘. Moc je prostě silné
‚afrodiziakum‘. Připomenu jen úlohu Mariána
Čalfy při volbě prezidenta nebo hlasování
komunistů v téže volbě. Ano, předání moci
se naštěstí domlouvalo. A domluvilo se ‚sametové‘ předání. Poražení předali moc do
rukou budoucích vítězů. Jen připomenu, že
mocenská výměna u nás byla významně determinována mezinárodní situací, zejména
změnou pozice tehdejšího Sovětského svazu
a koneckonců i států Varšavské smlouvy.“
ƔƔ Už těsně po listopadu 1989 docházelo v naší zemi k převratným událostem,
zejména k privatizaci, svobodným volbám a vlastně k přechodu k tržnímu
hospodářství. Jak jste vnímal tyto
přechody v naší společnosti?

NDš

VÍCE

19110811314

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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„Tak dlouhou odpověď, kterou by vyžadovala
reakce na tuto otázku, mi nezveřejníte...
(úsměv) Řadu změn jsem vnímal pozitivně,
jiné negativně, další s rozpaky. Po třiceti
letech se ukázalo, nakolik oprávněná moje
očekávání, ale i obavy byly. Omluvou mému
tehdejšímu naivismu budiž mé mládí. Vypovídací hodnotu má i skutečnost, že jsem
před několika lety vstoupil do KSČM,
přestože mi nic nebránilo přidat se takříkajíc
k hlavnímu proudu. Jsem založením humanista, nedokáži se změnit v individualistu, který
vnímá především vlastní prospěch. Zní to asi
pateticky, ale neumím stručně, v jedné větě
popsat svoji základní životní filosofii.“
ƔƔ Nás by zajímalo, proč jste komunistou?
„Po listopadu 89 jsem byl do roku 1993
v armádě coby apolitickém subjektu, do
KSČM jsem vstoupil před několika lety. Pravdou je, že moje levicová orientace má kořeny
v mládí a provází mě celý život. Dějinný vývoj
se nezastaví a to, co dnes zažíváme, bude jednou nahrazeno systémem, který posune do
středu pozornosti člověka, ne zisk za každou
cenu. Je lhostejno, jak se mu bude říkat. Podmínkou ovšem je, že se homo sapiens, tedy
člověk rozumný nestane obětí vlastní pýchy
a hlouposti. Což bohužel nelze s jistotou
vyloučit.“
ƔƔ Jak hodnotíte po třiceti letech celkový
vývoj v naší společnosti? Co byste nejvíce
nyní kritizoval?
„To je rovněž na delší povídání, ale budiž...
Každý z milionů občanů má svůj hodnotový
žebříček a prodělal vlastní vývoj. Z tohoto
pohledu bude ona uplynulá léta také hodnotit. Osobně se domnívám, že materiálně si

většina občanů polepšila. Otázka je, za jakou
cenu. Jedna nedávno vyšlá kniha renomované české ekonomky se jmenuje výstižně:
‚Jak jsme se stali kolonií‘. Vřele doporučuji. To
je ekonomická rovina. Ta politická realita je
na hranici únosnosti. Elity svoji úlohu zjevně
nezvládají, chvílemi má člověk dojem, že žije
v Kocourkově. To platí i o naší zahraniční
politice. Chápu, že musíme ‚držet basu‘
s našimi dnešními spojenci, alespoň špetku
hrdosti bychom ale snad projevit mohli... A to
nejen ve vztahu k vnějšímu světu, ale i státu,
národu, svým dějinám, tradici a zejména
k sobě samým. Kritizovat nebudu, jen si dovolím povzdech: postavili jsme na piedestal
mamon a jeho oslňující záře nás oslepuje
tak, že nejsme schopni nebo nechceme vidět
i jiné cesty? Lidská hrabivost, chamtivost jsou
bohužel bezmezné...“
ƔƔ Myslíte si, že i dnes, po třiceti letech,
by se v naší společnosti uplatnilo něco, co
dobře fungovalo před rokem 1989?
„Nepochybně. A nebylo by toho zrovna málo.
Jenže diskuse na toto téma nemá smysl. Dobře
to popsal Švandrlík: ‚… čo bolo, bolo. Terazky, keď som majorom, tak tu kašnu zbúrate!‘
Je samozřejmě možné vylít s vaničkou i dítě,
otázkou ovšem je, zda je to správné a účelné...
Současní mocní nejsou hloupí. Nebudou si
zajisté případnou připomínkou minulých
úspěchů nabourávat iluze vlastní jedinečnosti
a erodovat tak stávající systém. Prožil jsem
v té ‚strašné totalitě‘ polovinu svého života
a nestačím se divit. Podle dnešního popisu
oné doby jsem asi žil v jiné zemi! K ideálu sice
měla hodně daleko, ale totální dehonestaci si
nezaslouží.“

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

region

zprávy z regionu

aneb jsme
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Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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Mají se stěhovat. Vedení Konice pohotově
nabídlo majitelům pozemek k pronájmu

EXKLUZIVNĚ

RUNÁŘOV Je to asi jako když zavřete člověka do vězení.
Dvojice koní z Runářova žije pouze na pár metrech čtverečních. Jejich majitelé se do obce přistěhovali teprve letos v srpnu. Životní podmínky zvířat a zápach, který se šířil
z jejich „ohrádky“, vadil místním natolik, že podepsali petici. Vedení Konice na ni zareagovalo velmi rychle a nabídlo
majitelům zajímavou možnost, kam zvířata přesunout. Ti ji
však zatím nevyužili.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Bez dostatečně rozlehlého pozemku se do chovu koní pustila rodina,
která se letos v srpnu přestěhovala
do Runářova. Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. „Kvůli krásné přírodě a čistému vzduchu zde
žijeme už pětadvacet let. Od chvíle,

kdy se přistěhovali naši noví sousedé, máme po idylce. Koně chovaní
na malinkém pozemku pod sebe
močí a zápach se šíří všude kolem.
Kromě toho je problém i s jejich
psy, kteří se volně toulají po vsi.
Kvůli tomu jsme iniciovali petici,
kterou podepsalo zhruba čtyřicet
místních,“ popsal Večerníku nekomfortní situaci Robert Hanák
z Runářova.
Vzniklou situací se tak muselo zabývat vedení Konice, pod kterou
Runářov spadá. A zareagovalo velmi pohotově. „Nabídli jsme majite-

-PÅQDQRYÙFKXOLF
SRGOHURG½NÕ
Konice (mls) – V Konici hledají
jména pro dvě ulice. Jedna z nich
bude v prostoru U cihelny, kde
jsou připraveny parcely pro nové
domy. Druhá nepřímo navazuje na
Jiráskovu ulici. Zastupitel Jaroslav
Nedbal přišel s návrhem obě ulice
pojmenovat podle významných
osobností pocházejících z Konice.
Konkrétně padla jména bývalého ředitele zdejší školy a autora
vlastivědné a historické publikace „Konický místopis“ Bohumila
Buriana a příslušníka RAF Karla
Rychnovského, který zemřel v roce
1942 poté, co se jeho letoun zřítil
na holandské pobřeží.

V Otinovsi
SURNRXNQHRUGLQDFH

&XQLKEKMQPÊLUOG\CUVKJNKXRQO÷TP÷FQDTÆOUVCXWPKEOÆP÷LGLKEJdXÚD÷JqD[NUMWVGéP÷VKV÷TPÚ,CMQUV¾LLKORCMUNQWåKN
OCNÚUVCP
Foto: Martin Zaoral

Jenže majitelé koní této velkorysé
nabídky stále úplně nevyužili. Mezi
místními se proto začaly šířit obavy,
zda tak vůbec učiní. „Pozemek jsme si
už pronajali a koně na něj určitě přesuneme. Musíme ale napřed udělat ohradník.
Chtěli bychom ho mít hotový do konce

lům, že koně mohou přesunout na
nedaleký pozemek o rozloze 400 x
20 metrů. Ten je v našem vlastnictví
a oni by si ho mohli pronajmout. Je
to suchý poldr a nemá jiného využití. Stačí, když si ho oplotí,“ nastínil
starosta Konice Michal Obrusník.

listopadu. Přes zimu pak zvířata dáme do
nedalekého kravína,“ ubezpečila všechny
obyvatele Runářova Vladimíra Šišmová,
která koně chová.
Uvidíme, zda tedy svým slovům
i dostojí. Večerník bude celou situaci
sledovat.

Před radnicí v Kostelci na Hané
vyroste
památník
Ě
N
EXKLUZIV
2. světové války
KOSTELEC NA HANÉ Většina
lidí z města ho stále ještě pamatuje. Řeč je o dělu, které desítky
let stávalo před radnicí v Kostelci
na Hané. Z někdejšího pomníku
obětem 2. světové války zbyl už
jen podstavec. A to nepůsobilo
právě důstojně. Po dlouhých letech se s tím v Kostelci na Hané
rozhodli něco dělat...

války. Jak bude přibližně vypadat,
už víme, maketa je vystavena na
našem městském úřadě. Navrhli
ji místní umělečtí kováři z rodiny Stawaritschů. Nyní řešíme, jak
bude památník umístěn do prostoru Jakubského náměstí. Chceme,
aby byl vidět ze všech stran. To
se však neobejde bez stavebních
úprav. Aktuálně jsme kvůli tomu

Martin ZAORAL

0¾XTJPQXÆJQRCO¾VPÊMWUX÷VQXÆX¾NM[X[wGN\FÊNP[OÊUVPÊEJWO÷NGEMÚEJ
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architektovi zadali zpracování projektu na úpravy náměstí,“ prozradil Večerníku kostelecký starosta
František Horák, kterého jsme se
zeptali, kdy by se nový památník
mohl před radnicí objevit. „Rádi
bychom jej odhalili příští rok
v květnu u příležitosti připomínky
75. výročí konce 2. světové války,“
nastínil Horák.

Otinoves (sob) – Na novou ordinaci lékaře se již brzy mohou
těšit lidé v Otinovsi. Obec totiž
v současnosti dokončuje práce na
budově, která by měla značně prokouknout. „Jde o kompletní rekonstrukci ordinace doktora Blechty.
Budou zde nové rozvody, omítky
i odhlučnění,“ prozradil Večerníku
starosta obce Petr Kolář. Celkově práce mají vyjít na 1,2 milionu
korun. Část, konkrétně 500 tisíc,
získala Otinoves okraje z programu Obnovy venkova. Práce nadále probíhají, podle starosty by ale
měly skončit závěrem listopadu.

'R6WUDzLVND
jedinì SÔHV.RQLFL
Ptenský Dvorek (mls) - Až do
poloviny prosince má zůstat neprůjezdný Ptenský Dvorek ve
směru na Stražisko kvůli opravám
dvou mostů. Od dnešního dne, tj.
pondělí 11. listopadu, se k tomu
přidává také uzavírka křižovatky
mezi Ptenským Dvorkem a Stražiskem, poblíž kterého se jeden
z nových mostů buduje. Problém
je to zejména pro lidi z „bytovek“
ve Ptenském Dvorku, ale také pro
občany Stražiska, Čunína či Křemence. Ti se nyní z Prostějova
domů dostanou pouze objížďkou
přes Konici. Uzavírka se ve všední
dny nedotkne linkových autobusů, o víkendu bude platit i pro ně.
Dlouho trvat nebude, skončí již
v neděli 17. listopadu.

2EMÉzËNDREMÉzËN\

Dělo bylo z prostoru před kosteleckou radnicí odstraněno již na
začátku devadesátých let minulého
století. Skončit mělo dle pamětníků
v některém z muzeí vojenské techniky. Zůstal po něm pouze podstavec a hrubá deska s neúplným
seznamem místních obětí druhé
světové války.
„Rozhodli jsme se udělat nový
památník obětem druhé světové

Laškov (mls) - Jak už Večerník
informoval, od začátku června je
zavřený most z Kandie do Laškova, přes nějž vede hlavní tah
z Olomouce do Konice. Auta jej
nyní musí objíždět přes Pěnčín.
K tomu se v průběhu uplynulého
týdne přidala další komplikace.
Až do 16. listopadu se bude část
objízdné trasy mezi Pěnčínem
a Laškovem opravovat. Kvůli objížďce objížďky budou muset řidiči
po „spojce“ mezi dvěma silnicemi,
která je dlouhá zhruba půl kilometru, cestu si tím nijak neprodlouží,
spíše naopak. Rekonstrukce mostu
by měla skončit nejpozději 20. prosince.

2SUDYÉSUÕWDK

19110811300

19110811301

Dobrochov (mls) - Hrbolatá silnice v Dobrochově se v dohledné
době dočká opravy. Projekt na
rekonstrukci průtahu obcí v režii
Správy silnic Olomouckého kraje
aktuálně žádá o stavební povolení.
Jeho součástí je i výměna betonových obrubníků, kterou by měla
financovat obec.

WWW.
VECERNIKPV
.CZ
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to nebude

V pondělí 4. listopadu v době od
5.00 do 9.00 hodin proběhla na
teritoriu okresu Prostějov dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování ustanovení zákona o provozu
na pozemních komunikacích ze
strany chodců a cyklistů, na kontrolu dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů ze strany
všech řidičů a na dodržování dalších ustanovení. Šest policistů
zkontrolovalo celkem 75 vozidel,
z toho 35 cyklistů a odhalilo 8 přestupků, které byly vyřešeny v příkazním řízení uložením pokuty
v celkové výši 3 300 korun.

Bezpečnostní akce
zaměřená na dopravu

Z přečinu krádeže je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který se
někdy v noci z pátku 8. na sobotu
9. listopadu vloupal do jedné z budov u fotbalového hřiště v obci na
teritoriu územního obvodu Němčice nad Hanou a odcizil vše, co
se mu hodilo. Z objektu tak zmizel kytarový zesilovač, elektrická
kytara, kabely ke kytaře a látkový
vak s rybářským náčiním. Celková škoda odcizením je odhadována na předběžně 51 000 korun,
poškozením na předběžně 2 000
korun. V případě zjištění pachatele, a vzhledem k výši způsobené
škody, mu za uvedený přečin hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Sebral kytaru
i rybářské náčiní

Minulé úterý 5. listopadu se na
policisty obrátil jednatřicetiletý muž z Prostějovska a oznámil podvodné jednání ze strany
prodejce, u kterého si objednal
prostřednictvím internetového
obchodu mobilní telefon značky
Samsung v hodnotě necelých 6
000 korun. Přístroj si objednal
a formou dobírky mu měl být doručen, nicméně prodávající změnil formu platby a chtěl peníze
zaslat předem na účet. S tím oznamovatel souhlasil a finance poslal.
Poslední říjnový den mu mělo být
zboží odesláno, ale jak později
zjistil, nestalo se tak. Z komentářů
na internetu vyšlo najevo, že by se
mělo jednat o podvodný obchod.
Případ policisté šetří pro trestný
čin podvodu.

Podveden
přes internet

.521,.$

ÿ(51É
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3x foto: Martin Zaoral

přesto ji mnozí Prostějované dodnes
nepochopili...
Určitě by k tomu mnohým z nás pomohlo, pokud by uplynulou sobotu
dorazili na Kosíř. Ale to se nestalo.
„Tentokrát je účast slabá, což je dáno
špatným počasím. Nicméně koncem
října jsme kousek odsud sázeli stromy,
to dorazilo asi čtyřicet lidí. Podstatnou část z nich tvořily děti ze základní

jjaký
akýý by
byl
yl dden
enn pr
pro
ro ppřírodu
řírroddu nnaa kkosíři...
ossíři....

„Tati, jak je možné, že ochránci přírody kácí stromy?“ přemítal můj šestiletý syn poté, co jsem mu prozradil, co
se chystáme na Kosíři dělat. Vysvětlil
jsem mu, že se příroda čas od času potřebuje obnovovat a že staré, nemocné
či suché stromy se samy od sebe neseberou a neodejdou, ale že je někdo
musí odklidit, aby vytvořily prostor
pro ty mladé a zdravé. Věc prostá,

klikni na

FOTOGALERIE

školy ve Smržicích. Společně jsme zasadili dvaadvacet stromků,“ komentovala Eva Zatloukalová.
Příchozí se mohli zahřát nejen u ohně,
ale i při zdravém pohybu v přírodě,
jenž mnohým z nás citelně chybí.
„Vždycky říkám, že je naprosto nesmyslné utrácet za permanentku do
fitka, když je kolem nás tolik práce.
Navíc člověk má radost, když je za
ním něco vidět,“ pousmála se Zatloukalová. Kromě dobrého pocitu se
všichni, kteří nedorazili, připravili také
o kvalitní špekáčky od Irisu, mohli si
je opéct přímo na vatře v Růžičkově
lomu. Jako bonus si pak mohli odnést brožurky se spoustou zajímavostí
o přírodě hanáckého Mont Blancu.

Sobotní akce rozhodně nebyla jedinou pod hlavičkou Irisu, do nichž
se může každý z nás dobrovolně zapojit. Ekocentrum provádí podobné
ochranářské zásahy například v Bělé
u Kladek, Ospělově, Dzbelu či Mostkovicích, kde v létě organizuje kosení trav zastiňujících vzácné rostliny.
Kromě toho také pořádá celou řadu
parádních výletů pro rodiče s dětmi
po celém regionu. Den pro přírodu
na Kosíři byl už letošní předposlední venkovní akcí tohoto druhu. Tou
poslední bude oblíbený Mikuláš na
Kosíři pořádaný smržickými turisty.
Ochránci přírody si během něj pro
putující děti připraví program v kosířském sadu Oulehle.

0CąG\CPÆX÷VXGDTKI¾FPÊEKQFPQUKNKMQJPKwVKX4čåKéMQX÷NQOWMFGLGUR¾NKNK
Foto: Martin Zaoral
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Ministerstvo kultury České republiky
totiž nedávno prohlásilo kulturní památkou krásný kamenný kříž v Hrubčících. Pozoruhodný objekt stojící na
okraji obce ve směru na Otonovice je
perfektní ukázkou práce prostějovského
akademického sochaře Václava Becka
(1867–1930) z počátku jeho tvorby.
Kamenný kříž vysoký zhruba čtyři metry pochází z roku 1898. Tělo Krista je
na něj přibito čtvero hřeby. V nikách se
nachází sochy Panny Marie Bolestné,
sv. Josefa a sv. Aloise Gonzagy. „Kříž
dotváří naši kulturní krajinu a zároveň
je připomínkou křesťanské víry. Podobné drobné sakrální památky patří u nás
k nejohroženějším,“ píše se v odůvodnění schválení návrhu, který podali prostějovští památkáři. Památky si mnozí

Martin ZAORAL

HRUBČICE Láska k vlasti se pozná podle toho, jak moc si vážíme
své vlastní historie. Pozoruhodné
stavby coby dědictví našich předků nenajdeme pouze v Prostějově,
Čechách pod Kosířem či Plumlově,
ale i v menších obcích. Jedna taková, jíž se navíc v uplynulých dnech
dostalo vysoké prestiže, se nachází
v Hrubčicích.

NA VÁŠ NÁMÌT

Foto: www.npu.cz

takovou kulturní památku v Hrubčicích
máme a jsem rád, že kolem ní občas
s úctou a pokorou mohu projít,“ vyjádřil
se Arnošt Lejsal z Hrubčic, který Večerník na celou záležitost upozornil.

-ąÊåUGPCEJ¾\ÊPCQMTCLKQDEGXGUO÷TWPC1VQPQXKEG

z místních váží. „Kříže se prý bojí jenom
čerti. Ti ostatní si jej určitě se zájmem
prohlédnou a zamyslí se, co přináší do
přírody a že je připomínkou křesťanské
víry našich předků. Jsem hrdý na to, že
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tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Na místo policie přivolala také znalce z oboru silniční dopravy. Vozidlo
bylo zajištěno k dalšímu znaleckému zkoumání.
Podle zatím nepotvrzených zpráv
měl mít v krvi alkohol i sražený
chodec, a dokonce měl mít zranění
ohrožující jej na životě. To ale vyvrátil mluvčí Fakultní nemocnice
Olomouc Adam Fritscher. „Pacient
je stále na oddělení ARO. Je ale ve
stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života,“ prozradil Večerníku
těsně před uzávěrkou dnešního vydání.
(sob)

KLADKY Zimní sezóna už klepe na dveře, a tak v areálech už přípravy jedou naplno. Vidět je to například i v Kladkách na Prostějovsku, jednom
z nejníže položených skiareálů v kraji. I tam už se chystají na zimu a plánují, jak by zhruba mohla sezóna vypadat.
„Řešíme například výměnu lana na pomě, dále už jsme upravili svah. Provádějí
se revize na vleku či zasněžování,“ prozradil Večerníku za provozovatele vleku
Jiří Křeček.
S jakými novinkami mohou lyžaři pro blížící se sezónu počítat? „Parkoviště je zpevněné a nová je asfaltová příjezdová cesta,“ uvedl Křeček. Ceny podle
jeho slov zatím areál zvyšovat nehodlá, dospělého by tak i letos měla celodenní
jízdenka stát 380 korun, dítě o 100 korun méně.
Otázkou ovšem je, zda se vůbec letos vleky rozjedou. Teplejší počasí už nejednou v Kladkách nadělalo vrásky. Příkladem může být minulá zima, sezóna
v Kladkách začala až v lednu a skončila už 24. února.
(sob)
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OTASLAVICE Nepříjemnou nehodu zažily hodinu po půlnoci ze
soboty 9. na neděli 10. listopadu
Otaslavice. Právě v tut dobu zde
došlo ke srážce osobního auta
s chodcem. Jak bylo záhy zjištěno, jak řidič tak sražený muž měli
v krvi alkohol...
Co přesně se stalo? „Z prozatím
přesně nezjištěných příčin došlo ke
střetu osobního vozidla s chodcem.
Ten utrpěl zranění, s nímž skončil
v péči zdravotnické záchranné služby. U řidiče byla zjištěna přítomnost
alkoholu, nicméně přesnou výši určí
až nařízený odběr biologického materiálu,“ uvedla Irena Urbánková,
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MĚROVICE NAD HANOU Minulou středu 6. listopadu došlo mezi obcemi Měrovice nad Hanou a Dlouhá
Ves k havárii osobního automobilu.
Zřejmě příliš rychle tamtudy jel řidič
škodovky, který se po smyku s autem
třikrát převrátil v poli vedle silnice...
„Osmačtyřicetiletý řidič Škody Octavie
podle prvotního šetření nepřizpůsobil
kolem sedmnácté hodiny na komunikaci rychlost jízdy stavu a povaze vozovky

a po projetí levotočivou zatáčkou dostal
s vozidlem smyk,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Neovladatelné auto poté vyjelo do
protisměru a následně vlevo mimo
komunikaci. „Po vyjetí na nezpevněný
povrch se automobil třikrát převrátil
přes střechu a v poloze na kolech zastavil na poli. Při havárii řidič i jeho spolujezdec utrpěli zranění, se kterými byli
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převezeni do prostějovské nemocnice,“
informoval Kořínek.
Ke zranění dalších osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc
korun. „Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou pak předmětem dalšího šetření,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)
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Dva zraněné ze škodovky odvezli do špitálu

Kromě komunikace nechala obec také
zhotovit zcela nové chodníky, parkovací místa i veřejné osvětlení. Dle
vyjádření místostarosty Mojmíra Sokola se celková investice těchto oprav
vyšplhala na částku 6 milionů korun.
Pokračuje se také v úpravách okolního prostranství a celá ulice se mění
k nepoznání. Vedení obce věří, že tato
lokalita bude po provedení veškerých
oprav vyhledávanou procházkovou
a oddychovou zónou. „Na osvětlení
a chodník jsme získali dotaci zhruba je-

Jan FRÉHAR

OTASLAVICE Představitelé Otaslavic převzali od zhotovitele nově
opravenou komunikaci v části obce
Trávník, která směřuje z centra k novému a v loňském roce otevřenému
přírodnímu koupacímu biotopu.
Cesta čekala na opravu již velmi dlouho, mnozí místní obyvatelé už ani nevěřili, že se dílo vůbec někdy podaří.

dozoru za jejich profesionální přístup,“
vzkazuje místostarosta Sokol.
Komunikace byla předána za účasti
dodavatele stavby Pavla Reka ze společnosti Galvatrans, stavebního dozoru
Lýdie Regéciové a představitelů obce

v čele se starostou Markem Hýblem
a místostarosty obce Mojmírem Sokolem a Vladimírem Ambrosem. bVedení
Otaslavic chce v opravách místních komunikací nadále pokračovat. V obci je stále ještě spousta míst, která rekonstrukci nutně
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den milion korun z IROP, zbytek jsme
financovali z vlastních zdrojů. Stavbu
sice provázala celá řada nepředvídatelných překážek, ale vše se nám podařilo
zdárně vyřešit. Chtěl bych také poděkovat zhotovitelské firmě a stavebnímu

potřebují. „V současné době projektujeme
komunikace v části Zahrady, Cihelna, Aleje, Myslejovská a Soukenice, které bychom
chtěli v nejbližší době také realizovat. Určitě to ale nebude pouze o komunikacích,“
představil investiční plány Mojmír Sokol.

Foto: Jan Frehar

BYLI JSME
U TOHO

Nyní ovšem spadla klec. Poté, co se
opakovaně nedostavil na jednání
prostějovského soudu, byl na něj již
17. září vydán zatykač. Policistům se
Dvořáka nakonec podařilo zatnout
ve středu 6. listopadu v Praze. V tu
chvíli měl na sobě velký batoh vážící
65 kg a v něm i veškeré osobní věci
včetně notebooku či hygienických
potřeb. Jak vyšlo najevo, Dvořák chtěl
uletět zřejmě do Severní Ameriky.
Hledaný muž si totiž požádal o vízum do USA, které mu bylo uděleno,
o kanadské pak žádal neúspěšně. Bez
zajímavosti rovněž není fakt, že si

Na soud vyèká
ve vazbì

>>> dokončení ze strany 4

Kuriózní je, že přestože po něm pátrali policisté, zůstával Dušan Dvořák
velice aktivní na svém facebookovém
profilu, kde bez většího ohlasu stále
hledal podporu. „Úterní hlavní líčení

Na Facebooku
VHQHVNUÙYDO

v polovině října zrušil trvalý pobyt
v Ospělově.
Hned ve čtvrtek 7. listopadu
u prostějovského soudu proběhlo
vazební zasedání, po němž
Dušan Dvořák putoval do vězení.
„Důvodem jsou obavy z možné recidivy a zejména z vyhýbání se účasti na
hlavním líčení, u něhož je přítomnost
obžalovaného nezbytná,“ prozradila
Večerníku soudkyně Adéla Pluskalová.

se nekoná. Nový termín byl stanoven
na 3. prosince. Odročuje se, jelikož
se zatykač zatím nepodařilo realizovat a bez vás konat nelze. Je možné,
že v mezičase soud rozhodne, že se
bude konat řízení proti uprchlému,“
zveřejnil Dvořák na sociálních sítích
SMS zprávu, kterou obdržel od své advokátky poté, co se v úterý 29. října už
potřetí nedostavil k prostějovskému
soudu.
Po jeho zatčení je jisté, že prosincovému hlavnímu líčení se už nevyhne.
Probírat se zde bude loňská sklizeň, při
které policisté v Ospělově zabavili 133
rostoucích a dalších 111 sušených rostlin konopí. Dušan Dvořák je přitom
pěstoval v době, kdy už byl odsouzen
k podmíněnému trestu 36 měsíců s odkladem na čtyři roky.
(mls)
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KOSÍŘ Je to zvláštní. Zatímco nejrůznějších ekologických či
jiných „aktivistů“ je kolem nás víc než dost, sehnat dobrovolníky na práci pro přírodu není vůbec snadné. Svědčí o tom
například účast na sobotním Dni pro přírodu.„Kromě vás dvou
tentokrát nepřišel už nikdo. Asi je odradil ranní déšť,“ pokrčila
rameny Eva Zatloukalová, která se následně společně s hrstkou brigádníků z Ekocentra Iris pustila do práce na odklízení
a následného pálení odřezaných dřevin v okolí Růžičkova
lomu na Kosíři.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Kříž v Hrubčících se stal kulturní
Zlikvidovat vyřezané dřeviny museli
památkou
brigádníci z Ekocentra Iris

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Režisér Václav Marhoul navštívil Prostějov při premiéře filmu Nabarvené ptáče

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
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yy Kromě toho, že jste znám
jako režisér a herec, podílel jste
se dříve na organizacích kulturních a historických akcí. Máte
nyní nějaké v plánu?
„Momentálně ne. A už jsem dlouho nic takového nezkoušel. Otázka je, zda vůbec ještě někdy něco
takového udělám.“
yy Z jakého důvodu?
„Především se plně věnuji filmování. Díky práci na Nabarveném
ptáčeti nebyl vůbec na něco podobného čas.“
yy Měl byste se ale podílet na
oslavách 17. listopadu v Praze...
„To je pravda.“
yy Jak konkrétně? Co od vašeho
přispění čekat?
„Mělo by se říct, že je to akce, kterou neorganizuji. Jsem na ní pouze
jako účinkující. Jmenuje se Obývák Václava Havla a proběhne tuto
neděli na piazzettě Národního divadla. Půjde o půlhodinové čtení.
Musím si ale ještě vybrat dílo, ze
kterého úryvek bude.“
yy Vy jste režisér, ale také herec.
Jaká role vám sedí lépe?
„Určitě natáčení, herec nejsem. Byť
je mi ta nálepka občas přisuzována. Sice hraji v divadle Sklep, ale to
je kategorie sama o sobě.“
yy Máte ale v plánu se opět před
kamerou objevit?
„Ne, nechystám se k tomu. Když
mi třeba režisér Vorel nabízel roli,

Čermobílá verze byla jasná volba. Snažil jsem se
o co nejpravdivější film, barva by mu ublížila.
Chtěl jsem co největší sílu výpovědi. Osobně jsem
prožíval silně každou scénu, film je skutečně procítěný.
nepřijal jsem ji. Nebyl ani čas.“
(usměje se)
yy Co jste si měl zahrát?
„Byla to role faráře. A je pravdou, že tak specificikou roli mi
skutečně ještě nikdo nenabídl.“
yy Pojďme k vaší režisérské tvorbě, konkrétně k filmu
Tobruk. Ten je stále poměrně
ojedinělý, válečné filmy v České
republice často nevznikají. Proč
tomu tak podle vás je? Dá se na
tom něco změnit?
„To je dobrá otázka, je na ni ale
zároveň složitá odpověď... Snímky
u nás vznikají vesměs buď z podnětu produkce, nebo režie. A když
se podíváte na dnešní produkci,
tak převažují komedie a pohádky.
Výroba sází na jistotu s tím, že na
tyhle typy filmů lidi zkrátka chodí. Co se týká Tobruku, tak tam
musí člověk cítit potřebu něco podobného zfilmovat. Navíc snímek
není jen válečný, není primárně
o československých vojácích v Africe, primární byl příběh. Jedná se
hlavně o psychologické drama. Je
třeba zkrátka potřeba, aby tu byla
snaha podobné věci tvořit. A zatím na straně režie ani produkce
zřejmě není.“
yy Film Nabarvené ptáče jste
natáčeli ve čtyřech zemích –
v Polsku, České republice,
na Slovensku a Ukrajině.
Jaké s tím souvisely komplikace?
„Co se týká třeba ukrajinské
byrokracie, tak o tom by se
dala napsat celá knihovna.
Už jen dostat se přes hranici byl problém. V Polsku
v tomhle směru problémy
nebyly, zato se ukázal jiný.
Nesehnal jsem tam totiž ani
koprodukci, ani distributora...“
yy V čem byl problém? Může
se tedy stát, že i když se natáčelo v Polsku a příběh má být
z polského prostředí, že právě
v této zemi nebude promítán?

„Problémem je, že
Poláci to vztáhli na
sebe... Kosinski sice v knize nezmiňoval nic o tom, že se
příběh odehrává
v Polsku,

ale proto, že je Polák a později uvedl,
že se jedná o autobiografii, což byla
shodou okolností lež, vznikly fámy.
Bohužel je z toho problém. Takový,
že nevím, zda se najde někdo odvážný, kdo by film
v Polsku promítal. Zatím se tam objevil
jen na třech festivalech.“

yy Jak hodnotíte ohlasy fanoušků
v Evropě na Nabarvené ptáče?
„Pozitivní jsou všude, nyní s filmem jedu
do indické Kalkaty. Bude to poprvé, kdy
se snímek střetne se zcela jinou kulturou
a jsem zvědavý, jak ho obecenstvo přijme. Dosavadní reakce je ale veskrze stejná, ať se jedná o Londýn, Varšavu, nebo
Chicago. Někteří lidé chodí na promítání s tím, že se setkali s falešnými zprávami
o útěku diváků z kin v Benátkách. Lidi
jsou tak dopředu v očekávání toho, co
spatří. Ano, film sice je silný a syrový, ale
není tam explicitní násilí.“
yy Může se ale stát, že by vám podobné zprávy, jako ta z Benátek, pomohly k plnějším kinům? Koneckonců známe české diváky...
„Ano, paradoxně to může zvýšit návštěvnost. Každá mince má dvě strany.“
yy Snímek je černobílý. Bylo to od
začátku jasné rozhodnutí?
„Ano, byla to jasná volba. Snažil jsem
se o co nejpravdivější film, barva by
mu ublížila. Chtěl jsem co největší sílu
výpovědi.“
yy O vašem snímku se mluví i jako
o něčem, co přináší silné zážitky. Je
v něm pro vás nějaký moment nejsilnější?
„Prožíval jsem silně každou scénu, film je
skutečně procítěný. Těžko tak můžu odpovědět, nerad bych něco vypichoval.“
yy Při natáčení měl vzniknout dluh.
Jak velký? A kolik by bylo potřeba
diváků v kinech na jeho smazání?
„Česká distribuce film nemůže nikdy

zaplatit. Přeci jen natáčení stálo 185
milionů korun. Jde hlavně o zahraničí.
U tam se teprve se uvidí. Výši dluhu
ale samozřejmě prozrazovat nebudu.“
yy Díváte se někdy na ohlasy fanoušků?
„Nedívám. Nemůžu, mám zákaz. (směje se) Zakázal jsem si to po Mazaném
Filipovi. Nikdo z tvůrců by to neměl vyhledávat, a kdo to čte, dělá chybu. Navíc
je potřeba, aby se v divákovi film usadil.
Proto ani nechci po promítání žádnou
diskusi. Ani české kritiky nečtu.“
yy Nedávno jste se objevil v Prostějově při premiéře Nabarveného
ptáčete. Jak hodnotíte úspěch akce
a ohlas publika?
„Bylo to moc hezké, překvapila mě naplněnost hlediště. Byl jsem ale jen u zahajování. Film si skutečně v lidech musí
sednout, někteří mi tak píší až po měsíci.“
yy Kromě filmařiny se ale také často
vyjadřujete k veřejnému dění a politice, ostatně o oslavách výročí sametové revoluce již byla řeč. Jak vnímáte,
že tuto akci může jako jeden z nejvyšších představitelů země i Andrej Babiš, někdejší člen KSČ a STB?
„Pro mě je to nepřijatelná představa!
Stejně jako u prezidenta Zemana. Teď
jsem se ještě dozvěděl, že na oficiální
oslavy byly pozvané prokremelské kapely. To myslím hovoří za vše...“
yy Andrej Babiš a Miloš Zeman
nicméně zůstávají, alespoň podle
průzkumů, mezi nejoblíbenějšími
politiky.
„Respektuji to, stejně jako respektuji,
že oba byli zvoleni. Ale to, jakým způsobem se chovají a jak vládnou, se mi
vůbec nelíbí.“

vizitka
VÁCLAV MARHOUL
✓ narodil se 30. ledna 1960 v Praze
✓ režisér, scénárista a herec
✓ vystudoval Střední odbornou školu filmovou
v Čimelicích, obor produkce
✓ v roce 1984 absolvoval pražskou FAMU
✓ od roku 1980 až do roku 1990 se věnoval
produkční práci pro Divadlo Sklep a posléze pak i pro nezávislé sdružení
pěti divadel s názvem Pražská pětka
✓ v roce 1990 pracoval jako produkční i na druhém celovečerním filmu
režiséra Tomáše Vorla s názvem Kouř
✓ v červnu 1987 byl spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tvrdohlaví,
pro kterou poté organizoval celkem devět velkých výstav v tuzemsku
i zahraničí, načež v roce 2000 otevřel a po dobu dalších tří let provozoval
její výtvarnou a prodejní galerii
✓ režisér snímků jako Mazaný Filip nebo Tobruk
✓ je majitelem produkční společnosti Silver screen
✓ uznání a pozornost si letos vysloužil novým filmem Nabarvené ptáče
o životě židů v nacisty ovládané Evropě
✓ působí také jako herec v divadle Sklep
✓ v minulosti se podílel na organizování velkých kulturních akcí včetně
oslav výročí konce druhé světové války v Plzni
zajímavost: sedm let byl generálním ředitelem filmového studia Barrandov

19100911136

PROSTĚJOV Film Nabarvené
ptáče vyvolává silné reakce a diváci se na něj přímo hrnou. Nejinak
tomu bylo i v prostějovském kinu
Metro 70. Devětapadesátiletý
tvůrce Václav Marhoul (na snímku) příběhem uhranul v mnoha
směrech. Film o životě židovského chlapce za druhé světové války
nabízí náhled do nehostinného,
nepřátelského světa. A autenticita
společně se zákazem přikrašlování byly mezi hlavními cíly režiséra. Některé diváky tím poděsil,
jiným naopak připravil silný zážitek. S rozpočtem 185 milionů
korun patří k finančně velmi náročným projektům, zato velmi ceněným. Už v lednu příštího roku
může snímek usilovat o Oscara.
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Dnes neučíme!

má za sebou
UIDà@IÑ>C<PO nFJ?<U< HDGDJIPFJMPI Prostějovsko
stávku učitelů
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Uplynulý pátek půl
hodiny před pátou hodinou došlo
na sjezdu z dálnice D46 Prostějov-střed ve směru od Vyškova
k havárii nákladního automobilu
Mercedes-Benz. Čtyřicetiletý řidič dle svých slov zřejmě vlivem
mikrospánku nezvládl řízení
a po sjetí z dálnice vyjel vpravo
mimo komunikaci. Tam postupně narazil do dopravní značky,
oplocení areálu prodejce nových
vozů a 27(!) zaparkovaných automobilů. Po projetí celým areálem -COKQPRTQLGNEGNÚOCWVQDC\CTGOC\CUVCXKNUGCåPCVT¾XPÊMWX.GVGEMÆWNKEK<C
UGDQWPGEJCNPGUMWVGéPQWURQWwċ
3x foto: Michal Kadlec
opět prorazil oplocení a zastavil
milion korun na kamionu a na 600 né příčiny, okolnosti i míra zavinění
uvnitř...
korun na zařízení areálu,“ pro- nehody jsou předmětem dalšího
Michal KADLEC tisíc
zradil František Kořínek, tiskový šetření,“ dodal ve zprávě mluvčí proKe zranění osob při této dopravní mluvčí Krajského ředitelství Policie stějovské policie.
nehodě naštěstí nedošlo. „Výše způ- Olomouckého kraje pro Územní Večerník se dostal na místo spouště
sobené hmotné škody byla předběž- odbor Prostějov.
těsně po deváté hodině. V tu chvíli
ně vyčíslena na sedm milionů korun Alkohol i jiné návykové látky policis- již zaměstnanci autobazaru odklízena poškozených vozidlech, na jeden té u řidiče na místě vyloučili. „Přes- li trosky osobních vozidel, převážně

" I NII L?? J I LNN ´ÛÛ saa

značek Škoda. „Klidně si tady foťte,
ale nechtějte po mně žádné informace,“ odbyl nás majitel autobazaru, na
kterém bylo vidět, jak je rozezlen na
nejvyšší míru. „Říkal nám, že se mu
udělalo špatně a po té havárii si vůbec na nic nepamatuje,“ vyjádřil se
mladý muž z firmy, kterou si majitel
dopravní společnosti a předmětného kamionu najal na odklizení havarovaného těžkého vozidla.
Speciální jeřáb a tahač pak kamion
z trávníku před autobazarem složitě
vyprošťovaly, dopravní policisté tak
museli na několik desítek minut uzavřít Leteckou ulici. „I kdyby usnul
za volantem, musel se přece už při
nárazu do plotu probudit. To se zřejmě nestalo, protože prohučel celým
bazarem, prorazil další plot a zastavil
se až po dvou stech metrech na trávníku u Letecké ulice. Divím se, že po
celou tu dobu a vzdálenost nedokázal
zabrzdit. Možná byl v bezvědomí, ale
spíše jel rychle jako prase,“ ulevil si jeden z pracovníků autobazaru.

jjak
ak see v ppátek
áteek nničil
ičiil au
autobazar...
utobaazarr....

3x foto: Michal Kadlec

2QULG\FW\F¾NPKEGPC2TQUV÷LQXUVąGFąKFKéMCOKQPW 2TCEQXPÊEKCWVQDC\CTWO÷NKEGNÚR¾VGMEQF÷NCVCD[ 2ąK QFVCJW JCXCTQXCPÆJQ MCOKQPW OWUGNK RQNKEKUVÆ
PGLFąÊXGRTQTC\KNQRNQEGPÊCWVQDC\CTW
PCDQWTCP¾XQ\KFNCQFMNKFKNK
W\CXąÊVRTQXQ\X.GVGEMÆWNKEK

PROSTĚJOV Řada škol po celé České republice zůstala uplynulou středu
potemnělá, bez života. Jednoduše se
neučilo. Důvod? Stávka kantorů. Těm
se nelíbí mimo jiné vládní návrhy na
přidávání učitelům, které původně
mělo být patnáctiprocentní. Realita
je ale jiná, skromnější. Řada škol tedy
sáhla po stávce. Výjimkou nebylo ani
Prostějovsko, i když tady o stávku zase
takový zájem nebyl.

Michal SOBECKÝ
„ZŠ Plumlov se stávky 6. listopadu
2019, ke které nás vyzvaly odbory prostřednictvím ČMOS, nezúčastní,“ stálo
například na internetových stránkách
základní školy v Plumlově. Do stávky
nevstoupili například ani v Kostelci na
Hané. „Kolegům jsem sdělil svůj názor,
že by do stávky jít neměli. Jednak by měla
probíhat za jiné věci, navíc ve školství ty
peníze jsou,“ vyjádřil se ředitel kostelecké
školy Oldřich Bezdomnikov. Nepřipojilo se ani největší rregionální gymnázium
Jiřího Wolkera v Prostějově. „To je samozřejmě věc, o které přímo nerozhoduje
ředitel školy. Gymnázium Jiřího Wolkera
má nezávislou odborovou organizaci.
Její předseda mi sdělil, že šestého listopadu bude škola fungovat,“ objasnil ředitel
Michal Šmucr.
Jinde naopak své kolegy podpořili alespoň symbolicky. Příkladem může být
základní škola v ulici Dr. Horáka. „Po
zvážení situace jsme se jako kolektiv pedagogů ZŠ Dr. Horáka rozhodli, že se
ke stávce uzavřením školy nepřipojíme,
protože jsme si plně vědomi komplikací, které by s sebou stávka přinesla. Zároveň ale podporujeme aktivní přístup
školských odborů a profesních sdružení

pedagogů, jejich požadavky považujeme
za oprávněné. Vláda přislíbila navýšení
platů učitelů o 15 procent, což se nestalo,“
uvedlo vedení školy na svém webu.
Jiná školská zařízení naopak do stávky
šla. Tím největším bylo prostějovské reálné gymnázium. „Do stávky se zapojilo
u nás devětapadesát učitelů, deset jich
nestávkovalo,“ prozradil ředitel Rostislav
Halaš. Ten také zhodnotil stávku ze svého pohledu. „Rozhodnutí našich učitelů
respektuji. Myslím si ale, že stávka je
nešťastně načasovaná. Dříve se tu mluvilo o nastavení podle průměrné mzdy,
mluvilo se dříve o sto třiceti procentech.
Navíc si myslím, že problémy ve školství
nejsou zdaleka jen platy, ale obecně podmínky pro učitele,“ uvedl Halaš, který
zdůraznil, že v kraji se zúčastnilo dvanáct
ze šestnácti gymnázií.
Ke stávce se připojili také v Brodku u Prostějova, v jedné z největších škol regionu.
Zájem o stávku byl velký. „Odbory rozhodly a získaly na svou stranu drtivou
většinu pedagogů, kromě jednoho se
zapojili do stávky všichni,“ poznamenala
ředitelka školy Tereza Zajíčková. „Podle
mě se mělo stávkovat dříve a i kvůli jiným
věcem než jsou platy. Školství je totiž
podhodnocené dlouhodobě,“ dodala.
Stávka také vyvolala vášnivé debaty na
internetu, kde část lidí problémy učitelů
nechápe, zatímco jiní je obhajují – poukazují zejména na stres, který se pojí se
vzděláváním a výchovou o děti a mladistvé. Jak sami někteří kantoři a ředitelé
říkají, problémy jsou i jinde než u platů.
„Jde hlavně o podmínky pro vykonávání
tohoto povolání. Jednou se může stát, že
i kdyby školství nabízelo sto tisíc učitelům, stejně nikdo učit nepůjde,“ uzavřel
Rostislav Halaš.
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Chatičky a chaloupky mají Prostějované už zazimované a většina z
nás se tak už zaměřuje jen a jen na městský život. Zima bude dlouhá,
takže mnoho lidí přepadne melancholie a pocit nudy. Kdo by i v těchto
dnech toužebně neočekával zase jaro...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Máte
výborné předpoklady uplatnit se
jako vůdci, kteří vědí co a jak. Dokážete lidem okolo sebe vytýčit úkoly,
které je potřeba splnit tak, abyste
všichni dostali zasloužené prémie.
Budete oblíbeni.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nevztekejte
se kvůli každé prkotině! Jednak vás to
bude zdržovat při práci a jednak se na
vás každý bude dívat jako na pruďase
a nesnesitelný živel. Když vás něco
naštve, napočítejte si v klidu do deseti.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Enormně se budete snažit o klid
v rodině, takže výrazně slevíte ze
svých osobních zájmů. Jednu věc
si ale udržte, a to pravidelné sportování s přáteli. Pro udržení fyzické
kondice udělejte všechno.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Potrápí
vás menší problémy v partnerském
soužití, trošku vám to bude drhnout
ve vzájemných dohodách ohledně
výchovy potomků. Naštěstí nebude
třeba hádek, s partnerem se nakonec dokážete domluvit.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Alkoholu se tento týden úplně vyhněte, dobře víte,
jak to s vámi dopadlo nedávno. Pokud
navštívíte nějaký večírek, popíjejte jen
kávu nebo nealkoholické drinky. Uvidíte, že se i přesto dokážete pobavit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Neseďte doma jako pecky a vyjděte si do
společnosti. Jedině tak se dokážete vyhnout domácí nudě, navíc se
klidně můžete seznámit se zajímavými lidmi. Dokonce s těmi, kteří
vám pomohou v rozletu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Stanete
se terčem pomluv a nechutných lží.
Pokud máte slabší náturu, dělejte,
že nic nevidíte a neslyšíte. Pokud
jste dravci, nenechte špínu na vás
házenou bez pomsty. Sami dobře
víte, jak vrátit úder.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete se do prekérní situace. Zamiluje se do vás člověk, který vám začne
okatě nadbíhat. Problém je ale v
tom, že vy o společnost právě tohoto člověka vůbec nestojíte. Budete
mu to muset říct.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Kolem
vás je spousta lidí, kterým se prostě
daří a kteří si z finančního hlediska
mohou dovolit takřka vše. Logicky
tak začnete závidět, protože sami tento týden nedokážete skoro nic.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nemusíte hned křičet, abyste dosáhli svých cílů. Mějte na paměti,
že s klidem jde všechno líp a na své
plány se budete moci daleko více
soustředit. Hádkami jen odpudíte
své známé a kamarády.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Práce
vás začíná stále více a více bavit, dokonce si v ní začnete libovat. Dostanete ale také více úkolů, nad kterými se vám bude točit hlava. Pokud
zachováte ledový klid, zvládnete vše
s naprostou bravurou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Na ulici vás
osloví člověk, který nebude vypadat
zrovna vábně, vás ale naprosto zaujme. Bude to přesně váš typ, takový
jste si vždycky přáli mít za kamaráda. Nová známost vás obohatí o
nové životní poznatky.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MLÉKO
þHUVWYpPOpNRSRORWXÿQpO

19,90

14,90

17,90

14,90

24,90

9,90

7UYDQOLYpPOpNRSOQRWXÿQpO

9,90

13,90

18,90

15,90

8,90

15,90

.RNRVRYpPOpNRO

59,90

-

-

69,90

59,90
(400 ml)

64,90
(800ml)

7DWUD.UDYtN9DQLONDPO

17,90

16,90

-

16,90

17,90

-

0OOHUPLOFKMDKRGDPO

-

13,90

24,90

24,90

16,90

24,90

.HItURYpPOpNRPO

19,90

15,90
(400ml)

16,90

11,90

11,90

15,90

Naše
4'57/¦

Mléko je základním zdrojem výživy hlavně pro mláďata, která z tzv. „mleziva“
získávají potřebné protilátky a vitamíny pro upevnění své imunity. Pijeme ho
však v každém věku a proto je dobré vědět, že za litr čerstvého polotučného mléka
zaplatíte nejméně v Penny marketu. Trvanlivé mléko plnotučné nabízí nejlevněji
Tesco, kde společně s Kauflandem mají i cenově nejvýhodnější kefírové mléko. Pro
kokosové mléko se vypravte do Albertu, vanilkovou Tatru Kravík shodně do Kauflandu a Lidlu, kam doporučíme návštěvu i pro jahodový Müllermilch.
Nechť slouží ke zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 6. listopadu.
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OD 11. DO 16. 11. 2019
7é'(19ċ'<$7(&+1,.<
Ɣ11. 11. Po: 13:00 - 17:00 Pozorování Slunce a Merkuru, 18:30 - 19:30 a 20:30 - 21:30 Večerní pozorování
Ɣ12. 11. Út: 14:00 - 15:00 Pozorování Slunce, 18:30 - 19:30 a 20:30 -21:30 Večerní pozorování
Ɣ13. 11. St: 14:00 - 15:00 Pozorování Slunce, 15:30 - 16:30 Podzimní pohádka,
18:30 - 19:30 a 20:30 - 21:30 Večerní pozorování
Ɣ14. 11. Čt: 10:00 - 15:00 Workshop pozorování Slunce, 18:00 - 19:30 Přednáška
20:30 - 21:30 Večerní pozorování
Ɣ15. 11. Pá: 14:00 - 15:00 Pozorování Slunce, 18:30 - 19:30 a 20:30 - 21:30 Večerní pozorování
Ɣ16.11. So: 14:00 - 15:00 Pozorování Slunce, 18:30 - 19:30 a 20:30 - 21:30 Večerní pozorování
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.
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Konstelace hvězd Prostějova
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Největšími úskalími rozvoje podnikání v ČR budou v roce 2020 rostoucí cena práce, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nadměrná
administrativní zátěž. Letos stejně
jako ve zbytku Evropy ale výrazně
rostou také obavy firem z možného
oslabení domácí poptávky. Vyplývá
to ze šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor,
které data za české firmy dodává
Hospodářská komora České republiky.
Ze šetření 2020 Economic Survey, do
kterého se letos zapojilo 53 tisíc podniků z 28 zemí, vyplynulo, že evropské
podniky se nejvíce obávají vývoje domácí poptávky v příštím roce. Oproti
loňsku se ale výsledky výrazněji liší
země od země. Západní země se více
obávají možného oslabení zahraniční
poptávky, země střední a východní Evropy včetně ČR hlavně napjaté situace
na trhu práce.
Výraznější rozdíly jsou i v rámci samé
ČR. Zatímco zpracovatelský průmysl
trápí spíše ceny energií a surovin a zahraniční poptávka, ve stavebnictví je to
zejména domácí poptávka, ve službách
pak administrativní zátěž.
Obavy z přístupu firem k financím
nebo riziko kurzových změn nadále
hrají jen okrajovou roli podobně jako
hrozba spojená s brexitem. Evropské
podniky těmto úskalím rovněž nepřikládají důraz. Jednou z mála výjimek je
Německo, kde firmy vnímají brexit výrazně negativně, se 46 % respondentů
se stala třetí nejvíce palčivou překážkou
rozvoje podnikání v SRN.
(red)
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POZVÁNKY
26. 11. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝ OSOB
2019–2020 – přednáší Ing. Karel Kvítek
3. 12. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA
PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2019 – přednáší Tomáš Líbal
18. 12. ZDAŇOVÁNÍ MEZD 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA
ROK 2019 – přednáší Ing. Milan Lošťák
Více 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: Smržice
Dne: 27. 11. 2019 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
ulice Zákostelí č. 545, 82, 541,
143/1 ZŠ a MŠ + pošta, č. 635.
Obec: Vrahovice
Dne: 27. 11. 2019 od 8:00 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Vrahovice - ul. Vrahovická
pravá strana od č. 172 po ul. Čs.
armádního sboru, mimo č. 176,
levá strana od č. 169 po č. 177,
Majakovského č. 1 (budova ZŠ
vedle fary), celé ul. I. Olbrachta,
Jano Köhlera.

Obec: Prostějov
Dne: 28. 11. 2019 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Mateřská
škola na ul. Hanačka 254/3,
jednostranně ulice Pod Kosířem
od č. 256/1 po č. 1355/11.
Obec: Vrbátky
Dne: 29. 11. 2019 od 8:00 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky č. p.
120, 96, 100, 98, 101, 108 a 109.
Obec: Skalka
Dne: 29. 11. 2019 od 8:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Skalka: oboustranně ulice od č.
37 a 33 po konec obce směr ke
hřbitovu. E.ON Distribuce, a.s.

19102211203
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SLUŽBY

Pronajmu byt 3+1, cihla, PV - Blahosla- Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
vova ul. T:602 775 607
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
Stavební firma hledá pozemek pro www.zednickepraceprostejov.cz
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
KOUPÍM BYT 1+1. Jana 604 635 527
Prostějov 604 389 367
Manželé koupí 2+1. 605 734 085
Stěhování, vyklízení.
Pronajmu cihlový byt v Prostějově 2kk
Tel.: 775 132 134
o ploše 72 m3. Tel.: 724 913 390. Volný ihned.
Pronajmu garáž v areálu řadových garáží v Krapkově ulici (vedle bezpečnostní
služby SIDA). Tel.: 602 537 370

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39, Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100

Pronajmu zavedené pohostinství
v rekreační oblasti u Prostějova.
Tel.: 725 309 265

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

Pronajmu byt 1+1, přízemí. Kauce.
Tel.: 727 875 306
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
KOUPÍM
je našim koníčkem.“
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám. Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01 Otevírání zaklapnutých dveří.
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit- mail: 99fab@seznam.cz
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod. Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání
živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme tel.: 605 86 41 40
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
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Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli
postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bít, nebylo léku,
jímž mohlo by žít.

Dne 9. listopadu 2019
jsme vzpomenuli 16. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dnes, tj. 11. listopadu 2019
tomu jsou 3 roky,
kdy nás navždy opustil
pan František ZEDEK.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 9. listopadu 2019
jsme vzpomenuli 14. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

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

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

Dne 5. listopadu 2019
uplynulo smutných 5 roků, kdy nás
navždy opustila naše drahá sestra,
paní Jaroslava VLÁČELOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte. Vzpomínají
a za vzpomínku děkují
sestry s rodinami.

Dne 16. listopadu 2019
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Marie BĚLEJOVÉ
rozené Zavadilové
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují manžel,
dcera a synové s rodinami.

PILA OTASLAVICE, s.r.o.
nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Sušení řeziva
palivové dříví
Tel.: 582 371 493, 731 471 123
Dne 23. listopadu 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
mého manžela,
pana Jidřicha IVÁNA.
S láskou stále vzpomíná
Eva Ivánová.

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

Dne 16. listopadu 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička,
paní Alena ŠTĚPÁNKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a na Tebe vzpomínáme.

Žili jsme si dobře, měli jsme se rádi,
však osud rozhodl za nás a nejsi již
mezi námi. Já i tvé tři dcery stále
vzpomínáme, myšlenky na tebe
se nevzdáváme. Ještě mladý jsi odešel,
protože tvůj čas nadešel.
Srdce tvé přestalo bít, nebylo léků,
abys tu mohl s námi déle žít.

Dne 16. listopadu 2019
by oslavil 70. narozeniny
pan Josef ADÁMEK
z Čelechovic.
S láskou vzpomíná manželka,
vnuk Honzík, synové Pavel a Petr.

Dnes, tj. 11. listopadu 2019
jsou tomu již 2 roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný,
pan Libor STROUHAL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dnes, tj. 11. listopadu 2019
vzpomínáme 5. smutné
výročí od úmrtí
paní Milady ANTALÍKOVÉ
z Brodku u Konice.
Všichni, kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

19062620739

Koupím kapesní a náramkové hodinky
všech značek, zlaté a stříbrné mince, řády,
odznaky a známky. Tel.: 605 138 473

Dne 17. listopadu 2019
by se dožila 90 roků
paní Růžena PROCHÁZKOVÁ
z Čechovic.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

FINANCE
Hledám tento servis. Tel.: 605 138 473

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala.

řádková inzerce/vzpomínky

Dnes, tj. 11. listopadu 2019
vzpomínáme 16. výročí úmrtí
pana Stanislava ČERNÉHO.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.
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SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

PRODÁM

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

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

Pohřební služba Pavel Makový

Máte problémové nožičky? Nemůžete sehnat kvalitní a pohodlné boty?
Prodejna IVKA to vyřeší za vás! Také
nabízíme velký výběr domácí obuvi
(papuče, zdravotní pantofle, oteplené důchodky a gumáky). Zboží i ve
velkých velikostech. Tel.: 603 445 601

Prodám vlašské ořechy. Levně.
Tel.: 731 274 122
Prodám lyže + vázání Rossignol, boty
Tecnica vel. 40. Velmi dobrý stav.
Cena dohodou. Tel.: 723 132 927

OZNÁMENÍ
Lyžování v Itálii – ÚNOR 4místa,
bus z Pv. T.:776 685 504

15021020132

Brambory na uskladnění, různé odrůdy, cena 15 Kč/kg.
Krmné brambory 3 Kč/kg.
Cibule 18 Kč/kg.
Česnek na uskladnění i na sadbu 180
a 220 Kč/kg.
Prodej každou něděli až do Vánoc
od 9:00 do 12:00 hod.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jaroslava Kopečná 1940
Plumlov Pondělí 11. listopadu 2019
Josef
Pupík
1937
Niva
10.15
Obřadní síň Prostějov
Ladislav Kubica 1934
Náměšť na Hané Vladimír Zelený 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Petr
Pospíšil
1944
Kladky
–
Bělá
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Urbanovská 1931 Prostějov
Anna Vymazalová 1929 Ptení 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marta Kratochvílová 1940 Prostějov
Úterý 12. listopadu 2019
Libuše Slepánková 1926 Prostějov
Boris Kubík 1967 Dětkovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslava Novotná 1930
Lešany
Čtvrtek 14. listopadu 2019
Ľudovít Janík 1960
Prostějov Jaroslav Kratochvíla 1954 Prostějov 10.30 kostel Mostkovice
Růžena Indráková 1931 Prostějov Ladislav Hrubý 1947 Olšany u Prostějova 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Zouharová 1951 Mostkovice Sobota 16. listopadu 2019
Irena Klaudyová 1942
Prostějov Ing. Jaroslav Haluza 1939 Čehovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Wisner 1953
Želeč Marie Sedláková 1961 Drahany 14.00 kostel Drahany
Lenka Kohoutková 1968
Ptení Alena Ocilková 1953
Prostějov Vlasta Švédová 1941
Vyškov
Zdeňka Karásková 1943
Mořice Marie Vodáková 1935
Soběsuky

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

OHYQÈMvÉXz
WRQHEXGH
str.48

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Radovan Kovářík 1947 Bohuslavice Středa 13. listopadu 2019
Josef Vybíral 1934
Držovice Miroslav Bartoš 1942 Držovice 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Václav Vonderka 1949
Marta Lošťáková 1940

Prostějov
Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme pracovníka v oboru zedník
-obkladač. Vhodné i pro aktivní důchodce. Práce možná i v odpoledních
hodinách o víkendech. Informace na tel.
602750934.

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme obsluhu čerpací stanice na
ČS OMV, 12 hod pracovní doba, 2xD
a 2xN/4 dny volno, příjem 23-28.tis.
Kontakt po-pá 8-15 na tel.: 777 776 470.

Zdravotní sestra,(asistent pedagoga),
nabízí pomoc při péči o děti či dříve narozené příbuzné. Mám zkušenosti s pacienty u nemocničního lůžka, i doma,
s péčí o postižené děti i seniory.
Nabízíme přivýdělek pro aktivní důchodce Tel.: 777 066 157.
Přijďte si přivydělat na Vánoce a my práci nebo rodiče na MD, brigádně v dopoledpřizpůsobíme Vašim časovým možnos- ních hodinách úklid hotelových pokojů.
tem. Info: Tel: 602 603 067, 9 - 14 hod. Rozsah: 3 dny v týdnu, prac. doba 8.3011.00. Tel.: 777 005 488 Hotel Gól
Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd a daní.
Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové
ohodnocení až 30 000 Kč. V případě
zájmu volejte 608824136 nebo zasílejte
životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Agronom/ka
33 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
Farma Kopeček, Smržice
Expedienti/manipulanti
18 000 Kč
jednosměnný střední odborné
MOPS, Němčice nad Hanou
Obchodní ředitelé
70 000 Kč
jednosměnný vysokoškolské
DG Pack, Kralice na Hané
Operátoři barevny
20 500 Kč
třísměnný
střední odborné
Toray Textiles Central Europe, Pv
Pracovnícipodporyvzdělání 13 200- 15 000 Kč jednosměnný ÚSV
Člověk v tísni, Prostějov
Pracovníci skladu
– baliči pecí
19 000 Kč
jednosměnný bez vzdělání
KITTEC, Kelčice
Pracovníci v chovu drůbeže 15 800 Kč
dvousměnný základní+praktické MK Agency, Přemyslovice
Prodavači
18 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
OPP CENTRUM, Mostkovice
Zdravotnísestra/bratr
21000Kč
jednosměnný ÚSOsmaturitou
MUDr.LudmilaNadymáčková,Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
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nabídka pracovních míst

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

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

19110711283

19082310923

19110711287

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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OLOMOUCKÝ KRAJ Během
října celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji klesl znovu velice výrazně, a to o 3,5 procenta na 10
981 osob, počet hlášených volných pracovních míst se naopak
zvýšil o 0,8 procenta na 10 278
a podíl nezaměstnaných osob
klesl o 0,1 procentního bodu
na hodnotu 2,5 procenta. To
jsou základní údaje vyplývající
z aktuální statistiky nezaměstnanosti, kterou Večerníku tradičně
poskytl Úřad práce ČR, Krajská
pobočka v Olomouci.
K 31. říjnu bylo evidováno celkem
10 981 uchazečů o zaměstnání.
„Jejich počet byl o 398 nižší než
na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce o 2 254
osob,“ poznamenala Jana Litvíková, vedoucí Oddělení metodiky
Úřadu práce ČR, krajské pobočky

v Olomouci. Z tohoto počtu bylo
10 024 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let, což je o 455 méně než na konci
předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 2 072
osob. V říjnu byl také pokořen
další rekord – poprvé v historii
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci klesl celkový počet nezaměstnaných pod hranici
11 tisíc osob! „V průběhu uplynulého měsíce bylo nově zaevidováno
2 512 osob, což je o 713 osob méně
než v září a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku je to
číslo nižší o 225 osob. Z evidence
odešlo 2 910 uchazečů o zaměstnání, kam nastoupilo 1 721 lidí, což
je o 348 méně než v předchozím
měsíci a o 129 méně než ve stejném
měsíci minulého roku, přičemž 537
uchazečů bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce. A to je o 30

méně než v předchozím měsíci
a o 196 více než ve stejném období
minulého roku. Přesně 1 189 uchazečů pak bylo vyřazeno bez umístění,“ rozvedla statistická data vedoucí oddělení metodiky.
Většina regionů v Olomouckém
kraji vykázala meziměsíční pokles
nezaměstnanosti. V absolutních
i relativních číslech vede Přerovsko,
kde se počet nezaměstnaných snížil
o 140 osob, což v procentuálním
vyjádření činilo 5,1 procenta. „Co se
týká Prostějova, tady je znovu evidováno vůbec nejméně nezaměstnaných v rámci celého kraje. Bez práce
je zde aktuálně 1 358 osob, z toho
783 žen. Volných pracovních míst je
zde hlášeno 2 579 a podíl nezaměstnaných poklesl na 1,7 procenta,“
uvedla Litvíková.
Ke konci října bylo v kraji evidováno celkem 5 975 žen bez
práce, jejich podíl na celkovém
počtu uchazečů činil 54 procent.

„V evidenci bylo dále 2 018 osob se
zdravotním postižením, což představovalo 18 procent z celkového
počtu nezaměstnaných. Dále pak
693 absolventů škol všech stupňů

vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím
měsícem o 128 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku
byl nižší o 78 osob. Podporu v ne-

zaměstnanosti pobíralo 4 018 uchazečů o zaměstnání, což je pětatřicet
procent všech uchazečů vedených
v evidenci,“ uzavřela Jana Litvíková.
(red)
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I pětačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya 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 14. listopadu 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Melantrichova ulice
Pavel NOTÁŘ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Štůrala
Dagmar KOMÁRKOVÁ, Růžov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
VITAMÍNY
Pavlína STODOLOVÁ, Ohrozim
Výherce získává: ZDRAVOU BEDÝNKU v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 4, 8, 6
Anna JANOVSKÁ, Prostějov
Výhercezískává:VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert.
SU
DO
KU

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

19081660885

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ta největší zábava a muzika na jednom místě.
Zdeněk ŠÍDLO, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

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

1905156055

19101461172

DO...NA PROHLÍDKU

DOGA, SETI, AMUR, DXVI, UBRUS, BÁJE, SETR, BAGR, FLÁM,
OSTŘÍŽI, TRÁVY, ŽUMPY, PUKY, DEGU, ORBA, OŽEHAVÝ, FAUL,
OPAT, DŽUNGLE, EŠUS, OSEL, RÁŽE, EREB, EPOS, ROCO, LOUŽ,
STUDENT, CEJN, CÁKANCE
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili exnáměstka prostějovské primátorky, který nedávno rozvířil dění svým
přestupem z oranžových barev k "Okamurovcům"...
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9HîHUQtku
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
TIP

KDY: NEDÌLE 17. LISTOPADU, OD 14:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV

Obyvatelé města Prostějova si stejně
jako ti v mnoha dalších městech budou moci připomenout významný
den, kterým pro Českou republiku
je bezesporu 17. listopad. V letošním
roce je tomu navíc už přesně 30 let
od sametové revoluce z roku 1989.
Magistrát připravil zejména kulturní
program.
Dříve narození vědí, co si pod pojmem sametová revoluce představit, pro ty mladší
připomeňme. Jednalo se o období politických změn v Československu, které
vedly k pádu komunistického režimu
a nastolení pluralitní demokracie. Proces
byl urychlen i rozpadem východního
bloku a narůstající nespokojeností mezi
obyvatelstvem. Právě 17. listopadu 1989
byli účastníci pokojné demonstrace na-

padeni příslušníky Veřejné bezpečnosti,
což byl jediný projev násilí, i když nemalý. Právě pro tento nenásilný charakter
získala revoluce, jež měla za následek hluboké celospolečenské změny, označení
sametová.
Program oslav na náměstí T. G. Masaryka
bude zahájen ve 14:00 hodin klavírním
koncertem mladého a talentovaného Daniela Juna. Na svém kontě má již stovky
koncertů, a to jak u nás v České republice,
tak v zahraničí. Své koncerty běžně prokládá mluveným slovem, čímž se snaží
posluchačům svoji hudbu více přiblížit.
Ve 14:15 proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů města,
o čtvrt hodiny později se náměstím opět
rozezní libé zvuky klavírního umu Daniela Juna. Po dalších patnácti minutách, tj.

ve 14:45, bude vystřídán Karlem Kekešim, jenž sám sebe označuje za zpěváka,
muzikanta a muzikoterapeuta. Na závěr
hudební části programu budou na scénu
v 15:15 hodin uvedeni Radim Schwab,
Sofie Fiurášková a pěvecký sbor Proměny za doprovodu klavíru Roberta Volka.
V průběhu slavnostního setkání mohou
zájemci zaznamenat do pamětní knihy
svou vzpomínku z období sametové revoluce. Návštěvníci obdrží pamětní buton
a svíčku k uctění významné historické
události naší republiky. Vrchol pak nastane
přesně v 17 hodin a 11 minut...
Kompletní program akce najdete
v letáku na zadní straně speciálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku „30
LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE,
která je součástí dnešního vydání.

),/029§DIVA
),/029§
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STAVY
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 11. listopadu
17:30 POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA
česká komedie
20:00 BOŽÍ LÁSKA
drama Brazílie
úterý 12. listopadu
15:00 JÁ, MARIA CALLAS
francouzský dokument
17:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie ČR/SR
20:00 TERMINÁTOR:
TEMNÝ OSUD
akční thriller USA
středa 13. listopadu
17:30 DÁLAVA
český cestovní dokument
19:30 LADISLAV ZIBURA
– PRÁZDNINY V EVROPĚ
digitální diashow
čtvrtek 14. listopadu
17:30 AMNESTIE
česko-slovenský thriller
20:00 LE MANS ´66
akční drama USA
pátek 15. listopadu
15:00 ADDAMSOVA RODINA
animovaná komedie USA
17:00 LE MANS ´66
20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
sobota 16. listopadu
15:00 ADDAMSOVA RODINA
17:00 LE MANS ´66
20:00 DOKTOR SPÁNEK
OD STEPHENA KINGA
americký horor
neděle 17. listopadu
10:30 HURÁ NA POHÁDKY
pásmo animovaných filmů ČR/SR
15:30 ADDAMSOVA RODINA
17:30 AMNESTIE
20:00 LE MANS ´66

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 12. listopadu
9:00 KRTEK A OSLAVA
pásmo pohádek ČR
středa 13. listopadu
14:00 SKLENĚNÝ POKOJ
česko-slovenské drama
sobota 16. listopadu
15:00 DOBRODRUŽSTVÍ
ROBINSONA CRUSOE
animovaný film Československo
17:30 ALADIN
dobrodružný muzikál USA
20:00 TERORISTKA
česká komedie

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 30. listopadu
VÝSTAVA
práce představí studenti ateliéru Malířství 1/FAVU VUT Brno pod vedením
vedoucího ateliéruVasila Artamonova
VÝSTAVA KRESEB A MALEB
Josef Duchan představí své automatické
kresby a malby

Zámek Konice
do 22. listopadu
17:00 OBRAZY
prodejní výstava Květuše Burešové
a Zuzany Muzikant Jeřábkové

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pátek 15. listopadu
19:00 VYHNÁNÍ
GERTY SCHNIRCH
příběh o lidském osudu zlomeném
dějinami, o vině Čechu a Němců, o tom,
zda je možno odpustit a porozumět,
je dramatizací úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové
v podání brněnského HaDivadla
(jeviště za oponou)
sobota 16. listopadu
10:00 O ZLOBIVÉ NOTĚ
Divadlo Plyšového medvídka Prostějov
(jeviště za oponou)
11:00 NOC DIVADEL
– OBNOVENÁ CHLOUBA
ARCHITEKTA JANA KOTĚRY
Volná prohlídka aneb Národní dům otevírá své dveře po rozsáhlých opravách
(divadelní sál)
19:00 PERFECT DAYS
Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy. Úspěšná kadeřnice
Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku.
Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla
mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy
se to musí podařit. Jenže manželství se jí
rozpadlo, nejblížší přítel je homosexuál
a potenciální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají...
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský,
Jan Hofman, Dana Syslová/Eva Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný
(divadelní sál)

DIVADLO POINT
Husovo nám. 91, Prostějov
středa 13. listopadu
20:00 FINDING AMERIKA
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří
touží po dobrodružství a hledají poklad
amerického gangstera Lanzy Ručky,
který zmizel kdesi v Chicagu, se odehrává v době socialistických spartakiád,
modrých košil a rudých šátků. Zavede
však diváka i do tajných barů chicagského podsvětí počátku minulého století.
Hrají: V. Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vejmělková a další
pátek 15. listopadu
20:00 CHARLEYOVA TETA
(B. THOMAS)
Klasická komedie v nejnovější provedení další generace Divadla Point.
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil,
Ondřej Kučera, Magdaléna Májková,
Lucie Tesařová a další

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 30. listopadu
HELENA KADLČÍKOVÁ
výstava snímků prostějovské fotografky

Husùv sbor
Demelova 1, Prostějov
pondělí 11. až neděle 17. listopadu
30 KLÍČŮ PRO SAMET
Jak se žilo na konci minulého tisícitelí
v osmdesátých a devadesátých letech
nám připomene originální výstava
(podrobný program najdete ve speciální příloze PV Večerníku 30 let od
sametové revoluce)

kde děje…

Knihovna

Zámek Prostìjov

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 11. listopadu
17:00 PROSTĚJOVSKÁ
„SAMETOVÁ REVOLUCE“
Připomeňte si s námi třicáté výročí listopadových událostí v roce 1989. O tom,
jak probíhala sametová revoluce v Prostějově a o současném odkazu Listopadu
´89 přijdou diskutovat zakládající členové
prostějovského Občanského fóra Josef Janíček, Aleš Lebeda a Miroslav Zikmund.
Besedu zahájíme promítáním filmu
„Sametové dny - Prostějov 1989“ obsahujícího unikátní dobové záběry. Akce se
koná ve spolupráci s prostějovským Spolkem Proti zapomnění. (podkrovní sál)
středa 13. listopadu
17:00 ODPAD JE POKLAD
Hromadění odpadu patří k největším
ekologickým problémům současnosti.
Jak s odpadem v domácnosti správně nakládat a jak ho třídit? Co se s ním vlastně
dál děje? Má třídění smysl? Odpadový
expert z hnutí DUHA Ivo Kropáček
bude odpovídat nejen na tyto otázky, ale
představí také novou kampaň „Odpad je
poklad“ věnovanou třídění a využií bioodpadů.
(podkrovní sál)
čtvrtek 14. listopadu
10:00 JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM
Nahlédněte do světa zrakově postižených
– můžete si vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, zahrát si hry pro nevidomé
a slabozraké a navštívit „Výstavu potmě“.
Akce je součástí prezentace Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
SONS a regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově v rámci Dne nevidomých.
(půjčovna, podkrovní sál)
15:00 PORADNA SOS
Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s vámi budou
řešit váš konkrétní problém (učebna)

do 30. prosince
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských
i soukromých sbírek a výstava krojů

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
PLAKÁTOVÁNÍ
výstava monitoruje 10 let akcí ZUŠ
v plakátech
(Galerie Linka)

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 17. listopadu
14:00 a 16:00 O KOUZELNÝCH
PILULKÁCH ČERODĚJE
DOBRODĚJE
loutkové divadlo

Galerie umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 30. listopadu
PROSTĚJOV A ŽIDOVSKÉ
PAMÁTKY
prodejní výstava malíře Františka Juliny

akce v regionu...
Uspávání zvířátek
s pohádkou v Určicích

Hasiči Určice a OÚ
Určice zvou na
lampionový průvod a uspávání zvířátek. Akce se bude konat v sobotu
16. listopadu od 16:30 hodin, sraz je
u ZŠ a MŠ v Určicích. Součástí programu
bude vystoupení dětí z mateřské školy
a vystoupení tanečního kroužku Šárky
Miklíkové. Jeho vrcholem pak autorská
divadelní pohádka Lesní tajemství.

30 let od sametové revoluce.
Beseda nejen o Konici
Městské kulturní středisko Konice pořádá u příležitosti výročí 30 let od sametové revoluce akci pod názvem Beseda
nejen o Konici. Přednášet bude Jaroslav
Nedbal a koná se ve čtvrtek 14. listopadu od 18:00 hodin v zasedací místnosti
zámku Konice. Součástí bude promítání
videa o dění v Konici před 30 lety.

Maxim Turbulenc v Kostelci
Město Kostelec na Hané zve na koncert
pro děti i dospělé skupiny Maxim Turbulenc, který se bude konat v místní sokolovně v sobotu 16. listopadu od 16:00 hodin.

Podzimní setkání
seniorů v Němčicích
Město Němčice nad Hanou zve na akci
Podzimní setkání seniorů, které se bude
konat v úterý 12. listopadu od 14:00 hodin v hale Suprovka. K tanci a poslechu
zazpívají zpěváci z divadla Slunečnice
a žáci ZUŠ Němčice nad Hanou.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 12. listopadu
15.00 MÓDA V PRAVĚKU
Co přinese tvůrčí dílna? V listopadovém
kreativním odpoledni pro rodiče s dětmi
se přeneseme na počátek lidských dějin.
Povíme si něco o životě v pravěku a zaměříme se především na kulturu odívání
a módu. Zájemci si tak budou moci vytvořit jednoduché návrhy oděvů, či šperků a vymodelovat tak originální pravěký
módní kousek. A kdo ví, třeba i v pravěkém stylu najdete odraz současných
módních trendů.
čtvrtek 14. listopadu
17.00 Z HRADU DO ZÁMKU
vernisáž výstavy Alexandry Dětinské
17.00 KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
vernisáž výstavy

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 5. ledna 2020
SAMETOVÁ TŘICÍTKA
Výstava připomene poslední velký dějinný zvrat v naší společnosti, od nějž
uplynulo 30 let. Bodem zlomu v procesu
přechodu od totality k demokracii byly
události na Národní třídě v Praze 17. 11.
1989. Výstava Sametová Třicítka nám
přiblíží průběh těchto dnů na Prostějovsku zasazený do celonárodního kontextu
dějinného vývoje.

BASKETBAL:
pátek 15. listopadu
20.00 BCM Orli Prostějov – Snakes Ostrava (9. kolo 1. ligy mužů, hala Sportcentrum Prostějov)
sobota 16. listopadu
9.45 BCM Orli – USK Praha (11. kolo
extraligy kadetů, hala Sportcentrum
Prostějov)
12.00 BCM Orli – TJ Slavia Kroměříž
(minižáci U12, hala Sportcentrum Prostějov)
neděle 17. listopadu
10.00 BCM Orli Prostějov – Sokol Písek Sršni (12. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentrum Prostějov)

FLORBAL
sobota 16. listopadu
9.40 TJ Sokol Kostelec na Hané „B“ –
TJ Postřelmov (7. kolo Olomouckého
přeboru mužů, hala Senice na Hané)
12.00 TJ Sokol Kostelec na Hané „B“ –
FBC Lutín (7. kolo Olomouckého přeboru mužů, hala Senice na Hané)

HÁZENÁ:
neděle 17. listopadu
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– TJ Sokol II Prostějov (8. kolo 2. ligy
mužů, hala Kostelec na Hané)

HOKEJ:
sobota 16. listopadu
11.00 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (4. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 17. listopadu
13.30 SK Prostějov 1913 – HC Šternberk (4. kolo ligy 4. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
13.30 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc (4. kolo ligy 4. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
15.45 SK Prostějov 1913 – HC Orlíci Uničov (14. kolo ligy starších žáků,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Orlíci Uničov (13. kolo ligy starších žáků,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL:
sobota 16. listopadu
10.00 a 13:00 VK Prostějov – Česká Třebová (11. a 12. kolo extraligy kadetek,
NSC Prostějov)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Bílovec
(11. a 12. kolo 2. ligy žen, letní tělocvična
Za Velodromem)
neděle 17. listopadu
10.00 a 13.00 TJ OP Prostějov – Bohuňovice (7. a 8. kolo krajského přeboru juniorek, letní tělocvična Za Velodromem)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 13. listopadu se od 16:00
hod. pořádá „TRÉNINK PAMĚTI“
* v pátek 15. listopadu se od 16:00
hod. uskuteční tvořivá dílna „KRMÍTKA PRO PTACTVO“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve středu 13. listopadu se od 18:00
hodin koná beseda s praktickými ukázkami „JAK PODPOŘIT IMUNITU
A ZDRAVÍ DĚTÍ PŘÍRODNÍMI
DOMACÍMI PROSTŘEDKY“

RÙZNÉ...
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 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní dobu: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
Multikulturní centrum Mozaika v podobě odborného sociálního poraRaisova 1159, Prostějov
denství a nabídky baterií do sluchadel
* v úterý 12. listopadu od 17:00 hodin a drobné příslušenství ke sluchadlům
se koná seminář „VOLBA POVOLÁNÍ (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
A MOŽNOSTI ZMĚNY KARIÉRY“

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá 15.
listopadu 2019 vánoční večírek v 16:00
hod. v restauraci U Tří bříz.
Zahradkáři Prostějov 1 město pořádají přednášku na téma: BYLINY A
JEJICH VYUŽITÍ, která se koná ve
čtvrtek 14. listopadu od 15:00 hodin v
budově Daliborka 3. Přednáší Jaroslav
Vaněk.
Akademie seniorů pořádá
v úterý 12. listopadu od 14. 00 hodin
DECHOVÁ CVIČENÍ
S PAVLÍNKOU, které se konají
v LIPKA, Tetín 1 v Prostějově
Správně se nadechnout vás bude učit
Pavla Glocová.

<<< www.vecernikpv.cz
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ƔƔ Večerník připravuje letos samé
mimořádné akce, další z nich se již
týká vánočních svátků... strana 28

ZLATÁ
FARMA

ƔƔ Navštívili jsme štětovickou
pýchu, kde v bohatém programu
vítali „Martina na bílém koni“
strana 29

Foto: Michal Sobecký

Metro 70 hostilo
festival pro dìti
a promítalo snímek
z filmového tábora
strana 27

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Gymnázium Jiřího Wolkera
v Prostějově hledá zájemkyně o studium čtyřletého oboru Volejbal dívky, a to pro školní rok 2020/21. Více
se dozvíte na www.vkprostejov.cz!
ƔƔ Jakub Szymsza, student oktávy
Cyrilometodějské gymnázia, ZŠ
a MŠ v Prostějově, získal druhé místo
v soutěži Talent Olomouckého kraje.

1DCRTQUV÷LQXwVÊ\¾UVWREKPC/è4OWåčRąKUNCXPQUV
PÊOX¾åGPÊ
Foto: Facebook

MAREK SONNEVEND
PRAHA, PROSTĚJOV Dva zástupce vyslal rohovnický oddíl BC DTJ Prostějov
na mistrovství republiky mužů 2019 v Praze. Oba se na divácky atraktivním
šampionátu dokázali výrazně prosadit ve váhové kategorii do 91 kilogramů,
když Pavel Ján vybojoval stejně jako loni stříbrnou medaili za druhé místo
a Tomáš Ivachov bral bronzový kov za třetí pozici!

Veronika Šmídová pronikla

do
finále

Czech
republic!

OHYQÈMvÉXz
to nebude
str.48
ŠLÁGR VEČERNÍKU – HÁZENÁ
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ƔƔ Již tak to pro Jonáše Forejtka, který se stal hráčem prostějovského TK
Agrofert, byla skvělá sezóna. Vítěz
juniorského US Open se po první
grandslamové trofeji ve dvouhře
dostal na první místo kombinovaného žebříčku juniorů. Na začátku
listopadu se objevil v Londýně, kde
vykonával roli sparing partnera pro
letošní účastníky Turnaje mistrů.
Nechyběla ani rozehrávka s Rogerem Federerem.
ƔƔ Nemocnice Prostějov u příležitosti celosvětové kampaně na prevenci
onemocnění prostaty MOVEMBER
pořádá Den pro chlapy. Koná se příští
středu 20. listopadu v době od 8.00 do
12.00 hodin v urologické ambulanci,
v druhém patře polikliniky.

DEBAKL

2À=?
V BRNĚ
ßNíN?H; ƔƔ Prostějovští fotbalisté ani tenMNL;Hí
tokrát nedokázali uspět proti týmu
vedenému koučem Machálkem...
32
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PROSTĚJOV
Tak už je to po půl
roce zase tady. Co?
Prestižní derby házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané
HK a TJ Sokol II
Prostějov! V rámci
8. kola 2. ligy mužů
ČR 2019/2020 se hraje o státním svátku Dne boje za svobodu a demokracii, tedy v neděli 17. listopadu od 10.30 hodin v kostelecké
městské sportovní hale.
Právě domácí tým hákáčka několik předchozích let spolehlivě plnil roli favorita, když svého rivala opakovaně porážel. Až na jaře se
tenhle zaběhnutý zvyk změnil triumfem „dvojky“ na vlastním hřišti
29:24. Ani tentokrát nemá okresní bitva výrazně favorizované družstvo, neboť oběma sokům se během aktuálního ročníku moc nedaří
a patří do spodní poloviny pořadí ve skupině Jižní Morava (po 6. kole
Kostelec 3 body, Prostějov 2 body).
„My už jsme v letošní sezóně poztráceli doma hodně bodů, tím víc
chceme i potřebujeme nedělní zápas vyhrát. Bez ohledu na to, že jde
o derby, i když po vítězství z něj samozřejmě moc toužíme,“ uvedl
hlavní trenér TJ Sokol HK Milan Varhalík.
„My jsme si v minulém vzájemném utkání dokázali, že v derby můžeme uspět i navzdory absencím několika hráčských opor. Ani tentokrát nebudeme určitě kompletní, ale šanci zvítězit při dobrém výkonu rozhodně máme,“ věří kouč Sokola II Tomáš Černíček.
(son)

vs.
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Foto: Facebook

ƔƔ Florbalisté SK K2 Prostějov mají
po víkendu na kontě prohru 7:12 se
Zlínem a výhru 11:6 nad Orlovou,
což znamená, že si ve vyrovnané tabulce pojistili páté místo.

PROSTĚJOV Tak se to povedlo! Nebývalé množství gratulací zamířilo směrem k Veronice
Šmídové. Dívka z Prostějova se totiž dokázala probojovat mezi desítku finalistek Miss Czech
republic, kam její cesta vedla nejprve přes casting v Brně. První listopadový víkend se pak
v pražské Pragovce konalo semifinále, kde se utkaly dvě desítky krásek. A Veronice se ve velké
konkurenci podařilo dostat mezi deset nejlepších.

ƔƔ Hokejový brankář, který v sezóně
2016/2017 hájil barvy Jestřábů, Pavel Kantor se vrací do České republiky - bude pomáhat extraligovým
Pardubicím.

Její příbuzní, přátelé i známí přitom
věří, že Šmídová i ve finále dokáže
všechny okouzlit svým vystupováním i krásou. „Je to kočka. Poprvé
jsem ji viděla jako miminko v kočár-

ku a už tehdy bylo jasné, že se rodičům moc povedla,“ konstatovala například Ivana Večeřová z Prostějova.
Soutěž krásy Miss Czech republic
byla založena s názvem Miss Face

Czech Republic v roce 2010, v lednu
2018 se přejmenovala. Soutěž vysílá své vítězky na světové přehlídky
krásy. Její finále proběhne příští rok
v březnu.
(mls)
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Foto: BK Olomoucko
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3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 %URGHNX3Y
      
 'UåRYLFH
      
 'REURPLOLFH
      
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 8UþLFHÄ%³
      
 1ČPþLFHQ+       
 6NDOND
      
9tFRY
      
%URGHNX.
      
3OXPORYÄ%³
      
7LãWtQ
      
9êãRYLFH
     
06'/ - starší dorost.
15.kolo: /täHė ² =QRMPR    .Ĝtå )LOLS %tOHN
7RPiã 6NRþRYVNê 0LODQ 'YRĜiþHN -DNXE YO 
3URVWčMRY²+OXÿtQ  âNUDEDO0LFKDO±6REHN
David, -LKODYD²8QLÿRY  [âUiPHN-LĜt
[0DODWD0LUHN9iFKD-DNXE%ORNHV.U\ãWRI%DQtN
2VWUDYD Å%´  %ODQVNR    [ ětKD =GHQČN
.XEXãHN'HQLV)DULV0DGHFNL)LOLS-DURĖ3HWUâLJXW
Samuel, 6LJPD2ORPRXFÅ%´6ORYiFNRÅ%´
(0:0) [ .QRWHN 5REHUW =OtQ Å%´  .URPčĝtæ 
(3:0)[/HKNê)LOLS+UXãND5RELQ=EURMRYND%UQR
Å%´7ĝLQHF  .RVWUĤQHN,YRâHGLYê2QGĜHM
5DWDM-DQ.R]HO0LURVODY±[%RUD/XNiã9tWNRYLFH²
Frýdek-Místek 1:1 (0:1)'XMVtN0DUHN±&KêOHN2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -LKODYD
     
 )UêGHN0tVWHN      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 +OXþtQ
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 %UQRÄ%³
     
 =OtQÄ%³
     
 7ĜLQHF
     
 /tãHĖ
     
6LJPDÄ%³
     
9tWNRYLFH
     
3URVWčMRY
     
.URPČĜtå
     
=QRMPR
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
06'/ - mladší dorost
15.kolo: /täHė ² =QRMPR    [ )HUOD\
0DW\iã 7LSRDV 1LNROiã 3URVWčMRY ² +OXÿtQ 
(0:1) 9UDM 0DW\iã ± .RYiþ 'DQLHO =iYDGVNê
$GDP%L]RQ-DNXE-LKODYD²8QLÿRY  ,
[ .UHMþt $GDP )DUND 'RPLQLN -LĜtN 'DQLHO
%XOLþND 7RPiã 7URMDQ 7RPiã %DQtN 2VWUDYD
Å%´  %ODQVNR    [ /HYþtN /XNiã %LWWD
0DW\iã )UpERUW 'DQLHO 0DORĖ 7RPiã 2EXFK

10. kolo:

3URVWĨMRY/LEHUHF 3:0


YtFHYKODYQtPNXSyQX

Další výsledky 9.kola: Šternberk - Frýdek-Místek
  1HMYtFHERGĥ Schandlová 15, Ma]XURYi.QHLIORYiâQHOO\RYi3OXKDĜRYi
* Olymp Praha - Olomouc 2:3 (25, -17, -17, 19, -9).
1HMYtFHERGĥ Denysovová 25, Purchartová a ŠimáĖRYiSR2UYRãRYi7UQNRYi6WUXãNRYi 
3ĝHURY.3%UQR  1HMYtFHERGĥ
.RWODERYi.XNXþRYi5XVHNRYi&DUSHQWLH
URYiâXQGHUOtNRYi%XNRYVNi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 2ORPRXF      
 9.%UQR
     
 2VWUDYD
     
 3URVWčMRY      
 2O\PS3UDKD      
 /LEHUHF
     
 .3%UQR
     
 3ĜHURY
     
 )UêGHN0tVWHN     
 âWHUQEHUN      

 

%UDQN\ 3URVWčMRYD +pO 6PLþND  +pO ýPHOD
)RMW= =DEORXGLO )RMW= =DEORXGLO )RMW= +pO
+pO 6PLþND 5R]KRGÿt+XPHĖDQVNê0LQDĜtN
9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD:HLGLQJHU%H]RXãND )Uê
GD 2ãĢiGDO+pO6PLþNDýPHOD)RMW0ġXLN
)RMW=.RQHþQê=DEORXGLO0DĢFKD.UiO9OþHN
1RYiN.UDWRFKYtO
7UHQpU5DGHN3DĜHQLFD
'DOät YëVOHGN\  NROD âXPSHUN  2ORPRXF
.UQRY-HVHQtN7ĜLQHF)UêGHN0tVWHN
3ĜHURY8QLþRY2UORYi9VHWtQ

9. kolo:

.3URVWĨMRY2UORYi

 

%UDQN\3URVWčMRYD+pO ýPHOD +pO 6PLþND 
.RQHþQê =DEORXGLO  0DĢFKD -XGDV  +pO
6PLþND  9OþHN 0DĢFKD  .RQHþQê )RMW = 
ýPHOD 6PLþND .RQHþQê .UQiþ +pO ýPHOD 
5R]KRGÿt .RVHN .XEiþ 9\ORXÿHQt  
6PLþND PLQý.3Y 6PLORYVNê PLQ
25/ 9\XæLWtEH]'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD :HLGLQJHU )LFD   1RYiN
9DãXW +pO 6PLþND ýPHOD  )RMW 0 ġXLN )RMW =
.RQHþQê.UQiþ2ãĢiGDO.UiO0DĢFKD=DEORXGLO
-XGDV9OþHN)UêGD6FK|Q7UHQpU5DGHN3DĜHQLFD
'DOät YëVOHGN\  NROD )UêGHN0tVWHN  .UQRY
9VHWtQâXPSHUN3ĜHURY=OtQ2OR
PRXF7ĜLQHF8QLþRY-HVHQtN













35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

âXPSHUN
.UQRY
7ĜLQHF
2ORPRXF
.3URVWčMRY
8QLþRY
2UORYi
9VHWtQ
3ĜHURY
=OtQ
-HVHQtN
)UêGHN0tVWHN

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KORFBAL
(;75$/,*$
'263Č/ê&+þ5

1. kolo:

3URVWĨMRY=QRMPR
 

5R]KRGÿt3D]RXUHND3RVStãLO'LYiFL
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD9\URXEDOâQDMGU
*DOtþHN7LFKê+DYORYi1/RUHQFRYi.ĜtåNR
Yi/HãDQVNi±âWHIiN7UHQpU'DYLG.RQHþQê
1HMYtFNRäĥ=QRMPD1JX\HQâHEHORYiDäiN.

5HQÿD+DYORYiWRPiYVREčNG\æ
Mt]iSDVVHGQHWDNMHNQH]DVWDYHQt
'DYLG.21(ý1éWUHQpU3URVWČMRYD


675$1$38

Další výsledek 1. kola: ýHVNp%XGČMRYLFH
%UQR  

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi  .R]PtN  .RSiþRYi 
1RYi  6WPSHORYi  =DWORXNDO
1. set:
 VHW

RYi  OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĜtGDOD :HL
VHW

GHQWKDOHURYi 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
D/XNiã6ĢDKXOLDN
5R]KRGÿt 7UXPSHã D +RUNê þDV  KRGLQ\ 
'LYiNĥ
6HVWDYD/LEHUFH
&DQGUiNRYi:RSHUHLVâXOFRYi
.RKRXWRYi  6YRERGRYi  âXVWURYi
 OLEHUR 'RVWiORYi 6WĜtGDO\ %DMXV]
.ROiĜRYi
7UHQpĝL/LERU*iOtN

D'LWD*iOtNRYi

3

.367$5ãÌ&+åÉ.<Ė

1. kolo
6NXSLQD$²YëVOHGN\9.3URVWČMRY$±9$02OR
PRXF  9.3URVWČMRY$±832ORPRXF$
  9.3URVWČMRY$±âXPSHUN$ 
 9.3URVWČMRY$±3ĜHURY$  3RĝDGt
3ĜHURY$9$02ORPRXFâXPSHUN$
832ORPRXF$9.3URVWčMRY$
6NXSLQD'²YëVOHGN\9.3URVWČMRY%±832OR
PRXF&  9.3URVWČMRY%±âXPSHUN&
  9.3URVWČMRY%±%RKXĖRYLFH  
3RĝDGt 9.3URVWčMRY%832ORPRXF&
%RKXĖRYLFHâXPSHUN&

3RĝDGtSRNROH
3ĜHURY$9$02ORPRXFâXPSHUN$
832ORPRXF$9.3URVWčMRY$
âWHUQEHUN.RMHWtQ3ĜHURY%âXPSHUN
%8QLþRY0RUDYVNi7ĜHERYi83
2ORPRXF%3ĜHURY&832ORPRXF'
 9. 3URVWčMRY %   83 2ORPRXF &  
%RKXĖRYLFHâXPSHUN&

0

„Hosté nám pomohli horším
YêNRQHP]HMPpQDQDSĜtMPX³



/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO,,3URVWčMRY6..XĝLP

24

(10:12)

%UDQNRYëVOHG
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
=0LFND/DPSORWD±90LFND%XUJHW+DFXUD-XUtN51HYUOê&K\WLOětKDâHVWRĜiG
0LNXOND-XUD.RVLQD-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
1HMYtFHEUDQHN.XĝLPL
ýHUPiN.XGOD&KêOHN

Ä3RGDOLMVPHMHGHQ
]QHMOHSãtFKYêNRQĤ
QDSRG]LP³

7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD

strana 47

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

2. kolo

3RĝDGtSRNROH
/DQãNURXQ3ĜHURY$9$02ORPRXF
832ORPRXFâWHUQEHUN9.3URVWčMRY,
3ĜHURY%äLFKOtQHN

BASKETBAL
.223(5$7,9$1%/

NROR

2ORPRXFNR1\PEXUN



YtFHYKODYQtPNXSyQX

Další výsledky 7. kola: 2VWUDYD  %UQR 
    1HMYtFH ERGĥ +ROVH\ 
1HZNLUN3%RKDþtN1iEČOHN6PLWKVRQ
)DUVNê6WHJEDXHU-RNOD.DYDãSR .ROtQ
ÓVWtQDG/DEHP  1HM
YtFHERGĥ,JUXWLQRYLþýtå.UHIIW6YHMFDU
+RXãNDâRWQDU 6YLWDY\86.3UDKD
  1HMYtFHERGĥ&UDQ
GDOO2 %ULHQ'RGG3UROHWD6WHYDQR
YLþ26HKQDO 2SDYD3DUGXELFH
 1HMYtFHERGĥ*QLDGHN
âLĜLQD%XMQRFK9\RUDOâYUGOtN3ĤOSiQ
D 6ODQLQD SR   'čÿtQ  +UDGHF .UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ$XWUH\3R
PLNiOHN&DUOVRQDâLãNDSR)HãWU7UHVDþ
/RãRQVNêD3HNiUHNSR













35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

1\PEXUN
2SDYD
6YLWDY\
'ČþtQ
3DUGXELFH
2ORPRXFNR
ÒVWtQ/
86.3UDKD
2VWUDYD
.ROtQ
+U.UiORYp
%UQR





















































.$03ĜÌã7Č














NRORVWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ
%UQR2SDYD  Olomoucko - Ostrava+U
.UiORYp1\PEXUN  ÒVWtQ/'ČþtQ
 86.3UDKD.ROtQ3DUGXELFH6YLWDY\
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
2SDYD6YLWDY\.ROtQ3DUGXELFH  'Č
þtQ  86. 3UDKD  1\PEXUN  ÒVWt QDG /DEHP
   2VWUDYD  +U .UiORYp   %UQR 
Olomoucko (19:00).

5R]KRGÿt+ODYLQNDD2FKPDQQ9\ORXÿHQt
 þ.  âHVWRĜiG 6HGPLÿN\ 
'LYiFL

25

.30/$'ãÌ&+åÉ.<Ė
6NXSLQD%²YëVOHGN\9.3URVWČMRY±äLFKOtQHN
 9.3URVWČMRY±âWHUQEHUN  
9.3URVWČMRY±3ĜHURY%  3RĝDGt
 âWHUQEHUN   3ĜHURY   äLFKOtQHN   9.
3URVWčMRY

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
strana 44

Foto: Marek Sonnevend

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
9.%UQR3ĜHURY  .3%UQR2O\PS
 2ORPRXF3URVWčMRY/LEHUHFâWHUQEHUN
 )UêGHN0tVWHN2VWUDYD

DIVIZE skupina E

=OtQ.3URVWĨMRY

/LERU1ċ0(&]iORåQtN+RUQtKRâWČSiQRYD



0D[LP 2VWUê 0LNXOiã YO   &UKRQHN 7RPiã
6LJPD2ORPRXFÅ%´6ORYiFNRÅ%´  ,
=HOLQND 0DWČM 9DQČN -DNXE 'RKQiOHN $GDP
0LFKO3DWULN0LNXOHQND0DWČM=OtQÅ%´.URPčĝtæ
3:2 (1:1) .U\VWHN -DQ )XNVD 7RPiã .YDVQLþND
-LĜt ± âWDXEHUW )LOLS 6NOHQiĜ /XNiã =EURMRYND
%UQRÅ%´7ĝLQHF  [.ROHþNiĜ9ODGLPtU
[.RV/XNiã6WUQDG'DPLDQ±.DQLRN9RMWČFK
9tWNRYLFH²)UëGHN0tVWHN  [1HYROD
9RMWČFK±âHED6HEDVWLDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 =EURMRYND%UQRÄ%³    
 -LKODYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPDÄ%³
    
 9tWNRYLFH
     
 7ĜLQHF
     
 =OtQÄ%³
     
 3URVWčMRY
     
)UêGHN0tVWHN      
+OXþtQ
     
6ORYiFNRÄ%³
     
%ODQVNR
     
=QRMPR
     
8QLþRY
     
.URPČĜtå
     

NROR

Å6RXSHĝVLYëKUX
]NXäHQčSRKOtGDO´

9.3URVWčMRY²'XNOD/LEHUHF

81,4$(;75$/,*$

%7URMN\7+Doskoky: 
$VLVWHQFH Fauly: 
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D /XNiã  0RUJDQ 0DOLN  .RXĜLO 5DGRYDQ  'HGHN -LĜt
9iĖD)UDQWLãHN6HKQDO0DUHN*RJD$GDP9DãiW9LNWRU
1RUZD0LFKDO-RVLSRYLþ,JRU6\FKUD/XNiãâWČSiQ'RPLQLN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

106

70

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

VOLEJBAL

%.2ORPRXFNR%.$50(;'čÿtQ

15. kolo:

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky

2. kolo Ligy juniorù - O umístìní
Bøeclav - Prostìjov
7:4 (1:1, 4:1, 2:2)
%UDQN\  1RYRVHGOtN 3OiQND   =DMtþHN 
+DYHOND $PEURå   =DMtþHN -XULFD 6RNROD  
$PEURå 3OiQND   *XOGDQ  .XQF 0DEURå
6FKZHLW]HU ±7DUãLQVNê %HQHã 0LNHã 0Ui]HN
0DFKDOtN 7iERU3RNRUQê 0DFKDOtN0Ui]HN 
5R]KRGÿt6ODYND±&KUDPRVWD1LNO9\ORXÿHQt
9\XæLWtV oslabení:'LYiFL
%ĝHFODY0DUWLQþtN %iUWHN ±'ROiN*XOGDQ3OiQ
ND6FKZHLW]HU6RNROD±.PRQtþHN=DMtþHN.DORXV
+DYHOND1RYRVHGOtN-XULFD7RPHãHN+DYOiW$PEURå
.XQF
7UHQpU-DNXE.OLPRYLþ
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± 3RNRUQê %HQHã 7DUãLQVNê
*U\F±0DFKDOtN7iERU0Ui]HN3tFKDO0LNHã3HWU
+DQiN.RODĜtN
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
Prostìjov - Studénka
10:1 (4:0, 3:1, 3:0)
%UDQN\+R]PDQ 09RUiþ 3HNU 0RMåtãHN
09RUiþ 9.RXWQê 3HNUâ3DOiQHN +H
MFPDQ âLQGOHU   1ČPHF 9 .RXWQê   .XEtN
+HMFPDQ   %ODKRXãHN 3URFKi]ND   +R]
PDQ 0XGUOD â 3DOiQHN   0XGUOD 9 .RXWQê 
 +HMFPDQ 0RMåtãHN 0XGUOD  ±  6XELN 9
+RODĖ5XVHN 5R]KRGÿt'ROHåHO±.XåtOHN+RUiN
9\ORXÿHQtQDYtF3HWHUHN 6WXGpQND PLQXW
RVREQtWUHVW9\XæLWtV oslabení: 'LYiFL
3URVWčMRY .URXSD  %LVNXS  ± â 3DOiQHN
1ČPHFâDQGHUD0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU
0XGUODâLQGOHU3URFKi]ND+R]PDQ9.RXWQê+HMF
PDQ)+ROXE%ODKRXãHN 7UHQpU)LOLS6PHMNDO
6WXGpQND%\VWURĖ 'êþND ±3HWHUHN9+RODĖ
äDORXGHN +XGHF ± 9DFXOtN 6XELN %LQDU 3URNHã
.RUSDV.RYiĜ5XVHN 7UHQpU.DPLO.UDKXOD

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
Prostìjov - Studénka
17:2 (8:1, 5:0, 4:1)
%UDQN\  9UED .RQþLFNê   )U|PO ' 9RUiþ  
)LDOD'9RUiþ+R]PDQ â3DOiQHN .XPVWiW
)LDOD .XPVWiW 5DLV)LDOD )U|PO .RQþLFNê 
%URVV .RQþLFNê '9RUiþ â3DOiQHN 7R
EROD '9RUiþ .RQþLFNê.XPVWiW .RQþLFNê
9UED â3DOiQHN +R]PDQ .XPVWiW )LDOD 
9UED .XPVWiW 5DLV )LDOD ±%URYMiN
%URYMiN5R]KRGÿt.URXSD'ROHåHO9\ORXÿHQt
9\XæLWt V oslabení'LYiFL
3URVWčMRY âWRXUDþ  3iQ  ± )U|PO âSLþiN
9UED +R]PDQ %URVV 0DWČMND ± â 3DOiQHN
.RQþLFNê 3tWU ' 9RUiþ )ORUêNRYi 5DLV )LDOD
6WU\N.XPVWiW7REROD7UHQpU)LOLS6PHMNDO
6WXGpQND â +RODĖ  6WDFKRYLþ  ± 6WDUN
/DQJHU0HOXFK*~EHU±=XEHO.ULVFKNH3DYHO
/HJHUVNê%DMQDU1RYê.XEiþ%URYMiN
7UHQpU.DPLO.UDKXOD

Foto: Marek Sonnevend

HÁZENÁ
/,*$08åĤ

7. kolo:

3URVWĨMRY.XíLP 




YtFHYKODYQtPNXSyQX

7HOQLFH.RVWHOHFQ+
 

5R]KRGÿt-RQiãD=ERåtQNRYi9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFHEUDQHN7HOQLFH.URãtN%tP
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH Mayer, Navrátil
 ± 3DUROO\  3RVStãLO 9 3UiãLO ětþDĜ '
âHYþtN9\PČWDO/9DUKDOtN.QiSHN0
*UHSO3RGKUi]VNê3DOLþND+DYOtN-
âHYþtN
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

Å7čätPHVHXæQDGHUE\´


0LODQ9$5+$/Ë.WUHQpU.RVWHOFH

675$1$
Další výsledky 7. kola:,YDQþLFH%RKXQLFH
6RNRO90H]LĜtþt0DORPČĜLFH%UQR%
 +%& 2ORPRXF   ÒMH]G X %UQD
QHKOiãHQR 
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 %RKXQLFH

 0DORPČĜLFH% 
 ,YDQþLFH

 ÒMH]GX%UQD 
 7HOQLFH

 6RNRO90H]LĜtþt 
 6..3%UQR% 
 2ORPRXF 
 .RVWHOHFQ+ 
.XĜLP

3URVWčMRY






































 
 
 
 
 
 
 
 

 


.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
.XĜLP,YDQþLFH.RVWHOHFQ+3URVWčMRY
(17.11., 10:30),ÒMH]GX%UQD%UQR% 
 %RKXQLFH90H]LĜtþt  
2ORPRXF7HOQLFH  

TENIS
08å,
%UDWLVODYD,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra - 1. kolo:5RVRO%RXUJXH )UDQ
FLH .ROiĜ/HVWLHQQ )UDQFLH 
2. kolo: 9HVHOê  .OHLQ 6ORY
HQVNR 5RVRO+DUULV -$5 
  .ROiĜ  0DJHU ,WiOLH   
3. kolo: .ROiĜ  0DMFKU]DN 3ROVNR  
þWYUWÀQiOH.ROiĜ+DUULV
6HPLÀQiOH.ROiĜ'åXPKXU %RVQD 


DO 15. listopadu 2019 si mohou stávající abonenti
prodloužit své předplatné na celý rok 2020 se slevou,
a to za pouhých 800 Kč!
NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč
ZAJISTĚTE SI UŽ TEĎ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2020, ZÍSKEJTE
SLEVU A REDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020 ZDARMA!!!

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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Slzy smíchu i dojetí...

)(67,9$/0$/e2Ġ,
9.,1ħ0(752
DIVÁKY NADCHL

FOTOGALERIE

klikni na
PROSTĚJOV Malí i velcí, zkrátka všichni diváci mohli během tří dnů obdivovat krásu dětského
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
filmu. A že bylo na co se dívat. Letošní program se roztáhl hned do tří dnů. A přinesl jak novinky, tak filmy krásné, leč dávno zapomenuté. Své by o tom mohli říct návštěvníci, kteří do kina /CNÊKXGNEÊFKX¾EKOQJNKD÷JGOHGUVKXCNWPCJNÆFPQWVFQXwGEJUMWNKPRTQUV÷LQXUMÆJQMKPC#RąKVQOUKX[EJWVPCVPGLGPRTGOK
Foto: Michal Sobecký
Metro 70 například zavítali v neděli dopoledne: čekal je tam Charlie Chaplin s dojemným pří- ÆT[CNGVCMÆHKNO[PQVP÷\CRCFCPÆRTCEJGO
během o něm a sirotkovi, kterého po pěti letech náhodou našla jeho matka. Co ale bylo hlavní:
Hurá do pohádky, což je současná jící kinokavárnu a v ní posezení před návštěvníci. Navíc měli možnost
němý film díky festivalu nebyl dále němým – dostal hudební doprovod na klávesy.

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

V jiných částech programu se jeho
aktivními účastníky stávali sami
diváci. Ti si zkoušeli nazvučení,
dabování i animaci. Dostali se do
útrob kina, mohli třeba zjistit, co
obnáší práce promítače. Hlavně
však měli k dispozici i filmové no-

ZLOBIVÁ NOTA

vinky věnované dětem a mládeži.
„Snažíme se kombinovat jak celovečerní filmy, jsou tu nové filmy, třeba
Addamsova rodina, dále třeba Fany
a pes, úplně nejnovější premiéra tohoto týdne, a zároveň dělat pásma.
Takže jsme měli v sobotu pásmo

PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově v rámci akce Noc divadel připravilo pro děti pohádku
O zlobivé notě. Tuto sobotu 16.
listopadu v 10:00 hodin budou
malé diváky pohádkou provázet
Marina Ra a Konrád Popel z Divadla Plyšového Medvídka. Představení je vhodné pro děti od 3 let.
Dobrodružnou a interaktivní pohádku ocení malí i velcí diváci. Hudební
příběh pojednává o malé notičce,
neposedné rebelce, která se domnívá, že sama nejlíp ví, že pouze sama
toho dokáže nejvíc. Schová se v klavíru a nechá se ostatními notami hledat. Zde se jí začnou zdát sny. První
ji přenese mezi slepice, kterým musí
uklízet kurník v rytmickém kvokání.
Nic na tom nemění fakt, že se jedná
o notu vznešenou. Ve druhém snu

se dostane mezi piráty a spadne do
guláše. Třetí sen ji pošle rovnou do
vesmíru, kde potká černou díru. Zde
jsou uvězněny ostatní notičky, její
kamarádky. Až nyní si uvědomí, že
jim musí pomoci, že sama o sobě nic
neznamená, a že když se s notou spojí
notička, může se zpívat písnička.
Divadlo Plyšového Medvídka je
charakteristické svou autorskou
tvorbou s originálními nápady. Vychází z činohry a loutkového divadla a klade důraz na silnou hudební
i výtvarnou složku. Je tedy jisté, že se
nudit nebudou děti ani jejich dospělý doprovod.
Délka představení je 40 minut a za
osobu se vybírá vstupné 20 Kč. Zbývajících míst není mnoho, proto neváhejte a vyrazte s dětmi za pohádkou.
(ans)

druhým promítacím plátnem. Na
něm téměř v kuse běžel, a to doslova,
Tom a Jerry. „Dokonce jsme v sobotu
museli představení utnout, aby dostal
jeden táta svého syna na oběd. Pak se
ale vrátili,“ pochvaluje si oddanost některých dětských diváků Prágerová.
Stejně spokojení ale byli také sami

vyzkoušet netradiční řepový hamburger či zeleninový štrúdl. „Máme
rádi kino, filmy, celkově umění. Je
to moc pěkná akce, moc se mi líbí.
I ten Chaplin, člověk se na to běžně
nedívá, ale byl to hezký příběh, navíc
skvěle hraný,“ ocenila i netradiční
kousky divačka Jana Chammas.

V kinì se promítaly filmy
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česká animovaná tvorba,“ prozradila ředitelka kina Barbora Prágerová.
V programu přitom byla i obtížnější témata, třeba odcházení nebo
smrt. „Jsou to věci, které se pro děti
těžce uchopují,“ poznamenala k tomu
ředitelka kina.
Diváci tentokrát mohli ocenit vznika-

PROSTĚJOV Zná to asi každý
z nás. Chvátáme, chvátáme, nemáme chvíli klid, protože jsme
už dávno měli někde být. Právě
boj s časem se stal námětem řady
krátkých snímků, které natočili
účastníci letošního 15. ročníku
filmového tábora v Sobotíně. Ti se
uplynulou středu sešli v kině Metro 70, aby společně se svými rodiči, sourozenci, kamarády a známými sledovali, co se jim během
dvou týdnů podařilo vytvořit.

FOTOGALERIE
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z tábora v Sobotíně

BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL
Filmový tábor v Sobotíně tradičně
pořádá Gymnázium Jiřího Wolkera
ve spolupráci s městskou knihovnou a Divadlem Point. V kině Metro
70 se na promítání filmů z něj sešly
odhadem přes dvě stovky diváků. Ti
společně sledovali necelé tři desítky
snímků různé délky i kvality. Jedno
však měly všechny společné: zápletka se točila vždy kolem problémů
s časem. Například námět snímku
Sobo games spočíval v tom, že se
všichni jeho aktéři měli do časového
limitu navzájem pozabíjet. Některé

2QUMQPéGPÊRTQOÊV¾PÊUGXUMWVMWRQéGVP¾VXčTéÊFGNGICEGUGwNCPCRÐFKWRTQUV÷LQXUMÆJQMKPC/GVTQ
Foto: Martin Zaoral

snímky pak reagovaly na fenomény
dneška, jakými jsou sociální sítě či
populární youtubeři.
„Asi nejvíc se mi líbil klip na autorskou písničku Nestíhám, při němž
byla obrazovka rozdělena na celkem devět polí. V každém z nich si

jeden hrdina prožíval svůj vlastní
příběh,“ nechal se slyšet jeden z diváků.
Samo promítání filmů zabralo
zhruba půldruhé hodiny, následoval čtvrthodinový dokument zachycující atmosféru táborového života.

Na úplný závěr pak vskutku početná
tvůrčí delegace vystoupila před diváky na pódiu kina. „Děkujeme městu
Prostějov a Olomouckému kraji za
finanční podporu,“ vzkázal jeden
z hlavní organizátorů tábora Aleš
Procházka.

DivadlemPředstavení
POLICISTÉ
POUČOVALI
SENIORY
„Víš, kdo volá?“ mělo i varovat
PROSTĚJOV Okradených, podvedených a jinak trestnou činností
různých pachatelů postižených lidí
seniorského věku neustále přibývá. Policisté v rámci prevence
proti zločinu na seniorech připravili naprosto skvělou akci, kterou
prostějovští senioři mohli osobně

navštívit minulou středu v před- ditelství Olomouc Marta Vlachová
náškovém sále Národního domu. návštěvníky představení nejen poučovali o opatrnosti a bdělosti, ale také
Michal KADLEC
na konkrétních případech poukazoMluvčí prostějovských strážců záko- vali na zranitelnost dříve narozených
na František Kořínek a hlavní pre- směrem k různým podvodníkům
ventistka Policie ČR, Krajského řea zlodějům. Přítomné seniory hlavně pak díky skvělým a názorným scénkám
herců Divadla Tramtarie
seznámili s nejčastějšími
‚fígly‘ podvodníků, kteří se mnohdy neštítí ani
vydávat se za příbuzné
obětí, které pak okradou.
„Prevenci u seniorů považujeme za velice důležitou a vítáme jakoukoli
možnost proniknout
k tomuto typu posluchačů. Forma divadelního představení je pro
diváky zcela určitě zajímavá a vítaná, přesto je to

jen doplněk jiných preventivních ak- v Olomouci a právě ve středu v Pro- region. Další podobné představení
tivit,“ sdělil Večerníku František Ko- stějově. V následujících týdnech se v současnosti sice nepřipravujeme,
řínek, tiskový mluvčí Krajského ře- pak bude hrát i v ostatních městech ale do budoucna nelze nic vyloučit,“
ditelství Policie Olomouckého kraje Olomouckého kraje a již jsme za- uzavřel mluvčí prostějovských strážpro Územní odbor
registrovali i zájem z měst mimo ců zákona.
Prostějov a jeden
ze spoluorganizátorů akce. Jak dodal, v podobných
představeních pro
seniory budou policisté pokračovat.
„Divadla v rámci
společného projektu krajského
úřadu a Krajského
ředitelství policie
Olomouckého
kraje s názvem
´Víš, kdo je za
dveřmi?´ měli
v minulém týd- 2ąGFUVCXGPÊXT
GåKKRQNKEKUVčO÷NQWUGPKQTčX0
¾TQFPÊOFQO÷MNCFPQWQFG\XW
nu
možnost
2x foto: Michal Kadlec
vidět
senioři

naše soutěže

Pondělí 11. listopadu 2019
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9 Soutěž„Vánočnísen“probíhávtermínuod21.října2019do4.prosince2019.
Výherce vylosuje Mikuláš.
9 Soutěžesemůžezúčastnitpouzefyzickáosobamladší15letstrvalýmpobytem
a doručovací adresou na území ČR, jejíž výtvor či dopis bude v tomto termínu
doručen PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, a to poštou, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně.
9 Výhercibudouvybránipoukončeníakce.Kontaktováníproběhne
vprosincisvýzvoukvyzvednutívýhry.
9 Soutěžícímusíuvéstčitelněsvéjméno,příjmení,bydliště,věk
ačíslotelefonu(zákonnéhozástupce)promožnostkontaktovánívpřípaděvýhry.
9 Do soutěže nebudou zařazeny anonymní či pozdě dodané výtvory.
9 Výherci (jejich zástupci) budou kontaktováni telefonicky a jejich jméno
a fotografie budou zveřejněny v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, na webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích
spravovaných pořadatelem akce (Facebook, Twitter a Instagram).
9 Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele,
včetně jejich rodinných příslušníků.
9 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR
a zavazuje se je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí
s uveřejněním svého výtvoru a vlastní fotografie s výhrou.
9 Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou
ani alternativně plnit v penězích.
9 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí
souvisejícího s konáním soutěže.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na marketingovou manažerku Anetu Straškrabovou prostřednictvím tel. čísla: 739 855 822
nebo e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

Z VÉKÁČKA

volejte: 608 960 042,
piště: predplatne@vecernikpv.cz

ZÍSKEJTE SLEVU
A REDAKČNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2020
ZDARMA!!!

2020

PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

ZAJISTĚTE
SI UŽ TEĎ
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na svém hřišti 3:0, tentokrát působivě smetly Liberec
 3UDYLGODVRXWĘçH
m do kina

ŽHAVÁ NOVINKA

Vánoce, Vánoce, přicházejí... Mnozí
z vás si možná ťukají na čelo, jestli
jsme se v redakci nezbláznili. Sice je
teprve listopad, ale my se na Vánoce
již těšíme, a proto vyhlašujeme novou soutěž pro děti.
Každý dospělý si jistě vzpomene
na své dětství, kdy netrpělivě rozbaloval dárky a tajně doufal, že mu
Ježíšek vyplní přání, že dostane
vytouženou panenku, nákladní
auto, kolo či třeba míč. V redakci si
na tyto okamžiky moc dobře pamatujeme, jak se nám rozzářily oči,
úsměv se roztáhl od ucha k uchu
a naše šťastné tvářičky plnily srdce
nejbližších láskou. Pro umocnění
těchto krásných pocitů bychom
rádi tento rok obdarovali pět dětí
a splnili jim jejich „vánoční sen“.
Děti se do soutěže zařadí, když namalují nebo detailně napíší, o jakém
dárku sní, a svůj výtvor nám doručí
do redakce (nemusí osobně). Ze všech
doručených přání pět vylosovaných
v prosinci splníme. Fantazii a snům se
meze nekladou!
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Prostějovské volejbalistky i popáté v sezóně vyhrály
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„K našemu výkonu asi není moc co
říkat. Prostějov byl lepší ve všech činnostech a hrál to, co potřeboval, my
jsme dnes bohužel vůbec nevzdorovali. Bylo to z naší strany nezvládnuté od špatné přihrávky přes hrozný
útok až po slabou obranu, kde jsme
nic nezablokovali. A ani v jednom
setu jsme se nedokázali na ničem
chytnout.“

Libor GÁLÍK
– Dukla Liberec

„Velká spokojenost. Místy nám to
sice ve hře drhlo, ale tentokrát výpadky netrvaly moc dlouho a větší
část utkání jsme Liberec hodně
tlačili. Hosté nám pomohli horším
výkonem, zejména na příjmu, tím
pádem se hůř prosazovali útokem.
Zatímco my jsme přihrávali celkově
velmi dobře, i zakončením měli jasnou převahu a zápas tak drželi pod
kontrolou.“

Lubomír PETRÁŠ
– VK Prostìjov

7,6.29&(

NA

=$=1÷/2

Prostějov (son) - Výsledkově nepovedené pokračování svých krajských
přeborů prožily žákovské výběry
volejbalistek VK Prostějov. Starší žákyně vékáčka v úvodním dějství KP
U15 prohrály všechny čtyři duely
elitní skupiny hladce 0:2 a průběžně
jsou páté, prostějovské mladší žákyně
ve druhém pokračování KP U13 ani
jednou nezvítězily v grupě B a klesly
na zatímní šesté místo. „U starších
žákyň dáváme před krajem přednost
Českému poháru, proto dostaly větší
zápasovou příležitost další holky z širšího kádru. V mladších žákyních výsledkům ještě nepřikládáme takovou
důležitost a podstatné je, aby se děvčata správně rozvíjela po volejbalové
stránce,“ uvedl šéftrenér mládeže VK
Aleš Novák.
Výsledky najdete na straně 26
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nahrávačkou z Nizozemska výkonnostně nahoru. Proto jsem předpokládal hodně těžký boj, který se však
nekonal. Oni se trápili na přihrávce,
my jsme zahráli kvalitně a takhle to
dopadlo,“ usmíval se slovenský trenér.
S počínáním svého družstva na
vlastní palubovce v UNIQA extralize ČR 2019/2020 může být zatím
vrcholně spokojen. Postupně Olomouc, Přerov, Šternberk, Frýdek-Místek i naposledy podještědský
celek si z Prostějova odvezly shodnou třísetovou porážku. „Doma se
nám opravdu daří, za což jsme moc
rádi. Holky si tady věří, jdou do každého zápasu naplno a to se jim vyplácí.
Ještě sem ale přijedou hodně silné
týmy, které nás prověří. A ani Královo
Pole příště nesmíme absolutně podcenit, vždyť u něj v Brně jsme zvítězili
horkotěžko 3:2,“ upozornil Petráš, že
ostražitost je nutné držet trvale.
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Foto: Marek Sonnevend
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i na venkovní palubovku, není bez šance
na další překvapivý úspěch.
Výběr UP se již musí obejít bez nahrávačky Šárky Kubínové, která uprostřed
sezóny odešla na mateřskou dovolenou.
Na tomto postu nyní nastupuje Katarína Dudová, zatímco posila z USA Erica Handley naskakuje spíš sporadicky.
Bodově táhnou úřadující šampiónky
vynikající univerzálka Gabriela Orvošová a neméně produktivní blokařka
Veronika Trnková. Po návratu z marodky se účinně zapojila střeďačka Veronika
Strušková (místo Veroniky Bezhandolske přestoupivší z VK), postupně se
zlepšuje nedávno přivedená smečařka
Eva Hodanová.
„Oproti minulosti se role obrátily. Momentálně je Olomouc tím, kdo musí,
a my jen můžeme. Z tohoto pohledu
jsme ve výhodě menšího psychického tlaku, což ale vůbec neznamená, že
v derby nechceme vyhrát. Právě naopak,
my totiž jdeme s touhou po vítězství do
každého utkání. Na olomouckém hřišti
to samozřejmě bude velice těžké, domácí
mají i po změnách na některých pozicích
hodně kvalitní tým. Potřebujeme odvést
co nejlepší výkon, nebát se a venku napodobit to, čeho jsme herně schopní doma,“
nabídl možný recept k ukuchtění nové
dílčí senzace hlavní trenér volejbalistek
Prostějova Lubomír Petráš.
(son)

vs.

S libereckou Duklou dorazila na Hanou i urostlá blokařka Eva
Rutarová, jež do severočeského klubu v létě přestoupila právě
z Prostějova. Leč v sobotním odpoledni nehrála, nedovolily jí to
lehčí zdravotní problémy. Tak aspoň pomáhala rozcvičovat své současné parťačky, pozdravila bývalé kolegyně, podala si ruku se členy
realizačního týmu VK a pak (marně) povzbuzovala.
(son)

Eva Rutarová nenastoupila

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

vs.

na straně 38

najdete

FRIČOCVOU

s KAROLÍNOU

exkluzivní rozhovor

Prostějov (son) - Stejně jako v minulé sezóně budou hrát volejbalistky
VK Prostějov na mezinárodní scéně
druhý nejvyšší pohár klubové Evropy – CEV Cup žen 2019/20. A vstup
do něj už se notně přiblížil, nastane za
necelý měsíc. Soupeřem vékáčka bude
dlouhodobě nejsilnější belgický oddíl
a úřadující šampion své země Asterix
Beveren. Oproti předchozímu ročníku sice dost obměnil hráčský kádr, ale
přesto bude v konfrontaci s výrazně
omlazenými vicemistryněmi ČR favoritem. Oba celky se utkají v šestnáctifinále Poháru CEV, přičemž úvodní
duel je na programu ve středu 4. prosince od 20.30 hodin v Belgii a odveta
přijde na řadu ve čtvrtek 19. prosince
od 18.00 hodin v hale prostějovského Sportcentra DDM. „Vystoupení
v evropských pohárech je každoročně
takovou třešinkou na dortu, všichni se
na něj moc těšíme. Beveren je kvalitní
soupeř, ale ne žádný nepřekonatelný
velkoklub, proto s ním minimálně zkusíme sehrát co nejvyrovnanější zápasy,“
řekl směrem k prosincové konfrontaci
hlavní trenér VK Lubomír Petráš.
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Vzhledem ke svému nízkému věku táhne družstvo výborně. Hlavně doma jsou její výkony v čele s drtivým
zakončením vynikající, zatímco venku dělá mnoho
smečařských chyb. Přesto zaslouží pochvalu, ne náhodou patří k nejčastěji bodujícím plejerkám extraligy.

9ÈNOHW

GABRIELA
KOPÁÈOVÁ

Forma po
NROHFK

9ÈNOHW

WEIDENTHALEROVÁ

ANETA
Forma po
NROHFK

V úvodu nové sezó- 
ny trochu zápasila
s nižší úspěšností na přihrávce, kterou však postupně
zlepšuje. K tomu pravidelně
přidává skvělé zákroky v poli, jimiž přirozeně burcuje
obranné nasazení celého týmu. Potřebuje účinněji zvládat nervozitu.

9ÈNOHW

TEREZA
SLAVÍKOVÁ

LIBERO



Forma po
NROHFK

Stejně jako loni sbírá zápasovou praxi za TJ OP
Prostějov ve druhé lize. V dresu VK dostala víc času
na palubovce jen během střetnutí s Frýdkem a ukázala, že může mít přínos účinným servisem i technickou
zdatností. Přes výškový handicap menší postavy.

9ÈNOHW

TEREZA
BALÁKOVÁ

Kouč ji stále používá hlavně jako žo
líka na servis, kromě toho ale chodí
vypomáhat rovněž na příjem nebo do pole a občas
se prosadí též útočně. Její role v mančaftu pomaličku
roste, stejně jako další mladé odchovankyně klubu
naskakuje i za druholigové béčko.

UNIVERZÁLKY

Věkem pořád ještě juniorku získanou z Českých
Budějovic sráží dolů zdravotní problémy. Ke snížené imunitě s častými nemocemi se momentálně
přidaly potíže s kolenem, kvůli čemuž dosud nemohla pořádně prodat svůj nesporný potenciál.

9ÈNOHW

LENKA
KNOROVÁ

Forma po
NROHFK

Talentovaná slo - 
venská posila je s ohledem
na své mládí již poměrně
komplexní volejbalistkou
bez výrazných slabin, ovšem také bez vyloženě silné
činnosti. Na solidní úrovni
zvládá ofenzivní i defenzivní
složku hry, má potenciál jít
ještě nahoru.

9ÈNOHW

KAROLÍNA
FRIÈOVÁ

SMEÈAØKY

Večerníku: Po letních 
změnách na soupisce povýšila
do pozice první smečařky, kterou zdárně naplňuje zejména
dobrým útokem i kvalitním
podáním či bloky. Největší rezervou zůstává přihrávka, byť
v některých utkáních ji zvládá.
V jiných se však na ní dost trápí.

9ÈNOHW

LUCIE
NOVÁ

Forma po
NROHFK

NIKOLA STÜMPELOVÁ

Forma po

Poslední duel proti NROHFK
Frýdku-Místku jí sice
nevyšel, ale jinak svým 
sice nenápadným, leč hodně přínosným způsobem kvalitně plní
roli první nahrávačky. Její předností je právě tvorba hry a vypilovaná
technika, má i dobré podání a bloky.
Stále však zápasí s obranou v poli.

9ÈNOHW

MICHAELA
ZATLOUKALOVÁ

Forma po
NROHFK
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Zatím nedostává moc
prostoru, většinou 
jen
chvilkově střídá během zápasů či
v jejich závěru. Má ale výhodu, že
je odvážná, sebevědomá a šikovná,
což vyvažuje občasné chyby logicky
vyplývající z mladické nevyhranosti.
Mápředsebouslibnoubudoucnost.

9ÈNOHW

KLÁRA
DVOØÁÈKOVÁ

NAHRÁVAÈKY

Neteř slavného hokejisty Slovenska vyniká stabilitou výkonnosti. Většinou zahraje velice dobře, nikdy nespadne pod
průměr. Daří se jí především v ofenzivě a postupně vylepšuje
i obranu, navíc je týmově nakažlivý její maximálně pozitivní
přístup.

9ÈNOHW

Forma po
NROHFK

Právě dnes jedna- 
dvacetiletá odchovankyně vékáčka dlouho čekala na šanci,
která přišla při absenci Kozmík
v Ostravě. Navrátilkyně z USA
tam potěšila slušným výkonem,
leč přesto potřebuje dál intenzivně pracovat na zlepšování
všech činností.

9ÈNOHW

VERONIKA
BOUDOVÁ

BLOKAØKY

Ostřílená matador- 
ka přesně plní očekávanou roli.
Po herní stránce drží obranu
celého kolektivu, a byť se tolik
neprosazuje útočně, přispívá
k příznivým výsledkům jak svými bohatými zkušenostmi, tak
důležitým klidem ve vypjatých
pasážích, kdy se nedaří.

9ÈNOHW

GABRIELA
KOZMÍK

PROSTĚJOV Odehraná polovina základní fáze UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 byla ideální příležitostí ohlédnout se, jaké výkony zatím v aktuální sezóně odvádějí volejbalistky VK Prostějov. Proto jsme pro vás tradičně připravili barometr jejich formy za úvodních devět
Marek SONNEVEND
kol nejvyšší tuzemské soutěže.
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PROSTĚJOV Za poslední roky se ve
volejbalové UNIQA extralize žen ČR
vyprofiloval jeden top souboj čnící
nad všemi ostatními: Prostějov kontra
Olomouc! Tentokrát se krajské derby
hanáckých sokyň odehraje v rámci 11.
kola soutěže ve Sportovní hale Univerzity Palackého, a to v sobotu 16. listopadu od 17.00 hodin.
Dříve dominantní tým VK musel během
minulé sezóny skousnout výsledkový nezvyk, když po hráčském oslabení svého
předtím nabitého kádru prohrál všechny
vzájemné duely s úpéčkem včetně finále
Českého poháru i extraligy. A nezbývalo
než rivalkám pogratulovat k převzetí tuzemské nadvlády.
Hned úvodní střet aktuálního ročníku
však způsobil šok, neboť ještě víc omlazený prostějovský kolektiv senzačně přejel
největší favoritky 3:0 (20, 19, 14). Leč
od té doby už svěřenkyně nové trenérské dvojice Petr Zapletal + Lukáš Miček
nepodlehly, byť ztratily ještě dva bodíky
za těsná vítězství 3:2 nad Šelmami Brno
i čerstvě na Olympu Praha.
Papírově nejsilnější celek každopádně
vede tabulku s 25 získanými body, vékáčko jich nasbíralo 20. Role favorizovaného družstva připadne v sobotním
odpoledni obhájkyním mistrovského titulu, ovšem jestli se hostujícímu mančaftu podaří přenést skvělou domácí formu

rivalky z Olomouce i venku?

Zaskočí Prostějovanky
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Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

volejbal

Ü½NGJ

aneb názor
Michaela Zatloukalová

CZ

VECERNIKPV.
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Parádní série pokračuje:
i v pátém domácím střetnutí probíhající extraligové
sezóny 2019/20 neztratily
ženy vékáčka ani set! Po
Olomouci, Přerovu, Šternberku a Frýdku-Místku
přehrály na vlastní palubovce 3:0 také nebezpečný
Liberec.

5

ROZDÍLOVÉ HRÁÈKY

V individuálních sportech každý bojuje sám za sebe, své výkony stoprocentně ovlivňuje a je za ně zodpovědný jen on, nikdo jiný. Zatímco týmová sportovní odvětví
jsou specifická spoluprací většího počtu jedinců, kteří všichni dohromady (někteří
více a jiní méně) vytvářejí výkon celého kolektivu. Tolik obecná definice, co mě zrovna teď napadla.
V každém družstvu je pochopitelně důležitý každý jeho člen, zvlášť pokud přihlédneme k neustále rostoucímu významu specifických rolí v mančaftech coby nedílné
součásti moderního pojetí současného sportu. Přesto všude najdete stěžejní tahouny či opory se schopnostmi nejvýrazněji ovlivnit jak odvedený výkon celku, tak konečný výsledek. Říká se jim rozdílový hráč, rozdílová hráčka.
Prostějovské volejbalistky měly v časech oddílové finanční hojnosti VK takových
plejerek spoustu, během drtivé většiny předchozích deseti sezón pravidelně víc než
jednu, spíš vždy několik. V minulém ročníku zbyla jediná opravdová v osobě univerzálky Heleny Horké, k níž se nejvíc přidávala blokařka Veronika Bezhandolska a občas (leč méně, než se předpokládalo) smečařky Petra Kojdová s Marií Toufarovou.
Ty všechny v létě odešly za lepšími ekonomickými podmínkami, klubové vedení
muselo za mnohem méně peněz vybudovat výrazně levnější soubor. A je logické,
že rozdílové hráčky se za takové situace shánějí složitě. Přesto momentální vékáčko
jednu takovou z mého pohledu má: ranařku na univerzálu Gabrielu Kopáčovou.
Sice častěji chybuje, což je při jejím mládí normální, ovšem současně má klíčovou
schopnost rozhodovat zápasy.
Některá další děvčata mohou do této významné role ještě časem dorůst, pochopitelně jen prostřednictvím kupy tvrdé práce i vyzrávání jak herního, tak mentálního.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Je to paráda! Jsme moc rády za hodně důležité tři body proti Liberci, což vůbec není slabý soupeř. Přesto se nám povedlo ho úplně hladce porazit a znovu
tím potvrdit, že doma hrajeme fakt výborně. Letos je v naší hale nějaká pozitivní energie, opět musíme za skvělé povzbuzování poděkovat tatínkovi Káji
Fričové i všem dalším fanouškům, kteří se k němu přidávají. Zatím si to tady
dost užíváme a snad nám domácí pohoda vydrží, zároveň potřebujeme začít
body vozit zase i z venku. Byť to v příštím utkání bude hodně těžké, protože
jedeme k derby do Olomouce. Ale pokud zopakujeme kvalitní týmový výkon
jako s Libercem, nejsme bez šance na úspěch. Musíme makat, tlačit podáním,
bojovat a navzájem si pomáhat, prostě hrát kolektivně. V tabulce jsme na tom
dobře, nemusíme být v žádném stresu. Na druhou stranu však nesmíme ani
trochu polevit.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Bez dvou zraněných hráček vyrukovaly prostějovské ženy na Severočešky. V obou případech ale šlo
o obvykle střídající plejerky, tudíž
se základní sestava nemusela nijak
měnit. Stále chyběla smečařka Lenka Knorová, jejíž trable s bolavým
kolenem ještě nebyly definitivně
vyřešeny. „V úterý 12. listopadu jde
na další lékařské vyšetření k odborníkovi, který rozhodne, zda otok
cysty v koleně vyřeší operativně,
nebo konzervativní léčbou. Pokud
doktor zvolí první variantu, hned
jí cystu vyřízne. Každopádně bez
Lenky zůstaneme delší dobu,“ informoval kouč VK Lubomír Petráš
bez přesnějšího časového údaje. Naopak brzy fit by měla být blokařka
Veronika Boudová, která v sobotu
měla ovázaný kotník. „Na pátečním
tréninku si Verča udělala klasický
výron, ale nijak velký. Dokonce jí
noha ani nenatekla a proto myslím,
že nejpozději do týdne by mohla
být zpátky v tréninku,“ odhadoval
Petráš návrat mladé střeďačky spíš
v krátkém horizontu.

Vyøíznou zítra
Knorové cystu?

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Za výkon proti Liberci by si ocenění zasloužilo hned
několik prostějovských volejbalistek v čele s výbornou smečařkou Lucií Novou či obvyklou domácí
oporou Gabrielou Kopáčovou. Vybrali jsme však
libero, neboť „Slavča“ opravdu excelovala. Soupeřky
se jí sice podáním vyhýbaly jako čert kříži, ale své
tři přihrávky zvládla stoprocentně a kromě
toho spolehlivě sbírala míče v poli s občasnými skokanskými parádami při vybírání těžkých balónů. Hlavně její zásluhou
se Dukla útočně ani nepřiblížila úspěšnosti třiceti procent.

Tereza SLAVÍKOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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prosto vypovídající, stejně i souhrnný
poměr míčů 75:44! Severočešky se
v předchozích zápasech zlepšovaly,
ovšem při výjezdu do srdce Moravy
dostaly pořádnou lekci.
Rozhodující bylo, že většinově dominující vékáčko v každé ze tří sad
razantně odpovědělo na chvilkové vzepětí protivnic. K tomuto vývoji došlo
zejména v prvním dějství (13:5, 15:12,
23:13) + ve třetím (7:1, 7:6, 20:10), zatímco ve druhém měly hostitelky potí-

že jen zpočátku (1:3, 7:7), načež dostaly
průběh pod kontrolu (14:9).
Každopádně jednoznačnost prostějovského triumfu překvapila. „Je potřeba
vidět, že nám to Liberec usnadnil svým
horším výkonem. Na druhou stranu
jsme soupeře většinu času dostávali
pod tlak všemi činnostmi, jeho hráčky
to neustály na přihrávce a následně se
nedokázaly prosazovat útočně,“ analyzoval kouč VK Lubomír Petráš.
Své plejerky mohl jedině chválit. „Ani
my jsme se nevyvarovali některých
zaváhání, chvílemi byla naše hra upracovaná. V součtu celého utkání jsme
ale Duklu jasně předčili, když klíčový
význam měla vysoká úspěšnost na
příjmu. Sedmapadesát procent je na
naše poměry skvělé číslo, z takové přihrávky se nám pak dobře zakončovalo.
A vyzdvihnout musím i obranu, hlavně v poli,“ hodnotil Petráš.
Při vzpomínce na dlouhé a dramatické bitvy s výběrem vojenského
oddílu v minulé sezóně (včetně
semifinálové série) se nečekalo, že
hanácká parta obávaného soka tentokrát úplně smázne. „Před týdnem
Liberec podal velice dobrý výkon na
Olympu, poslední dobou šel s novou

sezóně si připsaly dívky vékáčka U17.
První polovinu extraligové grupy B
zakončily příjemným čtyřbodovým
příspěvkem z náročných bitev proti
favorizovanému Brnu, přičemž silné
soupeřky v úvodním střetnutí nečekaně přejely bez jediné ztracené sady!
Odveta už vyzněla o kousek lépe pro
hostující družstvo.
Přesto se výběr kouče Aleše Nováka
zaskvěl a zásluhou dílčího úspěchu
uhájil klíčový čtvrtý post před Uherským Hradištěm. Právě na palubovce
tohoto rivala teď absolvuje stěžejní
mače o lepší výchozí pozici do nadstavby.
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B 2019/20 – pořadí po 10.
kole: 1. Šternberk 29, 2. Ostrava 20,
KADETKY
3. Brno 17, 4. VK Prostějov 12, 5.
Uherské Hradiště 11, 6. Přerov 1.
VK Prostějov – Brno 3:0 (23, 21, Příští utkání: Uherské Hradiště –
20) a 2:3 (27, -23, -12, 25, -9)
VK Prostějov v sobotu 9. listopadu od
Dosud nejcennější skalp v aktuální 11.00 a 15.00 hodin.

vyrovnaného druhého setu jednoznačný ve prospěch domácího týmu,
naopak v odvetě měly svěřenkyně
Solange Soares mnohem víc starostí.
Přesto dokázaly otočit nepříznivý vývoj a vítězně přebojovat jihomoravský
celek i podruhé. Díky tomu se posunuly na druhé místo pouhý bodík za
zlínské lídryně.
1. liga juniorek ČR, základní skupina E 2019/20 – pořadí po 10. kole:
1. Zlín 25, 2. VK Prostějov 24, 3.
Šlapanice 23, 4. Uherské Hradiště 9, 5.
Znojmo 6, 6. Břeclav 3.
Příští utkání: Uherské Hradiště –
VK Prostějov v sobotu 9. listopadu od
9.00 a 13.00 hodin.
VK Prostějov B – Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (19, 15, 24) a 0:3 (-20,
-22, -15)
Žákyně VK pod hlavičkou kadetského
béčka potvrdily dobrou formu z Českého
poháru své věkové kategorie, když v první
lize U15 přidaly další hodnotnou výhru,
tentokrát 3:0 nad kadetkami Frenštátu.
Navzdory hladké odvetné porážce si tým
vedený trenérkou Lenkou Fabikovičovou počíná mezi staršími protivnicemi
velice slušně.
1. liga kadetek ČR, základní skupina F
2019/20 – pořadí po 10. kole: 1. Frýdek-Místek 30, 2. Zlín 20, 3. Frenštát 19,
4. Nový Jičín 12, 5. VKProstějov B 8, 6.
Olomouc 1.
Příští utkání: VK Prostějov B – Zlín v sobotu 9. listopadu od 10.00 a 13.00 hodin
(Národní sportovní centrum PV). (son)
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OBRAZEM

vs.

2x foto: Michal Sobecký

farmě čekat. „Byli jsme zde už na jaře na akci,“ prozradila.
I přes mrazivé počasí nakonec dorazily stovky lidí.
A i díky tomu mohli být na Zlaté farmě, která se kromě
výrobce mléčných výrobků stala také kulturním centrem, spokojení. „Účast lidí byla dobrá, jsme spokojení.
Lidi zaujaly i svícínky a jejich výzdoba. Děkujeme taky
spolku Štětovická slépka, který pomáhal akci připravit,“
vzkázala majitelka Zlaté farmy Zlata Mádrová. Zároveň
připomněla, že ani v polovině listopadu se nejedná o poslední letošní akci. „Chystáme do konce roku ještě Mikuláše. A už tradičně také budeme dělat živý betlém,“ řekla
k dalšímu dění na farmě Zlata Mádrová.

-

ve velkém
vs.
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BYLI JSME
U TOHO

pro Večerník

NROHFK
žený aplaus.
„Nikdy jsme to neviděli, jsme
tady ze zvědavosti.
 Je to moc pěkné. Hezká
vystoupení, šikovná moderátorka. Z výrobků se mi líbily nejvíce škrabaná vajíčka a keMichal
ramika,“ svěřila se Večerníku Marie, jedna
z návštěvnic.
SOBECKÝ
Hlavní gró programu bylo ale předstaProgram ve slatinické sokolovně obstaraly vení řemeslníků, kteří měli získat staděti v krojích ze školního kroužku a dále vovské ocenění Hanácké glét. Pětice
místní dámy, které se, jak samy tvrdily, tentokrát pocházela z různých míst:

původní
reportáž

SMEÈAØKY

BYLI JSME
U TOHO

LIBERO

BLOKAØKY

.WEKG*QNOCPQX¾\1JTQ\KOKMT¾VEGRąGFVÊOPGåUGUVCNCFTåK
VGNMQW*CP¾EMÆJQINÆVW
Foto: Michal Sobecký

Lucie NROHFK
Holmanová zase v Ohrozimi. Během
dvouhodinového
 programu prošla jejich
práce rozhodováním pětičlenného konzilia. To nakonec rozhodlo ve prospěch celé
pětice. Následovala tak výplata glétovačkou
a osobité projevy zakladatele akce Josefa Sýkory. Samozřejmě v hanáčtině.
Akci přijely podpořit také desítky někdejších držitelů glétu. V publiku byli i další
držitelé z minulých let. Z Prostějovska na-

NROHFK
i přítomnost viceprezidenta ČeskéNROHFK
hosglétováni
NROHFK je čím dál významnější akce v repodářské komory Bořivoje Mináře. Tyto
gionu. Mám velkou radost, že vrací úctu

k
řemeslné tvorbě,“ vyjádřila se Marcela úspěchy potěšily také pořadatele. „Šlo nám
Texlová, další z držitelek, která vyrábí ná- o to ocenit menší řemeslníky a firmičky, ne
ušnice a další ozdoby z polymerové hmoty. ty velké, které mají spoustu ocenění. Jak jsme
„Když jsem v roce 2014 získala ocenění Ha- navíc slyšeli, někteří z přítomných to řemeslo
nácké vérobek, byla to pro mne velká čest, mají jako koníčky, ne jako povolání. I mně se
že jsem byla vybrána z mnoha šikovných ře- práce stala koníčkem a obráceně,“ nechal se
meslníků z Hané,“ dodala pak pro Večerník. slyšet Josef Sýkora, duchovní otec glétování
Celkově předávání glétů vzbudilo velký a zároveň výrobce dřevěných hraček.

GABRIELA
TEREZA
šlo o vystavované výrobky, nebo
nechtěly nechat zahanbit. A jejich taneční Náměště na Hané i Velké
Alfred Stawaritsch ohlas. Ať už VERONIKA
Bystřice, Pros- příklad umělecký kovář
kreace na různorodé hity včetně
písně Ewy tějovsko mělo také dvojí zastoupení. Petr nebo majitelka kozí farmy Jarmila Zelen- o doprovodný program. Slova Marcely
NOVÁ
FRIÈOVÁ
KOZMÍK
SLAVÍKOVÁ
pakBOUDOVÁ
potvrdila zcela plná sokolovna
Farny MámForma
bokypojako skříň sklidily zaslou- HejbalForma
totižpobydlí v Čechách
pod Kosířem, ská.
„Byla
to
moc
krásná
akce, Hanácky
FormaTexlové
po
Forma po
Forma po

SLATINICE Šikovné ruce a nápaditý
program. To vše se společně s milou tradicí spojilo uplynulý pátek
do sedmého Hanáckého glétování, tedy udílení ocenění hanáckým
řemeslníkům a výrobcům. Tvorbu
svíček, keramiky, ozdob či mléčných výrobků, to vše už Hanácká
ambasáda se sídlem v Čechách
pod Kosířem ocenila. Tentokrát ve
Slatinicích měla vybrat, zda ocení
pět nových adeptů na stále prestižnější cenu mezi místními řemeslníky. U toho prostě Večerník nemohl
chybět!
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Návštěvníci si navíc mohli zažít
pěknou atmosféru. Kromě zvířat na
farmě ji dokreslovaly také ručně vyrobené svíčky krátce před akcí. Nebo
lampiony, které si s sebou některé rodiny přinesly. „Je to pěkná akce, pro
děti suprová,“ uvedla Jindra Hunková, která program zahrnující i vítání
zimy pochodem se svíčkami pochvalovala. Přitom už věděla, co na

Michal SOBECKÝ

ŠTĚTOVICE Sníh se sice neobjevil, pranostika je však neúprosná.
Svatý Martin tak přesto přijel, jak
se patří, tedy na koni a rovnou na
Zlatou farmu u Štětovic. Právě
blížící se příchod zimy tam přišly
oslavit celé rodiny. A to hned několikrát. Některé vyrazily zejména za hospodářskými zvířaty, další zase do kavárny na farmě. Prim
ale hrál právě kulturní program
s názvem Vítání svatého Martina.
Ten přijel na Zlatou farmu už potřetí. A jako zatím vždy se také setkal se vřelým přivítáním. U toho
Večerník nemohl chybět.

BYLI JSME
U TOHO

=,029¨7(-Na Zlaté farmě ji přivítali
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PROSTĚJOV Tak tohle se nečekalo. Volejbalistky Liberce chtěly být
prvními, jež oberou ženy Prostějova v této sezóně o nějaké sety či
body na jejich palubovce. Realita?
Hostitelky v 10. kole UNIQA extraligy ČR 2019/2020 suverénně

14:9, 14:11, 16:11, 19:15, 23:15,
25:17. Třetí set: 1:1, 7:1, 7:6, 9:8,
11:8, 13:9, 20:10, 25:11.

19:12, 23:13, 23:16, 25:16. Druhý
set: 1:0, 1:3, 3:3, 6:4, 7:7, 10:7, 12:8,

10:3, 11:5, 13:5, 13:9, 15:10, 15:12,

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 5:0, 7:1, 8:3,

dominovaly a rivalky v boji o hor- vací dějství netrvalo dlouho – 25:16 a 1:0.
ní pětku tabulky nekompromisně Poprvé nahoru během střetnutí se
smetly pronikavým rozdílem!
Severočešky dostaly zkraje druhé sady
Marek SONNEVEND (z 1:0 na 1:3). Nicméně tentokrát
trval výpadek prostějovského týmu
Hanačky začaly jako z partesu, své pouze krátce a brzy otočil na 6:4.
soupeřky okamžitě dostaly pod velký Petrášovým svěřenkyním výborně
tlak servisem Fričové i dalšími čin- fungovala ofenziva, především smeče
nostmi. Chybující Dukla vůbec nestí- z pipeu Kopáčové s Novou dostávaly
hala a během chvíle nabrala výrazné fanoušky do varu. Navíc si děvčata
manko - 10:3. Nápor domácích se v modrém pomáhala defenzivními
zastavil za stavu 13:5, kdy hostující zákroky na síti (Stümpelová, Kozmík)
družstvo zvedlo jak podání Candrá- i v poli (Slavíková, Fričová). Velice
kové, tak zkvalitnění obrany i útoku. dobrý výkon celého kolektivu vedl
Po čtyřbodové šňůře (13:9) a dalším ke klíčovému trháku ze 7:7 na 14:9.
dotahování to bylo 15:12, leč vékáčko Gálíkovy ovečky se nemohly pořádně
zareagovalo razantně. Krátký útlum chytit, místo toho v koncovce odpadly
odčinilo novou jednoznačnou převa- (z 19:15 na 23:15) a mančaft kapitánhou - 23:13. Navzdory závěrečné od- ky Zatloukalové pokračoval ve spanilé
povědi protivnic (23:16) tak zahajo- jízdě – 25:17 a 2:0.

Nezastavil ho ani úvod třetího dílu,
naopak nenápadná plachta Kozmík
v součinnosti s perfektní obranou +
libereckými hrubkami poslaly obhájkyně ligového stříbra do nového markantního náskoku 7:1. V ten moment
však hanácké partě odešla do té doby
takřka bezchybná přihrávka, čehož
hráčky zpod Ještědu využily k pohotovému snížení na 7:6. Osud mače se
tím zase otevřel, ovšem Prostějovanky
byly většinu času evidentně lepší a vynikající střední pasáží (z 9:8 na 20:10)
definitivně rozhodly o svém hladkém
triumfu, který stvrdily i drtivým finišem – 25:11 a 3:0!
Statistiky z urkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem UNIQA extraligy najdete
na straně 26

PROSTĚJOV Týden vědy a techniky
je největším vědeckým festivalem napříč Českou republikou zahrnujícím
přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy,
vědecké kavárny a mnohé další aktivity. V letošním roce se festival uskuteční v nadcházejícím týdnu od pondělí
11. do neděle 17. listopadu a v Prostějově se do něj zapojí hvězdárna.
PozorovatSluncevprostějovskéhvězdárně mohou návštěvníci v pondělí, úterý,
středu, pátek a sobotu vždy od 14:00 do
15:00 hodin, ale pouze v pondělí 11. listopadu bude možné od 13:00 do 17:00
hodin sledovat přechod planety Merkur
přes Slunce. Pozorování Zemi nejbližší
hvězdy se uskuteční pouze za dobrého
počasí. V případě špatné viditelnosti je na
programu prohlídka dalekohledů.
Milovníci nočního nebe ocení večerní

ANETA

NIKOLA STÜMPELOVÁ

GABRIELA
KOPÁÈOVÁ

TEREZA
BALÁKOVÁ

Forma po
pozorování, které také proběhne v ně- Forma
pu sepoparticipující seznámíWEIDENTHALEROVÁ
s metodikou
NROHFK
Forma po
po roce se ženy především na humoru a nad- medaile v Helsinkách, jak je možkolika termínech. Za jasného počasí NROHFK
pozorování Slunce projekcí, způsoby PROSTĚJOV OpětNROHFK

bude tato akce probíhat v pondělí, úterý, 
né, že se nejbohatší vesnicí
Evrozákresu dějů a jevů ve fotosféře a násled- mladý spisovatel a cestovatel sázce, objíždí celou republiku.

středu, pátek a sobotu vždy od 18:30 do ným zpracováním dat a možnostmi je- Ladislav Zibura vrací do Pros- Mladý poutník tento kontinent py stala jedna zapadlá albánská
19:30 hodin a od 20:30 do 21:30 hodin. jich dalšího využití a archivace. Ve stejný tějova, aby se s publikem podělil procestoval na sedadle spolu- vesnička, proč se nejlépe stopuje
Ve čtvrtek proběhne pozorování pouze den od 18:00 do 19:30 hodin proběh- o své nejnovější příběhy. Už tuto jezdce ve společnosti svérázných v zemích bývalého sovětského
od 20:30 do 21:30 hodin. V případě ne- ne přednáška opět pod vedením paní středu 13. listopadu se od 19:30 řidičů, protože neuvěřitelných
bloku, že svět je ve skutečnosti
NAHRÁVAÈKY
příznivého počasí se místo pozorování Exnerové. „Když se řekne astronomie, hodin postaví před filmové 14 000 kilometrů stopoval. Jeho úplně jinak velký, než vypadá na
uskuteční komentovaná prohlídka dale- většina lidí si představí hvězdnou oblo- plátno kina Metro 70 a přenese cesta vedla skrze 14 zemí, a to od našich mapách, co má společnéMICHAELA
KLÁRA
předměstí Athén přes ho nadšený
kohledů v pozorovatelně.
hu, Měsíc, planety nebo barevné obráz- všechny přítomné do oblasti, horkého
cyklista na pozici staHvězdárna samozřejmě myslí i na nej- ky mlhovin a galaxií z časopisů. Všichni která je dostupná a krásná, ale malebné albánské vesnice až za rosty Vilniusu, obrněný transporZATLOUKALOVÁ
menší návštěvníky. Ve středu 13. listopa- víme, že i Slunce je hvězda. Učili jsme se přesto o ní většina cestovate- polární kruh. Podíváte se do nej- DVOØÁÈKOVÁ
tér a auto parkující v cyklopruhu,“
Forma po
du se bude promítat podzimní pohád- to ve škole. Ale k astronomii vždy patřila lů a turistů nemluví. Stand-up rozmanitějších míst, naForma
kterápojste těší se Zibura.
NROHFK
kový příběh v čase od 15:30 do 16:30 Forma
se chtěli vždy podívat, iNROHFK
do oblas- Vstupenky rychle mizí, proto
spíšepopředstava dalekohledu v temné bude o naší domovské
Forma Evropě.
po
NROHFK
novinář a ces- tí, o kterých jste dosud
hodin.
neslyšeli, neváhejte a zakupte si je
kulaté a otevřené místnosti, jak tedy Ladislav Zibura je NROHFK
v předVe čtvrtek 14. listopadu se od 10:00 do 
probíhá pozorování Slunce? Je hodně tovatel každým coulem. Tisíce přestože jsou neuvěřitelné a roz- prodeji na webových stránkách
 další na- hodně by o nich mělo být psáno metro70.cz nebo osobně na
15:00 hodin uskuteční workshop s ná- odlišná práce nočního a denního pozo- kilometrů zdolal pěšky,
zvem Pozorování Slunce a zpracování rovatele? A co přesně se později s tako- jezdil na kole a stopoval. Vydal a hovořeno. „Kromě jiného vás pokladně kina Metro 70 za 190
získaných dat pod vedením Bc. Martiny vým pozorováním dělá?“ na to všechno tři knihy, které se staly bestsellery, čeká taky pár zajímavostí z his- Kč. Studenti, ZTP a senioři
Exnerové z Astronomického ústavu zvou pořadatelé.
(ans) a se svými zážitky v podobě cesto- torie a současnosti. Povím vám, mají ponížené vstupné za 150
vatelských projekcí, jež jsou zalo- jak Emil Zátopek vyhrál tři zlaté Kč.
Akademie věd ČR. V rámci worksho(ans)

LENKA
KNOROVÁ

Další paráda vékáčka na vlastním hřišti,
Liberec si odvezl překvapivě drsný nářez! Věda a technika v prostějovské hvězdárně 6H=LEXURXQDSUi]GQLQ\SR(YURSĚ
VK PRO
DU LIB 3:0

VK Prostějov – Šlapanice 3:0 (16,
23, 19) a 3:1 (-19, 14, 22, 20)
Páté dvoukolo základní části 1. ligy
U19 mělo pro Hanačky velkou důležitost. V průběžné tabulce totiž figurovaly až na třetí pozici za vedoucím
Zlínem i druhými Šlapanicemi, které
proto nutně potřebovaly dvakrát porazit, ideálně při šesti získaných bodech. Což se stoprocentně povedlo.
Úvodní duel v hale Národního sportovního centra Prostějov byl kromě

JUNIORKY

PROSTĚJOV Tři týdny trvala přestávka ve volejbalových soutěžích
mládežnic ČR 2019/2020. Že jí talentované hráčky VK Prostějov tří
věkových kategorií využily k intenzivní přípravě, o tom přesvědčily
v zápasovém pokračování, neboť se
jim hodně dařilo.

3UYROLJRYpMXQLRUN\]YOiGO\GĢOOHçLWWpERMHVHäODSDQQLFHPPL
H[WUDOLJRYpNDGHWN\VNYĘOHERGRRYDO\SURRWLVLOQQpPX%UQX

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Hanačky sice místy chybovaly, ale celkově Duklu válcovaly jako parní stroj
čerstvě položenou vozovku. Konečný
výsledek 25:16, 25:17 a 25:11 je na-

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Fantastická domácí jízda volejbalistek VK
Prostějov pokračuje! Na vlastní palubovce hrály páté
střetnutí během tohoto extraligového ročníku – a znovu jej ovládly bez ztraceného setu. V sobotu to odnesl
potenciálně nebezpečný Liberec, který si však v hale
Sportcentra DDM ani neškrtl.

Prostějovské volejbalistky i popáté v sezóně vyhrály
na svém hřišti 3:0, tentokrát působivě smetly Liberec

TOHLE JE OD HOLEK DOMÁCÍ VÁLEC
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kuje a letos už slaví páté výročí. A minulý
pátek se na ledovou plochu opět vydali
malí krasobruslaři se svým krátkým veřejným představením, z čehož se už stává
tradice. „Bruslili jste krásně,“ ohodnotil
jejich vystoupení primátor František
Jura a malým dívenkám a chlapcům pak
přímo na ledové ploše společně se svými
náměstky předal plyšové hračky. „V první řadě musím poděkovat za nádherné
vystoupení malých krasobruslařů a krasobruslařek, bylo to úžasné. Jsem rád, že
před pěti lety vznikla v Prostějově krásná
tradice, která vzbudila velký ohlas nejen
mezi našimi občany. Přeji všem, aby si
provoz kluziště užili v co největší míře i le-

ZAUJALO NÁS

tos. Přeji to hlavně dětem, ale i nám dospělým, určitě budeme také chodit bruslit. Nám všem jde o to, abychom zde cítili
krásnou atmosféru před pomalu se již
blížícími Vánocemi,“ uvedl při slavnostním projevu přímo na kluzišti František
Jura, primátor statutárního města Prostějov. Pár vteřin poté symbolicky mávl paží
a oficiálně tak zahájil letošní provoz kluziště na náměstí T. G. Masaryka. „Pojďte
teď bruslit, a všichni,“ zaburácel primátor.
V tu chvíli se skutečně na led pustily
desítky bruslařů, převážně ta nejmenší
drobotina, ale i první dospělí. „Dorazila
jsem i se svými vnučkami, už od rána,
než šly do školy, mě upozorňovaly, že ve

tři hodiny se otevírá kluziště a musíme
SONNEVEND
u toho
být. Chodím s nimi hlavně na
zimní stadion, ale bruslení tady přímo
na náměstí je pro ně daleko atraktivnější,“
řekla Večerníku Marie Ohlídalová, která
si sama pohrávala s myšlenkou, že obuje brusle. „Nakonec jsem je ale nechala
doma. Vždyť jsem je neměla na nohách
už snad třicet let,“ zasmála se.
Dobrou náladu během pátečního
odpoledne přímo na náměstí nepřineslo jen kluziště, ale také pár stánků,
které už okolo kluziště vyrostly. Lidé
si u nich dopřávali teplých nápojů, především čaj, punč nebo grog. „Mamince
doma řekneme, že sem budeme chodit
každé odpoledne, ano? Mně je tady fajn,“
smál se mladý tatínek u hrníčku s grogem
a svému zhruba osmiletému synkovi
udílel pokyny předtím, než vstoupil na
ledovou plochu kluziště.
Mobilní kluziště na náměstí T. G. Masaryka bude v provozu až do 5. ledna 2020.
„Lidé tady mají k dispozici skříňky se čtyřiadvaceti boxy k odložení věcí. Jednotli-

Marek
vé boxy jsou samostatně uzamykatelné
s mincovním zámkem na dvacet korun.
Ledová plocha bude opět nasvícena,
stejně jako loni. Pro potřeby přezouvání
budou využity stávající lavičky, které jsou
umístěny pod habry. Tyto lavičky jsou
doplněny o další tak, aby byla zajištěna
dostatečná kapacita míst pro přezouvání.
Od těchto přezouvacích míst je směrem
k ledové ploše položen protiskluzový
gumový povrch, aby nedocházelo k poškozování bruslí a dlažby. Na lavičky jsou
pro zvýšení komfortu pořízeny také podsedáky,“ uvedl k technickým náležitostem
kluziště první náměstek primátora Jiří Pospíšil. „Lidé mají bruslení zdarma s tím, že
zpoplatněno bude pouze půjčování bruslí,“ doplnila ještě další důležitou záležitost
Milada Sokolová, náměstkyně primátora.
Pro úplnost snad zbývá doplnit jen to
poslední. Kluziště na prostějovském
náměstí bude v provozu denně od
9.00 do 21.00 hodin mimo Štědrého
dne a Silvestra, kdy bude provoz pouze do 16.00 hodin.

risk, ale vyšel nám. A vzhledem k tomu,
že vidíme obrovskou popularitu této
atrakce mezi lidmi, jsem rád, že jsme do
určitého risku šli a kluziště v Prostějově
realizovali.“
yy Vidíme vás na bruslích, ale jako
jediného z radních.
„Já jsem přesvědčoval ostatní kolegy,
aby ty brusle nazuli také, ale nějak se
zdráhali... Někteří z nich jsou po úrazu
kolene, jiné zase kolena bolí. Ale slíbili
mi, že příští rok už alespoň při slavnostním zahájení provozu kluziště ty brusle
nazují. Tak jsem sám zvědavý.“
yy Jaká je kvalita ledu? Nevadí mu
poměrně vysoká teplota vzduchu?
„Tu kvalitu samozřejmě zkoušíme
a musím říct, že led je zatím poměrně
měkký, ale bruslit se na něm rozhodně
dá. Možná v prvních dnech provozu,

<VT¾V[WåPGLUQWFQXQNGP[

yy Kluziště se už stává neodmyslitelnou součástí koloritu posledních
dvou měsíců v roce v Prostějově...
„Je to tak a jsem tomu pochopitelně velmi rád. Když jsme s kolegyní Hemerkovou před pěti lety dostali tento nápad,
kluziště na náměstích provozovalo pouze několik málo měst v republice. Byl to

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Před pěti lety společně s tehdejší kolegyní náměstkyní
Ivanou Hemerkovou kluziště vymyslel a jeho provoz na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově zrealizoval.
Současný první náměstek primátora Jiří Pospíšil byl také minulý pátek
u toho, když se zahajoval provoz
páté „sezóny“ kluziště. A jako jediný
z radních vyjel na led na bruslích!

než začne mrznout, bude zapotřebí
častější úprava ledové plochy. Jako starý
hokejista si bruslení užívám a alespoň
nyní přes zimu, pokud bude dostatek
času, využiji kluziště i já k častějším návštěvám.“
yy Náklady na zajištění provozu
kluziště se každý rok pohybují okolo
dvou a půl milionu korun. To je hodně peněz...
„Vzhledem k tomu, kolik si během
dvou měsíců přijde zabruslit lidí, jsem
přesvědčen o tom, že jde o správně vynaloženou investici. Vlastní pronájem
kluziště stojí milion a půl, zbytek peněz
platíme za energie a zaměstnance, kteří
se o provoz starají. Ano, jde o vysoké
náklady, ale provozovat takovou atrakci,
která během pár měsíců zabaví tisíce
lidí, je k nezaplacení.“

Jako bývalý hokejista se prvPÊ P¾O÷UVGM RTKO¾VQTC ,KąÊ
2QURÊwKN \×éCUVPKN UNCXPQUVPÊ
JQ\CJ¾LGPÊRTQXQ\WMNW\KwV÷
LCM LKPCM PGå PC DTWUNÊEJ
Foto: Michal Kadlec

„Byli jsme zde i v minulých letech.
Je to úžasné pro lidi. Není zamrzlý
rybník, takže je to něco parádního. Hlavně pro lidi na městě. Na
dědině to docela ztrácí význam, ale
tady je to fakt super. Myslím si, že
pro rodiny, pro děti, pro všechny.“
ptal se Michal Sobecký

Radek OŠLEJŠEK

„Úplně pravidelně sem nechodíme. Myslím si, že to kluziště
je pro děti super. Dříve jsme byli
na podobném kluzišti taky v Olomouci.“

Martina HRADSKÁ

„Dcery zde na úvod každý rok
bruslí a zahajují to tady. Sama nebruslím, jsem jen doprovod. Pro
děti je tohle dobrá zábava, úžasná
možnost sem jít zabruslit. Nápad
tedy hodnotím pozitivně.“

Martina ŠINDLEROVÁ

aneb
jak to vidí
Prostějované

ANKETA
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2x foto: Michal Kadlec
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Poprvé se mobilní kluziště v Prostějově
objevilo na ploše před muzeem v listopadu 2015 a nápad tehdejší náměstkyně
primátora Ivany Hemerkové a jejího kolegy Jiřího Pospíšila byl zprvu přijímán
s rozpaky. Už první zima ale ukázala obrovský zájem o atrakci, takže není divu, že
se provoz kluziště rok po roce stále opa-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Slavnostního zahájení, které se konalo v pátek 8. listopadu se účastnil primátor města František Jura
a první náměstek primátora Jiří Pospíšil, náměstkyně Milada Sokolová i náměstkové Jiří Rozehnal
a Jan Krchňavý. Zprovoznění největší atrakce Prostějovské zimy sledoval i Večerník.

Po váhavém začátku to vypadalo na zlepšení, ale pak
prostějovské hokejisty srazila dolů dlouhá série porážek

SEZÓNA 2018-2019
PROSTĚJOV Lidé již mohou bruslit pod širým nebem a to po dobu devíti týdnů až do 5. ledna 2020.

19110811292

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi si
chvíli odpočinuli, pořádně potrénovali – a teď už zase vyrážejí do
nové zápasové akce. Chance liga
mužů ČR 2019/2020 pokračuje
po reprezentační přestávce dalšími
dvěma koly, jež mají pro borce LHK
stěžejní význam.
Extrémně důležitý bude hned nejbližší
duel 21. dějství soutěže na ledě Havířova (středa 13. listopadu, 18.00 hodin).
AZ je totiž v průběžné tabulce osmý,
o dvě příčky a šest bodů nad desátými
Prostějovany, kteří chtějí právě na jeho
poslední postupové místo do horní
nadstavbové osmičky útočit. Což znamená jediné: na severu Moravy zvítězit, za ideální konstelace tříbodově.
Svěřenci Jiřího Režnara měli před
pauzou střídavou formu, když v posledních pěti střetnutích porazili
Porubu 3:2, podlehli ve Vsetíně
1:3, zdolali Frýdek-Místek 4:2,
podlehli Litoměřicím 1:2 a vyplenili Sokolov 5:3. První vzájemný
mač aktuální sezóny patřil jednoznačně jim (4:1).
„O Havířovu je známo, že se mu venku
daří víc než doma. Věřím, že to bude
platit i pro středeční utkání, my si tam
každopádně pojedeme pro výhru.
Všichni moc dobře víme, jakou důležitost tenhle souboj má,“ řekl Večerníku
ostřílený navrátilec do sestavy elhákáčka z dlouhodobé marodky Tomáš
Divíšek.

PROSTĚJOV
„Reprezentační
přestávka je ideální příležitostí k
tomu, abychom pořádně zapracovali a šli do dalších zápasů co
nejlépe nachystaní,“ říkal už po
dosud posledním utkání nový
kouč prostějovských hokejistů
Ladislav Lubina. V duchu svých
slov naordinoval svým svěřencům hodně náročný tréninkový
program.

Po dvoudenním volnu na odpočinek
(neděle 3. a pondělí 4. listopadu) makali
Hanáci v úterý 5. i ve středu 6. 11. dvoufázově, tedy dopoledne i odpoledne. Další
dva dny následovala vždy jedna delší
jednotka ve vysoké intenzitě, po sobotním orazu se pak ptačí dravci znovu sešli
společně na zimáku v neděli 10. listopadu
vpodvečer. A momentálně již všechno
směřují k nejbližším prvoligovým duelům počínaje středeční bitvou v Havířově.
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„Hlavně v první polovině týdne jsme
se dost věnovali kondici, neboť je
potřeba obnovit síly do pokračující
sezóny. Proto jsme zařadili jak víc posilovny, tak fyzicky těžké tréninky, což
klukům určitě prospěje,“ nepochyboval Lubina.
Nemálo prostoru zbylo také na pilování
různých herních prvků. Již s předstihem
hlavní lodivod avizoval, že se chce nejvíc
věnovat ladění systému hry či procvičo-

vání střelby. „Jak už jsem řekl dříve po
svém příchodu do Prostějova, nehodlám systémově nic výrazně měnit. Jde
spíš o detaily a důsledné dodržování
toho, co si o taktice řekneme. Když teď
bylo v přípravě víc času, mohli jsme se
právě na systémové věci výrazněji zaměřit,“ odtušil Lubina.
Stěžejní každopádně je defenzivní součinnost celého týmu, aby Jestřábi tak
často neinkasovali. Stejně jako znovu

2TQUV÷LQXt*CXÊąQXOKPWN¾UG\ÐPC
FQOCC XGPMWC NG
VQwPÊUG\ÐPCFQOC
2TQUV÷LQXt5QMQNQXOKPWN¾UG\Ð
PCPGWVMCNKUGNGVQwPÊUG\ÐPCXGPMW
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„Chci končit na ledě
a ne celou svou poslední
sezónu prostát támhle
u kandelábru na tribuně.“

Výrok:

-11

Hodně záporné skóre mají Jestřábi z dvacítky zatím absolvovaných
střetnutí tohoto soutěžního ročníku. Už několik let na tom nebyli
v téhle doplňkové statistice natolik
mizerně. Důvod? Při solidních 55
vstřelených gólech extrémní množství 66 branek inkasovaných.
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Marek Račuk
Lukáš Žálčík
Petr Kafka
Jan Berger
Tomáš Nouza
Lukáš Krejčík
Václav Meidl
Petr Chlán
Tomáš Jandus
Matěj Novák
Kryštof Ouřada
Dominik Hrníčko
David Dvořáček
Radek Pilař
Lukáš Luňák
Patrik Miškář
Vojtěch Krejčiřík
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Jakub Husa
Martin Novotný
Jaroslav Mrázek
Jakub Muška
David Brančík
Petr Krejčí
Jakub Březák
František Hrdinka
Tomáš Drtil
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Daniel Dvořák
Jakub Neužil
Tomáš Štůrala
Daniel Huf
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PROSTĚJOV V úterý 5. listopadu uspořádal LHK Jestřábi
pro klubového partnera firmu MubeaCZ bruslení s hokejisty. Součástí programu byla i samotná hokejová hra, nájezdy na brankáře, bruslení hokejistů s malými dětmi nebo
zkouška hokejové výstroje. Celá akce byla zakončena prohlídkou šatny a nechyběly ani podepsané kartičky.

pozvednout ofenzivní údernost v zájmu
opětovně zvýšené produktivity směrem
dopředu. „Za sebe můžu říct, že hráči
dali do přípravy během repre pauzy
maximum a makali výborně. Je na nich
vidět obrovské odhodlání hrát lepší hokej než dosud, hůř rozjetý ročník ještě
zachránit. Tenhle mančaft má kvalitu
i soudržnost a já věřím, že to v dalším
průběhu soutěže ukáže,“ pravil Lubina
optimisticky.
(son)

Jestřábi v repre pauze zamakali na zlepšení

24156ö,185-¦4'57/¦
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O tři dny později ptačí dravci přivítají
na vlastním kluzišti Sokolov (sobota
16. listopadu, 17.00 hodin). Nováček
patří k nejslabším prvoligovým celkům, zatím posbíral pouhých jedenáct
bodů a z toho venku při deseti porážkách ani jediný. Karty proti až patnáctému mužstvu pořadí tak budou
rozdány naprosto jasně i s ohledem na
drtivý zářijový triumf jestřábí letky 9:3
na Baníku.
„U takových zápasů je hlavní nic nepodcenit, což si my v naší současné
situaci vůbec nemůžeme dovolit. Jak
doma, tak venku potřebujeme všechno vyhrávat bez ohledu na momentálního soupeře. A přesně s tím půjdeme
i na Sokolov,“ ujistil Divíšek. (son)
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pondělí 9. ledna
2017
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Ve středu přijde klíčová bitva v Havířově
Havířově,
sobota bude patřit utkání proti Sokolovu
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až do domu...

Hokejové
aktuality

už to nebude!

levnější

o ni porveme,“ burcoval bývalý špičkový forvard Lubina.
Uvidíme, kam hokejisté LHK zamíří po končící reprezentační pauze...

(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

jubileum...
vecerník
á

VEČERNÍKU

-

Z dosavadního působení Jestřábů
v aktuálním prvoligovém ročníku
bohužel převládají rozpaky. Projeli
obě derby s rivalským Přerovem,
dostali nakládačky v Porubě, v Litoměřicích i od Budějovic. A mnohem
víc prohrávají, než vítězí. Takhle už
ne, pánové!

Zatímní
vyznìní sezóny

Když borcům elhákáčka dobře
sedne zápas, nemají problém
prokázat svou herní sílu. Takhle
přemohli doma Chomutov
i Vsetín a přehráli Slavii Praha,
venku totálně vyškolili Sokolov
a Benátky. Problém je, že vydařených mačů bylo zatraceně
málo.

Nìkolik
SRYHGHQÙFKXWN½QÉ

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

www.vecernikpv.cz

Nejvíc ze všech gólů, jež Hanáci vsítili
za dvacet kol letošní sezóny, se nám
líbil asi ten Petra Kafky na 3:2 proti
Chomutovu hned ze 2. dějství. Elitní
formace LHK si při přesilovce vytvořila obří tlak, kapitán Marek Račuk
přihrál Lukáši Žálčíkovi, snajpr
okamžitě přeposlal ještě lépe postavenému Kafkovi a ten coby úderná
posila nádherně nekompromisním
způsobem zavěsil. Škoda že už je
pryč, Ráča s Žálčou tak musí soupeře
vykombinovávat s někým jiným.

Nejkrásnější
akce

-

Podobně jako v minulých letech se prostějovští hokejisté zapojí do
projektu Movember 2019, který se tradičně zaměřuje zejména na
boj s rakovinou prostaty a varlat. Kníratí Jestřábi opět budou v kabině vybírat peníze za každé vyřknutí (i nechtěné) jednoho z několika zakázaných slov během celého listopadu. Aby shromážděnou
finanční částku následně předali speciální škole Jistota.

0RYHPEHUSHQÉ]H]D]DN½]DQ½VORYD

ZAUJALO NÁS

Pokud hodnotíme dosavadní průběh této sezóny, nejvýraznějším
hráčem LHK určitě je nový kapitán. „Ráča“ svým hokejovým umem
Chance ligu jednoznačně převyšuje a jakmile se s hlavou nahoře chopí
puku, vyhlašují soupeři maximální pohotovost. Za dvacet odehraných kol nasbíral 25 kanadských bodů (7 gólů + 18 asistencí),čímždržívedoucípříčkuvcelésoutěži.Navícmáinejlepší hodnocení účasti na ledě z hanáckého týmu (+5). Teď
ještě zbývá to nejpodstatnější: zvednout výsledkově „svůj“
mančaft, tedy pořádně zabrat i jako týmový vůdce a lídr.

0$5(.5$¤8.

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej

Po váhavém začátku to vypadalo na zlepšení, ale pak
prostějovské hokejisty srazila dolů dlouhá série porážek
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Kanadské bodování
Chance ligy 2019/20
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Vykoukal a Lubina zvou
I<N@OFµIÁs fanoušky

Jenže před Prostějovany byla série šesti náročných duelů proti papírově nejsilnějším celkům, která je poslala zpátky do mizérie. A současně zlomila vaz
hlavnímu trenérovi, protože Vykoukal
během šestizápasové šňůry porážek
odstoupil po dohodě s vedením klubu
z funkce.
Ani jeho rezignace však nepomohla hned. Na tři prohry (Jihlava 1:4,

České Bu- dějovice 0:5, Přerov
0:3) ještě pod vedením někdejšího
skvělého obránce totiž navázaly
další tři neúspěchy, jeden s asistenty Ivo Peštukou + Štefanem
Žigárdym na střídačce (Chomutov 1:3) a dva už kočírované novým lodivodem Ladislavem Lubinou (Poruba 3:4p, Vsetín 2:3).
Určitý herní progres jestřábí hejno
zúročilo až naposledy proti Frýdku-Místku (3:2), čímž alespoň trochu
oživilo skomírající naděje na záchranu zle rozjetého ročníku. „Po sérii
porážek jsme vyhrát moc potřebovali, což se podařilo. A já věřím, že
tenhle výsledek vleje klukům do žil
pozitivní energii i víc zdravého sebevědomí. Horní osmička pro nadstavbu není rozhodně ztracená, ještě se

#UKPGLNGRwÊOFQO¾EÊO\¾RCUGO,GUVą¾DčX NGVQwPÊUG\ÐP÷D[NVGPRTQVK
8UGVÊPW  
Foto: Marek Sonnevend

Praha 4:1). Vrchní okteto pořadí se
přiblížilo, herní projev ptačích dravců
šel nahoru.
„Tenhle zápas jsem si užil, protože
kluci hráli dobře. Předvedli spoustu pěkných akcí, které dokázali gólově proměnit. V předešlých utkáních
Dz.2/2
jsme měli hodně šancí, ale branky
6/,%1¥1$'(&+187©
nedali. Dnes nám to tam napadalo,
za což jsme rádi,“ radoval se kouč
Vzápětí Hanáci využili naopak příz- Jiří Vykoukal po skolení sešívaných.
nivějšího rozlosování k tomu, aby se A celý tábor elhákáčka věřil ve světzvedli. Nejprve jen výsledkově s od- lejší zítřky.
řenýma ušima (Kadaň 3:2, Ústí nad
Labem 5:4), poté i zkvalitněnými výDz.2/2
kony (Benátky nad Jizerou 8:2, Slavia

„Bylo to z naší strany hodně špatné.
Celkově neplníme očekávání, se kterými jsme šli do sezóny. Moc se nám
nedaří hra, k tomu jsme v posledních
zápasech přestali proměňovat šance.
Prostě zatím nepředvádíme dobrý hokej,“ sympaticky se podíval pravdě do
očí útočník Lukáš Krejčík.

0GLX÷VwÊXÚRTCUMPCXNCUVPÊONGF÷FQUVCNKOWåK.*-QF
UWXGTÆPPÊEJ$WF÷LQXKE   Foto: Marek Sonnevend

Úplný vstup Jestřábi neměli vyloženě
mizerný. Při dost těžkém losu totiž
dokázali úvodní prohru 2:3 z derby
v Přerově odčinit zdoláním Chomutova 4:3 a následný debakl 3:9 z Poruby
aspoň částečně „vykoupili“ překonáním Vsetína 3:1.
Pak už to ale jelo prudce dolů, když
z dalších pěti střetnutí vyhráli jediné, byť
vysoko 9:3 v Sokolově. Jinak opakovaně
selhávali: 1:2sn ve Frýdku-Místku, 1:4
s Havířovem, 1:6 v Litoměřicích a 1:2sn
s Třebíčí. Právě domácí pád s Horáckou
Slavií byl prvním vyvrcholením krize,
načež nefungující letka zaparkovala ve
spodních patrech tabulky.

Dz.2/2
ŠPATNÝ START

PROSTĚJOV Postoupit do horní
PŮVODNÍ
nadstavbové osmičky. Pak prozpravodajství
jít do play-off, ideálně přímo
pro
Večerník
z nejhůře šesté pozice. A nakonec prolomit čtvrtfinálovou Marek
hradbu vysněným postupem
do semifinále. Tak zněl letní plán SONNEVEND
prostějovských hokejistů pro Chance ligu ČR 2019/2020. Po dvaceti
kolech základní části soutěže jsou mu však muži LHK zatím hodně
vzdáleni, neboť aktuální sezóna citelně obměněného (i omlazeného) týmu zdaleka neprobíhá podle zamýšlených plánů.

5'<°0#,'56Ą$Č5' <#6ª/0'8;8ª,ª&1$Ą'

letos milujeme
slavíme
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MICHALA

Kondiční kouč pomohl Kvitové k letošnímu finále v Melbourne, rovněž
ale byl součástí trenérského týmu,
který Češku dovedl k zisku bronzové
medaile z olympijských her 2016. V
letech 2015 a 2017 si bývalá druhá

(QVQKPVGTPGV
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V souvislosti se sportem v Prostějově se kromě výsledků a peněz často hovoří ještě o jejich zázemí.
Ovšem jak u koho. Zastupitelé často propírají zimní
stadion, čas od času se objeví zmínky o „Želízkách“.
Veřejným tématem se stal bazén. Na atlety se ale poněkud zapomíná.
Jejich zázemí téměř neexistuje. Pokud chtějí trénovat,
nezbývá jim než jít na ovál u reálného gymnázia. Ten
jednak nemá potřebnou délku, druhak tam chybí
také potřebné sociální zázemí. Vidět to bylo také na
Velké ceně města Prostějova – některé věci zkrátka
v areálu nadále chybí. Přitom v okolních městech mají
atleti možnosti mnohem větší. Bohužel i s ohledem na
to, že i tento sport by měl mít v Prostějově, který se často pyšní přívlastkem „město sportu“, důstojné zázemí.
Přitom atletika má zde dlouhou historii a slavila v minulosti také celou řadu úspěchů.
Královna sportů se však zatím nestala ani tématem pro
politiky. Mluví se o ní minimálně, ještě méně se pak
v tomhle směru dělá. Je tak otázkou, zda se postavení
atletiky ve městě může vůbec posílit. Protože jak už to
v Česku bývá, dokud se nezatlačí na odpovědné lidi,
málokdy se něco změní. Jistou šancí by snad mohlo
pro atlety být, že současný primátor má ke sportu poněkud blíž než jeho předchůdci. Zda to ale bude vidět, to ukáže čas.

Zejména truchlivý je pohled na spodní patra tabulek krajských soutěží. Hned sedm týmů z Prostějovska, tedy rovná polovina, je aktuálně v suterénech tabulek. V I.A třídě Olomouckého KFS jsou
to Plumlov, Protivanov a Kostelec na Hané, nepovedený podzim mají za sebou také desáté Určice. V
I.B třídě to jsou Klenovice, Otaslavice a Mostkovice,
které se přetahují o pověstného Černého Petra prakticky od začátku sezóny.
Co se to děje? Regionální kluby ještě na tom v minulém ročníku tak špatně nebyly, tedy snad s výjimkou
Smržic a částečně Kralic na Hané. Dokonce i Otaslavice si vedly po postupu nad očekávání dobře. Nyní
to vypadá jakoby týmům na Prostějovsku docházel
dech. Jedna věc zní od všech stejně: Chybí nám hráči. Týmy často postrádají čistokrevné útočníky, ale
nejen je. Řešení personální krize přitom není jednoduché: klubům nezbývá než zapracovat na mládeži,
získat hráče odjinud a platit je nebo se dohodnout
na spolupráci s 1.SK Prostějov či jiným kvalitním
klubem na hostování. První řešení je přitom časově
náročné a vyžaduje aktivní přístup, druhé je drahé
a třetí záleží na domluvě dvou stran. Což je snad
vůbec tím nejtěžším. Bez jedné z těchto tří cest se
ale kluby neobejdou. Pokud tedy nemá znovu přibýt osiřelých stadionů.

jí chorvatský kondiční trenér Azuz
Simcich a španělský fyzioterapeut
Salvador Martín Guzman. O obsazené
pozice hlavního kouče se momentálně
jedná. „Existuje několik možností,“ poznamenala Plíšková.
Od roku 2016 postupně vsadila na pět
trenérů. Postupně ji vedli Jiří Vaněk,
David Kotyza, Tomáš Krupa a v posledních dvou letech se svěřila do péče
Stubbsové a Martínezové. V následujících dnech tenistku čeká dovolená, přípravu na příští sezónu zahájí Plíšková
na konci listopadu na Tenerife. „Tamní podmínky mi maximálně vyhovují. Je tam skvělé počasí a můžu se tam
soustředit jen na trénink,“ řekla česká
tenistka.
(lv)

Desáté místo, řada prohraných zápasů a také řada vítězství. Konec brankáře Neužila i dlouhodobého trenéra Vykoukala. Probíhající hokejová sezóna zkrátka
Jestřábům nepřeje. Přitom je nejvyšší čas, aby zabrali:
Do konce „základní“ části chybí už jen deset zápasů,
tedy pouhá třetina z celkové porce. A aktuálně Prostějov ztrácí šest bodů.
Jaké jsou tedy šance Jestřábů? Solidní, ale jen pokud
se jim podaří udělat vítěznou šňůru a zvednou si
sebevědomí. A to by se mohlo podařit: svěřence trenéra Lubiny čekají po náročném utkání s Havířovem
snazší soupeři: Sokolov, Kadaň, Třebíč i Ústí nad
Labem. V těchto duelech se musí chytnout, naplno
bodovat a ideálně s tímto trendem začít právě už proti Havířovu, který drží klíčovou osmou příčku. Závěr
celkových třiceti zápasů bude totiž naopak těžký. Prostějov se bude muset popasovat se Slavií hrající v dobré formě a taky s lídrem z Českých Budějovic. Předůležitý navíc může být i předposlední zápas s Jihlavou,
která zatím nenaplňuje očekávání.
Problém je ale taky s kádrem: Nehraje Březák, skončil Brančík. Hrdinka zatím není tolik vidět, jak se čekalo. Když odečteme tyto tři obránce, jsme na čísle
sedm. Stačí tedy jedno zranění a je problém. Ten
už nyní panuje v brankovišti. Hráčská otázka tak
může stát Jestřábům v cestě. Zvládnou ji však, pokud nyní nic nepodcení. Na postup do osmičky
zkrátka mají, ale bude to dřina.
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ského srpna. Za tu dobu získala česká tenistka pět titulů.
„Děkuji Conchitě za odvedenou práci. Myslím, že jsem se díky ní stala lepší
hráčkou. Doufám, že se jí bude dařit i
nadále. Já se teď chci zkusit zase ještě
posunout,“ vysvětlila své rozhodnutí
Plíšková.
V týmu prostějovské hráčky zůstáva-
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PROSTĚJOV, PRAHA Už po roce
mění hráčka TK Agrofert Prostějov
Karolína Plíšková svého hlavního
trenéra. Podle očekávání u druhé
nejlepší tenistky světového žebříčku WTA skončila bývalá wimbledonská vítězka Conchita Martínezová. Sedmačtyřicetiletá Španělka
byla součástí týmu Plíškové od loň-

hráčka žebříčku pod jeho vedením
zahrála čtvrtfinále US Open. Jméno
nového kondičního trenéra zatím
Kvitová nezveřejnila. V jejím týmu v
roli tenisového kouče pokračuje Jiří
Vaněk.
(lv)
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PROSTĚJOV Po pěti letech skončila spolupráce dlouholeté hráčky
prostějovského tenisového klubu
Petry Kvitové a kondičního trenéra
Davida Vydry. Právě on byl neodmyslitelnou součástí týmu, který
se staral o skvělou pohodu tenistky
i dalších trenérů. V příštích letech se
bude muset elitní hráčka obejít bez
služeb uznávaného odborníka.
„Prošli jsme si spolu hodně, nyní jsme
se však rozhodli jít příští sezónu každý
vlastní cestou. Chtěla bych moc poděkovat svému kondičnímu trenérovi
Davidovi za skvělou spolupráci nejen
tento rok, ale celých pět let,“ poděkovala Vydrovi přes sociální síť Kvitová.

32'=,01Ì.$7$6752)$

QDVWUDQĚ

ny, přesto ve světovém žebříčku ATP
poskočil o pětadvacet míst a posunul
se ke kvalifikaci na lednovém Australian Open. „Je to pro mě nejhezčí
grandslam. Na Austrálii mám jenom
krásné vzpomínky, lidé jsou tam
velmi příjemní a ochotní,“ vyznal se
Kolář.
Loňské finále nedokázal zopakovat
Lukáš Rosol, který vypadl s Harrisem. Na vítězství z předchozího turnaje v Německu nedokázal navázat
Jiří Veselý. Čtrnáctý nasazený vypadl
s domácím Kleinem ve třech setech.
„Neřekl bych, že jsem zahrál špatně,
hrál jsem solidně, ale nedokázal jsem
k tomu nic přidat a vytvořit si šance,“
řekl Veselý.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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BRATISLAVA, PROSTĚJOV Tři
nasazené tenisty dokázal na silně
obsazeném challengeru v Bratislavě porazit Zdeněk Kolář, než
vypadl v semifinále tradičního
podniku. Na konci roku prožil
nejlepší týden v sezóně, přestože
o účast v hlavní soutěži musel bojovat v kvalifikaci.
„Původně jsem přemýšlel, jestli do
Bratislavy vůbec jet. Dorazil jsem s
tím, že se asi nedostanu do kvalifikace. Jsem jedině rád, že to tak parádně
vyšlo,“ smál se po úspěšném turnaji
Kolář.
Během challengeru porazil zkušeného Itala Magera, silného Poláka
Majchrzaka a dalšího hráče světové
stovky Harrise z Jihoafrické republiky. Nestačil až na Džuhmura z Bos-
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Fotbalista Němčic nad Hanou zase jednou zazářil.VnedělnímduelusVýšovicemi
si připsal hned čtyři branky při vítězství
svého týmu 5:0. Tři z gólů dal navíc v řadě
za sebou. Jeho počin je navíc velmi důležitý i pro tým, protože díky jím vystříleným
třembodůmseNěmčicenadHanouvzdálily svým pronásledovatelům.
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PETR KOLEČKÁŘ
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DIVÍŠEK se po dlouhé pauze vrací
na led, konec trenéra jej mrzí.

Å9-,5.29,
CHYBA
NEBYLA“
Velezkušený, ale nedoléčený TOMÁŠ

9ă52.

Tolik bodů dohromady nasbírali v dosavadním průběhu Chance ligy prostějovští hokejisté David Brančík a Petr
Kafka. Oba hráči už ale nejsou součástí
jestřábí organizace. Kafkovi skončila smlouva a hledá si nové angažmá,
Brančík se rozhodl pro návrat do Ameriky, kde před působením v Prostějově
již několik let působil.
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Tak to byl vylágoš... Na druhý poločas pátečního střetnutí
Fortuna:Národní ligy v Brně se
Zbrojovkou prostějovští fotbalisté
hned tak nezapomenou. Přestože si
dělali bodové chutě, svěřenci kouče
Machálka jim nakonec uštědřili nemilosrdného bůra. Prestižní duel na
Srbské tak eskáčku pořádně zhořkl.

DEBAKL:

Korfbalovému SK RG se úvod sezóny vydařil. „A“-tým nejprve na
domácí půdě jednoznačně přehrál
v extraligové premiéře nového
ročníku Znojmo, rezerva ve dvou
utkáních 1. ligy smíšených družstev porazila Tábor i polskou Wroclav. Skvělý počin do dalších zápasů,
jen tak dál.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
Kondiènípauze
kouè Vydra
skonèil u Kvitové
Jestřábi
v
repre
zamakali
na
zlepšení
Večerníku
.ROĕRYDMª]GDVNRQÊLOD

PROSTĚJOV Pro volejbalistky TJ OP Prostějov i VK Prostějov B pokračovala 2. liga žen dalšími dvěma
dvoukoly. V neděli 10. listopadu přitom třetí nejvyšší tuzemská soutěž zaznamenala jeden zajímavý
návrat k aktivní hráčské kariéře, když za rezervu vékáčka nastoupila někdejší dlouholetá opora elitního
hanáckého týmu a momentálně klubová trenérka mládeže Solange Soares!

Marek SONNEVEND

Naskoèila za béèko VK a hned
pomohla ke dvìma výhrám

COMEBACK SOLI!
vs.

bitva v Havířově
Sokolovu

milujeme vecerník
á
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PROSTĚJOV Jak si vedou talentovaní rohovníci BC DTJ Prostějov? Večerník vám přináší novinky o mládežnických boxerech
úspěšného hanáckého oddílu.

MarekSONNEVEND
HRUŠOVANECH
OBA VYHRÁLI
Druhého kola oblastní soutěže Jižní
Moravy v Hrušovanech se ze šestice
nominovaných borců „détéjéčka“
zúčastnili pouze dva, ovšem shodně

na výbornou. „Matouš Urbanec, který k nám teprve nedávno přestoupil
z Opavy, se utkal s brněnským Bezuškem. V prvním kole byla znát lehčí
nervozita z delší pauzy, další dvě už
proběhla zcela v Matyho režii. Vítězství 2:1 na body znamená první malý
úspěch Matouše v našich barvách. Jako
druhý se představil zkušený Filip Jílek,
který má na svém kontě už přes čtyřicet zápasů, mnoho mezinárodních
startů, je loňským mistrem republiky
a zároveň reprezentantem ČR v kategorii kadetů. Ten se střetl s kvalitním
slovenským reprezentantem Markem

(KNKR,ÊNGM XRTCXQ RQUXÆOXÊV÷\UVXÊX·UVÊPCF.CDGO

Foto: Facebook

Janíčkem, odchovancem BC Devínská Nová Ves. Ve vyrovnané bitvě byl
díky lepšímu závěru úspěšnější Filip
a tak se po kvalitním souboji mohl těšit
z výhry,“ okomentoval trenér mládeže
v BC DTJ Martin Klíč.

JÍLEK TRIUMFOVAL
V ÚSTÍ!
Nadmíru cenné zlato přivezl Filip
Jílek ze silně obsazeného mezinárodního turnaje olympijských nadějí
v Ústí nad Labem. Na tradičním klání
kadetské věkové kategorie byl součástí
čtyřčlenné výpravy Jihomoravské oblasti, jíž šéfuje právě Martin Klíč a která
ze severu Čech přivezla tři prvenství +
jedno třetí místo. Ze zástupců našeho
regionu uspěla ještě Kristýna Václavíková z SK Prostějov, neboť stejně
2TQUV÷LQXUM¾DQZGTUM¾XÚRTCXC\QDNCUVPÊUQWV÷åGX6÷OKEÊEJ
jako Jílek dobyla celkový triumf. Vše se
povedlo v nabité boxerské konkurenci vidět kvalitní souboj dvou zkuše- do konce, ale v zápase, kde v mých
talentů z České republiky, Slovenska, ných boxerů, z nichž o něco lepší byl očích byl tím lepším, se nakonec muslovenský vyslanec. I tak si zasloužil sel spokojit s remízou. Každopádně
Maďarska a Rakouska.
Marcus pochvalu. Ve váze do 32 kg dobrý výkon. V dalším utkání ve váze
SOLIDNÍ VYSTOUPENÍ přípravky nastoupil mladší z bratrů do 50 kg školní mládeže se předstaHector. Ten srdnatě vil nováček našeho týmu Matouš
97Ĕ0,&Ì&+ Nedbalových,
i takticky bojoval proti vyspělejšímu Urbanec. Ten se svými pouhými
Třetí dějství oblastní soutěže JM se Kaczmarskému z Mikulova, rozdíl pěti dosavadními duely se jeví jako
konalo v Těmicích, tamní počínání v konstituci obou mladých boxerů velmi slibný uchazeč o medaili na
prostějovských rohovnických mlá- byl ale znát. Hector tak prohrál te- příštím MČR školní mládeže. Ve
dežníků zhodnotil jejich kouč. „Jako prve svůj druhý zápas. Jeho starší střetnutí s Šeredou ze Znojma si
první naskočil po delší pauze Mar- bratr Magnus Nedbal si vedl lépe, počínal chytře a ve třetím kole, když
cus Šándor proti Fleischbacherovi když ve váze do 40 kg školní mláde- svého soupeře po sérii tvrdých údez Nového Mesta nad Váhom. Ve váze že nastoupil proti Stoklasovi z Kro- rů poslal do počítání, se mohl těšit
do 56 kg školní mládeže jsme mohli měříže. Boxoval chytře a bojoval až z vítězství vzdáním protivníka. Jako

V Okresní dětské lize hasičů zvítězily
PROSTĚJOVSKO Druhý ročník Okresní
dětské ligy Prostějovska v požárním útoku
je už nějaký ten pátek minulostí. Večerník
se nyní za kláním, které trvalo od začátku
června do půlky září a zahrnovalo celkem
deset klání, stručně ohlíží.
Zápolilo se ve třech věkových kategoriích.
V mladších žácích se alespoň jednoho závodu
zúčastnilo celkem dvanáct družstev, ve starších sedmnáct týmů a mezi dorostenci sedm.
„Závěrečné slavnostní vyhlášení se bude konat
v neděli sedmnáctého listopadu od čtrnácti
hodin v sokolovně v Mostkovicích,“ pozval za
organizátory Zdeněk Pokorný.
(mls)
1MTGUPÊF÷VUM¾NKICD[NC\CJ¾LGPCX.GwCPGEJ
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Foto: Thomas Parsley

➢ZE STRANY 25
PRAHA, PROSTĚJOV Letošní MČR bylo výjimečné tím, že
jeho většina se konala před zraky
široké veřejnosti v obchodním
centru Arkády Pankrác a finálové
bitvy pak hostilo boxersky magic-
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jediná zástupkyně prostějovských
žen a dívek se v Těmicích představila
Barbora Mahrová, aby se již poněkolikáté utkala s Viktorií Danielovou
z BC Mistřín. Šlo o pěkné utkání,
v němž Bára měla větší chuť i tlak
na soupeřku. Podle přítomných
trenérů byla o něco lepší, spokojit se však musela s remízou. Jako
poslední vyrukoval Dorian Kropog
proti Chocholáčkovi z BC Mistřín
a pěkný vyrovnaný zápas obou talentovaných chlapců nemohl dopadnout jinak než nerozhodně,“
podrobně popsal Martin Klíč.
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Mladší žáci: 1. Krasice A, 2. Krasice B, 3. Domamyslice
Starší žáci: 1. Domamyslice, 2. Krasice A, 3. Bousín A
Dorost: 1. Bousín + Soběsuky, 2. Kobeřice, 3. Mostkovice

ké prostředí paláce Lucerna. Oba
prostějovští borci zanechali během národního přeboru pozitivní
stopu a my se pojďme podrobněji
ohlédnout za jejich srdnatými
boji.
ČTVRTFINÁLE: Ivachov nastoupil proti Kubátovi z Pardubic a první
kolo proběhlo vyrovnaně. Podobně

6QO¾w+XCEJQX XRTCXQ FNQWJQX\FQTQXCNK*CXNQXKEQD[RQ\F÷LwÊOWwCORK
ÐPQXK
Foto: Facebook

vypadalo dlouho i druhé dějství,
ale chvíli před jeho uplynutím Tom
zasáhl svého soupeře tak tvrdě, že
ringový rozhodčí zápas předčasně
ukončil výrokem r.s.c.
Ján vyzval Horkého, jenž za DTJ
hostuje v extralize družstev ve váze
nad 91 kg. Po shazování níž zkusil Pavla zaskočit, leč ten se nedal
a vzájemný mač naprosto ovládl.
Hned od počátku Jirku pravidelně
trefoval, až na sklonku zahajovacího kola přišlo počítání a vzápětí
i triumf hanáckého bijce r.s.c.
SEMIFINÁLE: Ivachov narazil
na domácího obhájce zlata Havla,
kterému statečně vzdoroval až do
třetího kola. Poměrně vyrovnané
utkání rozhodla jedna rána v závěru, jež Tomášovi nešťastně zlomila
nos, a sudí vzhledem k tomuto krvavému zranění přiřkli zaslouženou
výhru dvojnásobnému českému
mistrovi. Ján vyrukoval na Dočeka-

PROSTĚJOV Boxerská extraliga
družstev mužů ČR 2019/20 má
dosud za sebou dvě kompletní
kola. Prostějovští rohovníci BC
DTJ nejprve zdolali Plzeň 10:6
a následně padli 6:10 v Děčíně,
což je po zatím posledním výsledku Děčín – Ústí 12:4 z konce října
řadí na druhé místo průběžné tabulky.
Ve třetím pokračování soutěže Hanáci vyrazí o nejbližším víkendu zase
až do severních Čech, čeká je důležitý zápas na půdě SKP Sever Ústí

la z Českých Budějovic ve velkém
stylu a odvetu nedávného extraligového střetu měl jednoznačně pod
kontrolou natolik, že kvalitním výkonem opět dominoval r.s.c. hned
v 1. kole!
FINÁLE: Pavel Ján moc chtěl oplatit Jiřímu Havlovi loňskou finálovou porážku, navíc mu ani ne před
měsícem podlehl také v rámci elitní
týmové soutěže naší země. Odveta
mu však nevyšla, neboť papírově silnější sok kraloval lepším pohybem
i trvalou převahou s mnoha přesnými údery. Rodák z Prostějova byl
dvakrát počítán a musel se smířit
s prohrou, která ovšem měla stříbrnou příchuť.
„Já myslím, že oba naši kluci zaslouží pochvalu. Pavel výborně zvládl
čtvrtfinále i semifinále, kde soupeřům nedal žádnou šanci, zaboxoval na jedničku. Ve finále bych pak
řekl, že chtěl tak moc, až byl z toho

nad Labem, a to už tuto sobotu 16.
listopadu od 16.00 hodin. Jakýkoliv
bodový zisk včetně remízy by je výrazně přiblížil zisku medaile a dával
by větší šanci útočit na zopakování
mistrovského titulu z roku 2018
(i z mnoha dalších předchozích let).
„Ústečáci bývají doma silnější než

venku, čeká nás u nich hodně těžký
boj. Přesto šance na úspěch určitě
existuje, rozhodně tam nepojedeme
předem poražení. Jako obvykle se
snažíme dát dohromady co nejkvalitnější sestavu a pokud se to podaří,
porveme se o vítězství,“ ujistil kouč
Petr Novotný.
(son)
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1. Děčín
2. Prostějov
3. Ústí
4. Plzeň

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

22:10
16:16
14:18
12:20

4
2
2
0
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Foto: Facebook

zbytečně svázaný. Na Havla se mu
dlouhodobě nedaří a toužil to zlomit, což mu nevyšlo. Ale není všem
dnům konec, Pavel je pořád mladý
a má všechno před sebou. Skvěle si
na mistrovství vedl i Tom, který po
dobře zvládnutém čtvrtfinále dlou-

ho sahal na semifinálové překvapení, když s Jirkou Havlem vedl rovnocenný boj. Na rozhodující ránu si ve
snaze jít za vítězstvím vyloženě naběhl, což se stane,“ zhodnotil trenér
BC DTJ Petr Novotný s uznáním
oběma svěřencům.
(son)
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ONDŘEJ
VANĚK
ZNÁMKA

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem Karla Kroupy
„Do Brna jsme jeli s určitou taktikou, jak překvapit soupeře a znepříjemnit mu ofenzivu.
Při obranné činnosti jsme hráli na pět obránců s tím, že oba krajní beci měli maximálně podporovat útok. S tímto systémem jsme přežili první poločas, kdy jsme inkasovali
jednu branku, což byl slušný počinek do druhé půle. O přestávce jsme si upřesnili záměr
udržet tento výsledek co nejdéle a případně tím Zbrojovku znervóznit. Pokud by se začala bát o výsledek, mohla by to být voda na náš mlýn. Tyto plány vzaly za své brzkým
vyloučením, pak už bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Sice jsme hráli v deseti už mnohokrát, ale je potřeba vzít v úvahu kvalitu soupeře, Zbrojovka aspiruje na postup do ligy
a má k tomu dobře našlápnuto.“
Karel KROUPA,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Současné eskáčko zdobí zkušenost, to je
bez diskuse. Jak už trenér Oldřich Machala
naznačoval v případě Karla Kroupy, který
už automaticky nenastupuje v základní
sestavě, na hráčích kolem čtyřicítky se nedá
výhledově stavět. Jenže takových jmen
je v kádru víc, a přitom patří k ose týmu.
Poslední zápasy bohužel ukázaly, že ani
stoperská dvojice, před níž lze ve většině případů jen smeknout, není neomylná. Přitom
nástupci Schustera s Janíčkem na klíčových
postech sestavy nejsou ani na obzoru. Totéž
platí o středu zálohy a osobě Poláka. Klubové vedení kdysi slibovalo, že z každého
dorosteneckého ročníku by mělo vyrůst
aspoň jedno jméno do sestavy „A“-týmu.
Zatím však všichni odchovanci spíše odcházejí s čestnou výjimkou Píchala, Šteigla
a Zapletala, poslední dva toho ovšem také
příliš neodehrají. Budoucnost týmu při jeho
nutném omlazení je tak poměrně nejistá.

Û/(+
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Pět gólů do sítě Prostějova vstřelilo pět různých
hráčů.

Podívejme se teď zpět na obě utkání
a zjistíme, že eskáčku chyběla – zejména v Líšni – také ona pověstná
špetka štěstí. Potvrdil to konečně na
pozápasové tiskové konferenci sám
trenér Machálek.
„Každé utkání bylo úplně jiné.
Prostějov se prezentoval i v Líšni
výborným fotbalem a mohl klidně
vést o dvě branky, těžko by se pak se
zápasem něco udělalo. Pak jsme se
my vrátili do hry a také svojí kvalitou
jsme utkání rozhodli do jednoznačného výsledku, který ovšem neodpovídal úplně předvedené hře. Dnes
to bylo i o tom, že soupeři chyběli tři
klíčoví hráči. Vyloučení pak ovlivnilo vývoj utkání, takže to nebylo ve

špatné hře Prostějova, ale musíte mít
také štěstí,“ reagoval na dotaz po receptu na dvojnásobný úspěch.
Machálek je typem rázného trenéra, který se nebojí jít do rizika,
pokud si vyhodnotí, že jde o nejlepší možné řešení. Kolikrát se třeba
stane, že v utkání, v němž tým tahá viditelně za kratší konec, vyzývají i diváci
kouče, aby „něco“ udělal dřív než třeba
nějakých dvacet minut před koncem.
Machálek se i za příznivého stavu odhodlal k dvojnásobné rázné změně už
o poločase, přestože očima laika pro to
neměl důvod. „Kdo se bojí, nesmí do
lesa. Oba krajní záložníci nám neřešili
situace jeden na jednoho. Prostě jsme
se rozhodli jít do tohoto rizika, a jak
jste viděli, i shodou okolností se nám
to vyplatilo,“ reagoval s úsměvem charismatický trenér.
Domácí kouč v průběhu tiskové
konference také složil kompliment kolegovi Oldřichu Machalovi, který zvolil taktiku, která byla

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
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účinná v prvním poločase. Právě
proto, že byla založena na precizním
obranném bloku dokonce s pěti
obránci, dostala po Janíčkově vyloučení osudnou trhlinu. „Věřili jsme, že
v první půli dáme gól, byla tam tyčka, a nedali jsme. Bylo to velice těžké
proti houževnatému soupeři, který
bránil velice zodpovědně,“ potvrdil
Machálek, který ještě o poločase nemohl mít nic za definitivní. V šatně
podle svých slov směřoval kritiku
na některé hráče, kteří nehráli dostatečně agresivně, a spíše se snažil
svěřence uklidnit, že utkání dohrají
bez inkasované branky.
Zásadní duel podzimní části však
Machálka teprve čeká, Zbrojovka
pokulhává za ostatními adepty na
postup, a pokud by na závěr prohrála na hřišti lídra z Pardubic, zimu by
neměli v Brně zrovna jednoduchou.

To v případě eskáčka absence bodů
ze Srbské zase tolik neznamená, protože se s nimi beztak prvoplánově
nepočítalo a stejně jako v Hradci
mohlo dojít jen k příjemnému překvapení. Horší je spíš gólový příděl,
který v podobě skóre může v závěru
ročníku scházet, a hlavně odevzdaně
sehraný druhý poločas, který musí
zainteresovaní hráči rychle hodit za
hlavu. Důležitý bude výsledek z posledního utkání ve Vlašimi, jímž by
mohl Prostějov o příslušný počet
bodů vylepšit svoji loňskou bilanci.
Ta se po šestnácti zápasech zastavila
právě na osmnácti bodech, jimiž už
nyní Hanáci disponují.
Na to bude mít ale většina účastníků druhé ligy ještě týden přípravy
navíc. Pouze Líšeň s Chrudimí se
dohodly na předehrávce během
reprezentační pauzy.
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PROSTĚJOV Uplynulý víkend
byl posledním v tomto kalendářním roce také pro mládežnické
soutěže. Probouzet ze zimního
spánku vyplněného aktivní přípravou se týmy začnou v polovině
března. Jak si na podzim vedlo
eskáčko?
Rychlý přehled začneme u nejstarších dorostenců, kteří naposledy re-

mizovali doma s Hlučínem 1:1. Není
to vůbec špatný výsledek, pokud
uvážíme, že soupeř figuruje na čtvrtém místě tabulky. To „devatenáctka“
eskáčka je dvanáctá s patnácti nasbíranými body za tři vítězství a šest remíz. Cenný byl skalp druhého Frýdku-Místku, za kratší konec tahala také
Kroměříž a „B“-tým Sigmy.
Tým U17 sice s Hlučínem prohrál

1:3, ale po podzimu ve své věkové
kategorii okupuje mnohem slibnější deváté místo. Za sezónu nasbíral
jedenadvacet bodů za šest vítězství
a tři remízy.
Pokud se podíváme na divizní mládežnické soutěže, pak pochopitelně
vzhledem ke skladbě soupeřů jsou
výsledky týmů 1.SK Prostějov lepší.
Starší fotbalisté do 18 let dosáhli na

čtvrtou příčku tabulky, v neděli porazili předposlední Holici 2:0. Na
první rezervu Opavy ztrácejí osm
bodů.
Dorostenci z týmu U16 se drží
v první polovině tabulky, šestadvacet
nasbíraných bodů jim stačí na sedmé
místo, ovšem je nutné podotknout,
že na čtvrtou příčku mají odstup jediného bodu.
(tok)
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BRNO Po„svém
„svém“ trávníku na Srbské toho naběhal tradičně hodně, ovšem sstejně jako spoluhráči povětšinou bez míče, který jim ve druhé
půli domácí půjčili výjimečně. Přeškolený
d
obránce M
Milan Lutonský (na snímku) na posledních deset
minut u
uvolnil místo Šteiglovi, přesto byl u všech zásadmomentů z hlediska jeho současného klubu neních m
vydařeného utkání.
vydař

Absentéøi proti své vùli
Brno (tok) – Poněkud netradičně poskládaná sestava měla původ
v několika absencích. Zatímco v případě Poláka šlo o disciplinární trest,
Koudelka trpěl poslední dny zažívacími obtížemi. Byl sice na lavičce jako už
trénující Machynek, ale oba borci by
do utkání určitě nezasáhli. A v případě
Suse šlo o kombinaci obojího. Ten bude muset vleklé problémy s patou řešit
po konci sezóny operativně.

yy Se Zbrojovkou jste

Èeská televize èekající
Brno (tok) – Na utkání byl přítomen
také štáb České televize, který do vysílání připravoval zpravodajský sestřih. Jeho
součástí bylo hodnocení utkání oběma
trenéry. Zatímco domácí kouč byl „odbaven“ rychle, na Oldřicha Machalu
vystál redaktor s kameramanem důlek.
Ten se totiž zdržel na lavičce s bezprostředními analýzami utkání a do řeči mu
evidentně nebylo. Není se co divit...

Fotbalisté Prostějova mají
po debaklu přestávku

PŮVODNÍ
zpravodajství

MINIŠPÍL
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ÚČET ÚPDZIMU: MACHÁLEK VERSUS ESKÁČKO 8:0
PROSTĚJOV Tak lze poněkud zkratkovitě vyjádřit jednu z pozoruhodností letošního podzimu Fortuna:Národní ligy. Hne
dvakrát během této části hráli prostějovští fotbalisté proti týmu, kterému šéfoval v Prostějově žijící trenér Miloslav
Machálek. A pokud vezmeme součet skóre z obou utkání, dojdeme lehce ke stavu v titulku. V případě Machálka platí dobře
známé klišé, že doma není nikdo prorokem. Všem oprávněným či neoprávněným kritikům ovšem dokázal, že letité trenérské zkušenosti zúročit umí. A ve Zbrojovce!

V naší rubrice se už několikrát
rát stalo,
že byl hráčem vyhodnocen gólman
slav Bréda
s řádným přídělem. Jenže Miloslav
sným
ještě dalším nejméně dvěma jasným
ególům zabránil, bez něj by byl debakl ještě výraznější. Byl jasně
nejvytíženějším hráčem, který
dělal, co mohl a uměl. Ve druhé
půli byla jeho pozice opravdu
nezáviděníhodná...

fotbal

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

úzce spjat z minulosti,
bylo to na hřišti hodně
těžk
těžké?
„Upřes
„Upřesnil
bych, že do
Prostějova mám blíž než do Brna,
protože pocházím z okolí Vyškova,
ale máte pravdu, že v Brně jsem hrál
hodně dlouho. Vrátit se na tento
stadion bylo př
příjemné, viděl jsem
bývalé spoluhráč
spoluhráče, kamarády. Z toby pro mě zápas mohoto pohledu byl
tivační.“
yy Jaký recept jste na Zbrojovku
zvolili?
„Samozřejmě Brno má kvalitu,
po
chce hrát o postup.
Chtěli jsme se

mu vyrovnat v nasazení, eliminovat
nákopy za obranu na rychlé útočníky
a náběhy po stranách. V prvním poločase si Zbrojovka něco vypracovala, ale myslím si, že jsme s ní běžecky
drželi krok. I souboje byly vyrovnané,
některé brejky jsme nedohráli tak,
jak jsme možná mohli, abychom
z toho vytěžili víc. Vypracovali jsme si
i standardní situace, jenže naopak ze
situace, která byla opticky možná nejméně nebezpečná, jsme dostali gól.
Zbrojovka nastřelila ještě tyčku, měla
nějaké závary, ale po první půli se stále
ještě dalo s utkáním něco udělat.“
yy Přece jen to ale nebylo první
oslabení, v čem spatřujete příčinu

kolapsu ve druhé půli?
„Když dostanete hned na začátku
červenou kartu, navíc stoper, tak to
zasáhne hodně do stanovené taktiky.
Pokud vezmete v úvahu, že Zbrojovka patří k týmům, které hrají doma
daleko lépe než venku, protože tohle
hřiště je větší než u jiných klubů, konečně neprohráli tady ani jednou,
tak to bylo samozřejmě dost těžké.
Druhý poločas byl pro nás utrpením.
Když mužstvo nedá proti oslabenému soupeři rychle gól, tak je pak nervózní. Jakmile se podařilo Zbrojovce
dát z další standardní situace branku,
tak ho domácí nabrali. Pak se to nabaluje, soupeř je u všeho dříve.“
yy Viděl jste přesně situaci, po níž
padla červená karta?
„Tomáš Janíček si přebíral balón,
nebyl sice ve vápně, ale byl poslední
před brankářem. Zřejmě v okamžiku, kdy chtěl nahrát, trefil soupeřovu nohu, která mu vypíchla míč.
Tím, že byl poslední, viděl červenou

kartu. Sice jsem se ho neptal, ale
ani neprotestoval, takže trest byl asi
oprávněný.“
yy On tam měl namále také brankář Bréda, i jeho zákrok mohl být
oceněn přísněji...
„Tam jsme prohráli hlavičkový souboj a to znamenalo, že jejich hráč
šel sám na Brédu. To souvisí zase
s naším postavením. Hráč si dal míč
hodně mimo branku a pravděpodobně by nemohl zakončit, takže se
rozhodčí spokojil pouze se žlutou
kartou.“
yy Čeká vás na podzim ještě jedno
utkání, jak těžké bude po tomto
debaklu najít motivaci?
„Pro nás je to kruté, ale prohra jako
prohra. Pokud bychom ale vyhráli ve
Vlašimi, je to pořád lepší než remíza tady v Brně. Jestliže nastoupíme
ve Vlašimi s podobným nasazením
jako zde v prvním poločase, tak se
nebojím, že bychom tam neměli
něco uhrát.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

ZBROJOVKA ROZEBRALA ESKÁČKO NA SOUČÁSTKY ÅþLMLVWĄPHPLNG\ÿVHGtP
Prostějov hrál druhý poločas v deseti, to rozhodlo

BRNO Vzájemný duel Prostějova s brněnskou Zbrojovkou má vždycky svůj specifický náboj, byť se nejedná o klasické regionální derby.
Prostějovský tým už před pěti lety začal lovit ve zbrojováckých vodách
a od té doby se enkláva hráčů, která prošla brněnským klubem, na
Hané značně rozšířila. Na druhé straně zvýšila prestiž přítomnost prostějovského rodáka Miloslava Machálka na lavičce, kam se nedávno
přesunul z nedaleké Líšně. Přestože se v jihomoravské metropoli hraje
„jen“ na Městském stadionu na Srbské, jde o jeden z mála druholigových stadionů, kde panuje ta pravá fotbalová atmosféra. Uplynulý
pátek se diváci hrou svých idolů pořádně namlsali, ti totiž Prostějovu
v rámci utkání 16. kola Fortuna:Národní ligy nastříleli „bůra“, přičemž
ve druhé půli se ze strany eskáčka o fotbalu snad ani nedalo mluvit...
i branka po standardní situaci. Tu si ve
EXKLUZIVNÍ
velice slibné vzdálenosti v úplném záreportáž
věru první půle vypracovalo i eskáčko,
pro Večerník
zůstala ovšem bez využití. Domácí gólman Floder zůstával prakticky bez práTomáš
ce. Zato Bréda na druhé straně se dostal
KALÁB
do pořádného varu zejména ve druhé
půli, kterou zásadně poznamenalo brz5VCXRąGFXÚMQRGO
ké vyloučení Janíčka. S jeho odchodem
se cela obranná koncepce v podstatě
Favoritem byla jednoznačně domácí rozpadla a fotbal na hřišti hrálo pouze
Zbrojovka. Není bez zajímavosti, že jediné mužstvo. Hrálo a střílelo branky,
mezi oběma týmy v tabulce zela pro- a to Bréda ještě nejméně dvěma dalším
past šesti míst, v bodovém vyjádření šlo bravurně zabránil. Jedinou fotbalovou
ale „jenom“ o sedm bodů. Oba soupeři akcí hostů byl brejk dvojice Slaměna,
tak mohli jít do zápasu v dobrém rozpo- Kroupa, jenže ten obrana domácích
ložení. Brno mělo za sebou dvě domácí vyřešila.
výrazné výhry, eskáčko zase výborné
<¾UCFPÊQMCOåKM[
výkony proti Žižkovu, Hradci Králové
i Jihlavě, přičemž v posledních třech
utkáních ztratilo jen dva body za remízu Zbrojovka zahrozila už po deseti mis Vysočinou. Do utkání však nemohl nutách, kdy Šumbera nastřelil zprava
kvůli karetnímu trestu zasáhnout Polák, tyč Brédovy branky. Za stejný časový
oslabení však bylo větší. Trenéru Oldři- úsek centroval zleva po standardní situchu Machalovi chyběla taková esa jako aci do vápna Růsek a Fousek hlavičkou
Píchal nebo Koudelka, problémem vyzkoušel Brédovy reflexy. Převahu
pro defenzivu byla i absence Suse. Pro- domácích vyjadřoval také narůstající
to se odhodlal k neobvyklému kroku počet rohových kopů, po jednom vya postavil zrovna pětičlennou obranu, užil propadlého míče Fousek, který
do níž kromě obvyklé čtveřice zařadil přízemní dorážkou poslal domácí tým
také Kotouče. V záloze dostal příležitost do vedení – 1:0. Do sólového průniku
se nebál jít agilní Růsek, jeho zakončení
Střeštík, na hrotu operoval Kroupa.
zneškodnil opět Bréda. V nastaveném
8ÚXQL\¾RCUW
čase kopalo eskáčko po faulu na Biolka
nepřímý kop, jenže ohrožení domácí
Herní projev na hřišti je nutné striktně branky z toho nebylo.
rozdělit do dvou poločasů. Ten první Po změně stran atakoval rozehrávku
byl relativně vyrovnaný, i když i v něm Přichystal, prostějovský obránce Janíček
měla Zbrojovka mírnou převahu. následně těsně před vápnem sestřelil
Svědčí o tom nastřelená tyč a konečně osamoceného Pázlera a viděl za to od
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BRNO V zimní přestávce se stal
po návratu z hostování v Líšni příjemným překvapením. Zabydlel se
na levém kraji obrany, kde odehrál
4Q\JQFWLÊEÊOQOGPV\¾RCUW2TQUV÷LQXUMÚUVQRGT6QO¾w,CPÊéGMQRQWwVÊJTCEÊ v jarní části i na podzim několik
RNQEJWVTGPÆT/CEJCNCLGwV÷PGVWwÊEQDWFGP¾UNGFQXCV (QVQ6QO¾w-CN¾D
druholigových zápasů. Pak však
sudího červenou kartu. Vaňkův následný Pachlopník zapsal do střelecké listiny. přišla chyba ve Vítkovicích, která
přímý kop se ještě neujal, zato po pěti mi- Po nedávném příchodu do Zbrojovky Michala Zapletala (na snímku) posadila na lavičku. Z té vyběhl až na
nutách a dalším rohu se po opakovaném tak doma drží stoprocentní bilanci.
stadionu na Srbské v Brně.
centru těšil po dorážce Šmíd z druhé
<CLÊOCXQUVFWGNW
branky domácích – 2:0. Uběhla hodina
hry, když se proti Pázlerovi dvakrát blýskl
zákrokem Bréda. Po dalším zákroku na Při pohledu do zápisu o utkání je mož- ƔƔ Do utkání jste naskočil na pounikajícího Přichystala však i nad ním vi- né napočítat pětici hráčů Prostějova, sledních dvacet minut, jaký jste měl
sel Damoklův meč červené karty, naštěstí kteří někdy prošli brněnským klubem. dojem z pobytu na trávníku?
z toho byla jen žlutá. Z přímého kopu se Konkrétně Kroupa, Pašek, Střeštík, „Šel jsem na hřiště po dlouhé době, bylo
ovšem nádherně trefil do levého růžku Lutonský a Schuster, k nim je třeba ještě to na pěkném stadionu s diváckou kuliprostějovské branky Vaněk – 3:0. De- vzpomenout Suse, což by v optimálním sou, jenže stav utkání byl nula tři, takže
set minut před koncem se po uvolnění případě tvořilo více než polovinu se- se s tím už nedalo nic dělat. Navíc jsme
kolmou přihrávkou od Vaňka zapsal do stavy. Na opačné straně figuruje vyjma hráli v deseti. I tak jsem se snažil udělat
listiny střelců střídající Pachlopník – 4:0. kouče Machálka jediné jméno v podo- maximum, ale soupeř už nás přehrával.
A to nebylo vše. Tentýž hráč naservíroval bě druhého brankáře Halousky, který Pak už jsme ale ze hry neměli téměř vůzprava míč na zadní tyč Přichystalovi, si na Hané dobře zachytal na jaře 2017, bec nic.“
který uzavřel skóre utkání – 5:0. V nasta- kdy v premiérové sezóně eskáčko sestu- ƔƔ Druhý poločas byl asi zásadně
ovlivněn brzkým vyloučením?
veném čase ještě Bréda skvěle vychytal povalo z druhé ligy.
„Vyloučení se bohužel stalo, ale místo
Barišův pokus z voleje!
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
abychom se stačili nadechnout, Zbro1UQDPQUVWVM¾PÊ
jovka to vzápětí potrestala druhou
Na druhou ligu nadstandardní návště- brankou. Poté jsem se začal rozcvičovat
Pozornost si v tomto zápase určitě za- va dvou a půl tisíce fanoušků vytvořila a tehdy padla z přímého kopu třetí bransloužil domácí trenér Miloslav Machá- pravou fotbalovou atmosféru s neustá- ka. V tom okamžiku bylo po zápase.“
lek, který jakýkoliv tým proti svému lým povzbuzováním týmu, který se za ƔƔ Jak jste zmínil, naskočil jste do
rodnému Prostějovu vždy dobře při- podporu odvděčil výkonem na hřišti. zápasu po delší době, jak jste vlastně
praví. Poněkud neobvyklý byl jeho pře- K atmosféře velkého fotbalu přispěla prožíval podzimní sezónu?
stávkový tah, kdy za stavu 1:0 vystřídal i pozdní hodina výkopu, kdy se hrálo za „Prvních asi pět šest kol jsem nastuponaráz oba krajní záložníky, kteří se do- umělého osvětlení. Pozitivní atmosféru val v základní sestavě. Pak jsem udělal ve
statečně neprosazovali ve hře jeden na dotvářelo i korektní vedení zápasu dele- Vítkovicích chybu, která nás stála body.
jednoho. Vyšlo mu i poslední střídání, govanými arbitry i fakt, že domácí ne- Trenér se rozhodl udělat změnu a Mikdy se nedlouho po příchodu na hřiště museli být vůbec karetně napomínáni. lan Lutonský se na postu levého obránBYLI JSME
U TOHO

Tomáš KALÁB

(QVQ,QUGH2QRGNMC

ce chytil a hraje tam výborně. Trenérovo rozhodnutí samozřejmě respektuji.“
ƔƔ Být na lavičce a čekat na šanci je
vždy nevděčná úloha, přemýšlel jste
o nějaké změně směrem k větší herní
vytíženosti?
„Zatím jsem to neřešil. Momentálně žiji
s týmem, ve kterém jsem, zajímá mě,
kolik máme bodů, a jestli někam půjdu,
nebo ne, to se bude řešit až v zimě. Tímto směrem v rozjeté sezóně neuvažuji.“
ƔƔ Jak hodnotíte právě ukončenou
první polovinu soutěže?
„Sezóna není úplně špatná, i když jsme
ztratili vyhrané zápasy, ať už to bylo
ve Vítkovicích, nebo v Sokolově, kde
jsme mohli dosáhnout na tři body. To
samé v případě Chrudimi. Myslím si
ale, že v případě zvládnutí utkání ve
Vlašimi budeme mít bodů dostatek
a budeme spokojeni s klidným středem tabulky.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KNQUNCX/#%*.'-VTGPÆT(%<DTQLQXMC$TPQ
„Výsledek je sice jednoznačný, ale nerodil se vůbec lehce. Soupeř ne náhodou získal
body s mužstvy z popředí tabulky, takže houževnatost z jejich strany tam byla. Zahráli
velmi kvalitní obranný blok, do kterého jsme se nebyli schopni moc dostat. Když už
jsme se tam dostávali, neměly centry potřebnou kvalitu. Do bloku se musíte dostat
řešením situací po stranách jeden na jednoho, to nám oba dva krajní záložníci neřešili.
Proto jsme přistoupili k poločasovému střídání. Utkání rozhodla výborná práce Kuby
Přichystala v presinku na Janíčka, z něhož vyplynula červená karta. Od té doby bylo na
hřišti už jen jedno mužstvo. Jsem rád, že jsme měli hlad po gólech až do konce utkání.“

1NFąKEJ/#%*#.#5-2TQUV÷LQX
„Takové utkání se hodnotí velmi těžko... Prohráli jsme vysoko nula pět, což hovoří za vše. V prvním poločase jsme přežili dvě šance domácích, kteří nastřelili tyč, ale byli jsme připraveni na to, co hrají, tedy
především dlouhé balóny za obranu. Proto jsme hráli na tři stopery, které doplňovali dva krajní obránci.
V úvodní půli jsme sice udělali hrubku po rohovém kopu, ale se zápasem se ještě pořád dalo něco dělat.
Druhý poločas rozhodla už ve druhé minutě chyba Tomáše Janíčka, kdy je potřeba odehrát balón úplně
jinak. Pak jsme v ničem nestíhali, nebyli vůbec konkurenceschopní a zápas jsme dovedli do takového
výsledku. Myslím si, že se zápasem jsme si měli být schopni poradit i v takovém případě, kdy jsme hráli
v deseti. Brno ale bylo jednoznačně lepší a vyhrálo zaslouženě.“
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Rohové kopy:

Žluté karty: –

Červená karta: 47. Janíček.

Střídání: 46. Krška za Fouska, 46. Pázler za Šumberu, 75. Pachlopník za Růska

Střídání: 64. Rolinc za Paška, 72. Zapletal za Střeštíka, 80. Šteigl za Lutonského

Žluté karty: 65. Bréda, 73. Zapletal
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Drama v podzimní derniéře rozhodl až penaltový rozstřel

LIPOVÁ Skvělý začátek, mizerný prostředek a velmi divoký závěr se šťastnou koncovkou. Takový zápas mají ze svého pohleBYLI JSME
du za sebou hráči Lipové, kteří se v rámci předehrávaného 16.
U TOHO
kola Clean4you krajského přeboru utkali s týmem Ústí u Hranic.
Svěřenci kouče Růžičky sice brzy vedli 2:0, posléze ale soupeřům
dvakrát vyšla kombinace a bylo srovnáno. Nerozhodný výsledek vydržel až do konce vyhroceného souboje, v němž se nako- 2GVT*QNQWDGM PCUPÊOMWXRTCXQ UGUVCNPGwċCUVPÚOJTFKPQW·UVÊ5KEGFCNIÐN
Foto: Michal Sobecký
nec během penaltového rozstřelu přiklonila štěstěna na stranu PCPKEOÆP÷XRGPCNV¾EJLCMQLGFKPÚPGRTQO÷PKN
Lipové. Ta tak prožila vítěznou derniérou s podzimní částí, v níž Holoubka už skončil přímo v síti – 2:1 nadávkami a výkřiky fanoušků.
Dvě minuty nato bylo dokonce srovná- Výsledkem střelecké nemohoucnosti
jako nováček nejvyšší krajské soutěže pořádně čeřili vody.
pečných. Po hodině hry se ale Lipová
opět dostala do hry, i když tam už chyběla lehkost z úvodu zápasu. Hodně vidět
pro Večerník
byli Fialka a Štěpánek, který také mohl
pěknou střelou z dálky rozhodnout. FiMichal
alkovi zase nebyl uznán kuriózní gól, kdy
SOBECKÝ
brankář rozehrál přímo do něj a míč poté
spadl do brány. Druhý poločas rovněž
5VCXRąGFXÚMQRGO
doprovázely drobné šarvátky mezi hráči
a chvíli hrozilo, že zápas přeroste rozhodOba celky se nachází v přímé špičce ta- čím přes hlavu.
bulky. Zatímco Ústí u Hranic bylo před
<¾UCFPÊQMCOåKM[
výkopem třetí, Lipová se usadila na
pátém místě. O něco lepší formu měli
v posledních zápasech hosté, kterým se Hned ve 2. minutě padal do vápna dopodařilo třikrát v řadě neprohrát. Nová- mácích pěkný centr, nicméně Šerý neček z Prostějovska pak utkání předcháze- proměnil. Za dvě minuta přišla obrovská
jící tomu sobotnímu ovládl až na penalty. šance na druhé straně. Centr Fialky přistál u Horáka, který ale trefil jen soupeře
8ÚXQL\¾RCUW
a následnou dorážku pak zahodil Denis
Přikryl. V 7. minutě zahrozilo opět Ústí.
První poločas byl zprvu jasně v režii Li- Nehyba se vytočil na ose hřiště do střely,
pové. Té se dařilo dostávat kombinací která těsně minula tyč. Prvním střelcem
a rychlostí hráčů na křídlech do šancí. se mohl stát šťastlivec, který by dokázal
A po standardní situaci a penaltě vedli usměrnit centr Pally z úhlu. Nicméně
domácí zaslouženě o dvě branky. Násled- nikdo takový se nenašel a tak musel zaně navíc prakticky soupeře nepouštěli úřadovat Fialka. Ten z volného přímého
přes půlicí čáru, odebírali jim míč hned kopu krásně trefil a domácí se mohli rav zárodku jejich akcí a vyráželi znovu do- dovat – 1:0. Hosté se snažili odpovědět,
předu. Jenže poté hosté přece jen srovna- nicméně z toho byla střela sražená mimo
li krok a pěknými kombinacemi dvakrát a dalekonosná rána Smolky, kterou ale
vyškolili obranu domácích. Stačily jim dokázal brankář Lipové zneškodnit. Nak tomu pouhé tři minuty. Domácí poté opak na druhé straně byl Urbášek krátký
byli jako opaření a nepochybně přivítali na penaltu, která byla nařízená za faul na
poločasovou přestávku.
Štěpánka. K míči se opět postavil Fialka
Ve druhé pětačtyřicetiminutovce byli a s přehledem proměnil k pravé tyči - 2:0.
zprvu jasně lepší hosté. Ti drželi soupeře Vedení Lipové mohl záhy pojistit Štěpápřikované před jejich bránou a vykom- nek, ale z úhlu minul tyč. Hrdinou okabinovávali akce. Možná až příliš, Ústí mžiku se mohl stát hostující Šerý, ale rátotiž vzdor velké převaze vyprodukovalo nou z vápna minul růžek. Střela Žingora
velmi málo střel a minimum těch nebez- sice ještě k bráně neprošla, naopak pokus

EXKLUZIVNÍ
reportáž

no, když pohlednou kombinaci zakončil
Nehyba nabíhající na nahrávku ze druhé
vlny – 2:2. Hráči Lipové byli vyrovnáním
skleslí, i tak si ale do přestávky vytvořili
dvě zajímavé šance. Nejprve Holešinský
z úhlu minul bránu, s poločasem se pak
rozloučil Fialka dalekonosnou střelou,
která ale bránu nenašla.
Do druhé půle ale vstoupilo daleko lépe
Ústí. Už ve 47. minutě se dostal Křenek
k nepříjemné střele z otočky. Několik
okamžiků na to mohli hosté žehrat na
překombinování akce po ose Žingor
– Šerý – Holoubek, ze které nakonec
nebyla kloudná střela. V 54. minutě
naopak diváci byli svědky velké šance
domácího Štěpánka, který poslal krásný
lob, skvělým zákrokem ho ale zneškodnil
brankář Ústí. Hned nato to zkusil z dálky
Sencovici, minul. Celkově ale ze hry měli
mnohem více hosté.
62. minuta pak přinesla šanci hostí, při
níž Šerý nabídl míč do druhé vlny Holoubkovi. Akce ne nepodobná druhé
gólové ale tentokrát brankou neskončila.
Nejzajímavější a nejspíš ještě dlouho propíraný moment zápasu však byla 68. minuta. Fialka totiž byl doslova nakopnut
míčem ze strany brankáře hostů, balón se
vysoko zvedl a zaplul mezi tři tyče. Jenže
gól nejenže nebyl uznán, ale ještě ke všemu domácí hráč obdržel žlutou kartu.
Tou dobou už byli fanoušci na rozhodčího Brázdila hodně rozezlení, po tomhle
momentu se napětí na stadionu ještě
zvýšilo. „Zahoď tu píšťalku“, „pískej radši
kuličky“ a „máš napsané úkoly?“ neslo
se stadionem. Utkání spělo do dramatického finále. Rozhodnout mohl lipovský
Žilka, ale z rohového kopu vápna minul.
Ke konci zápasu už převládaly rozmíšky
a strkanice hráčů doprovázené dalšími

35

týmů tak nakonec byly penalty. Dlouho
byl stav nerozhodný, navíc Žilka s Fialkou na jedné a Sencovici na druhé straně
poslali míč suverénně do růžku. O totéž se pokusil také ústecký Holoubek,
nicméně trefil jen spojnici tyčky a břevna: a domácí mohli slavit.

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Ústecký Patrik Sencovici byl při všem
důležitém na hřišti. V obou brankách
svého týmu měl prsty právě on. V prvním poločase výrazně skvělou rozehrávkou, rychlostí a nápaditými nahrávkami
přispíval ofenzivě, v tom druhém byl
vidět spíše v defenzivní práci. Ani v jedné
roli však nedělal chyby a naopak na něm
výrazně stála hra celé jedenáctky.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Utkání se odehrávalo v pořádně chladném počasí a mraky na obzoru hrozily,
že přinesou průtrž. Na utkání přesto
dorazila také skupina hostujících fanoušků, kteří to přitom mají do Lipové
80 kilometrů. Zápas se ale vůbec nepovedl rozhodčímu Brázdilovi, který
působil značně nejistě. Po neuznání
sporného gólu a následném řevu fanoušků přestal utkání zvládat a stále
častěji chyboval v úsudcích.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Bouřlivá. Vzdor nečetnému diváctvu
a chladnému počasí by se atmosféra zejména ve druhém poločase dala krájet.
Přispěla k tomu hlasitost fanoušků obou
táborů, horkokrevní hráči i výkon rozhodčích.

tvrdí Tomáš Fialka
LIPOVÁ Sobotní lipovská derniéra
v krajském přeboru se změnila na
souboj Fialka versus Ústí. Alespoň
v útočné fázi. O něco spokojenější
mohl být domácí plejer, který dva
góly zařídil, k tomu přidal i proměněnou penaltu v rostřelu. A mohl
se stát úplným hrdinou, ale šťastnou trefu od zad mu sudí neuznal.
Domácí tak brali místo tří bodů jen
dva. Tomáš Fialka (na snímku) však
mohl být spokojený. Podobně jako
v minulé sezóně na konci jarní části,
tak i nyní v závěru té podzimní střelecky procitl.

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Jak hodnotíte utkání?
„Vstoupili jsme do něj dobře, plnili to,
co jsme chtěli. Chtěli jsme bránit od
půlky, což se nám dařilo. Brali jsme jim
jejich dlouhé balóny. Dali i dva rychlé
góly z přímáku a z penalty, kdy nastoupil Štěpec – dobře tam spadl. Proměnil
jsem penaltu svým klasickým způsobem. Pak jsme ale měli hluchou
pětiminutovku, kdy jsme dostali góly
na 2:2, zčehož jsme byli takoví skleslí.
Naštěstí nás zachránil konec poločasu
a mohli jsme si něco říct v kabině.“
ƔƔ Mezi 46. a 60. minutou se mohl
lámat chleba. Ústí bylo tou dobou
lepší než a tlačilo…
„Bylo lepší a častěji na balónu. Ve středu hřiště jim to víc šlapalo. Hodně
dobře to hráli z lajny. Pomalu každý
míč odtud čepovali do vápna. Měli
jsme štěstí, dobře jsme to ubránili.

Foto: Michal Sobecký

Děkuji za to našim obráncům, dali do
toho dneska všechno a naštěstí to ukopali.“
ƔƔ Převaha hostujících hráčů byla
zřetelná především ve vzdušných
soubojích…
„Hlavně v mém případě... (úsměv) Já
vyhraju jednu hlavičku za zápas, tentokrát ani to ne. Jediné, co jsme vyhráli
v zápase, bylo od stoperů. I tam to ale
trochu vázlo. Máte pravdu, ty vzdušné
souboje jsme moc neměli.“
ƔƔ Jak moc podle vás ovlivnil zápas
výkon rozhodčího? Nadávaly obě
strany.
„Nadávaly... Za mě to bylo zbytečné
vyhrocení situace jak od nás, tak od
hostí. Mohlo to být víc v klidu. Písknuté to je, ten rozhodčí situaci nezmění.
Nevím tedy, jak se posuzuje gólová
situace, co jsem dal zády, ale za mě to
byla regulérní branka. Byl jsem otočený zády k brankáři, ten to do mě napral
a spadlo to tam. Nevím, jak to hodnotit...“
ƔƔ Byli jste při penaltách nervózní
s tím, že ten druhý bod prostě urvat
musíte?
„Ten druhý bod z penalt je vždycky
taková třešnička na dortu. Hodí se a
vždycky potěší.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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t6,5QMQN·UVÊW*TCPKE
„Skoro každý zápas je to u nás drama. Máme vždy spoustu
šancí, ale dojíždíme na to, že je neproměníme. Začali jsme
laxně a domácí po našich velkých chybách vedli dva nula.
Potom jsme alespoň na chvilku v prvním poločase, který byl
jinak od nás špatný, zapnuli a byly z toho zaplaťpánbůh dva
góly. Druhý poločas už byla taková trochu divočina. Myslím
si, že nervozita na hřišti byla z obou stran zbytečná. Bohužel
k tomu přispěl svými výroky rozhodčí, který situace otáčel.
A hráči na to reagovali emotivně, a zbytečně se z utkání stalo
to, co jsme viděli...“

t 5 - . K R Q X ¾ 
„V prvním poločase jsme z brejkových šancí dali dvě branky
a měli další možnosti, mohli
jsme přidat i na 3:0. Dokonce
dvakrát. Pak jsme ale na pět
minut vypadli z tempa a soupeř,
který je velice kvalitní – loni hrál
divizi a letos se pohybuje nahoře – nás potrestal. Nakonec jsme
tak rádi za dva body.“

TJ Sokol Ústí
2 :2
Clean4you krajský přebor Olomouckého KFS

SK Lipová

Palla

A. Přikryl

Bočan

Křenek

Pavel
RŮŽIČKA

Pavel
SENCOVICI

Smolka
Takáč

Vybíhal

Nehyba

D. Přikryl

Horák

Pančochář
Urbášek

Žingor
Milar

Šerý

Fialka

Šnejdrla

Drexler
Sencovici

Žilka

Holešinský

Branky: 11. a 23. Fialka

LIPOVÁ
Střely na branku:

Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

3

Holoubek

2 : 2

Branka: 35. Holoubek, 37. Nehyba

ÚSTÍ

( 2 :2)

11

Střely na branku:

( 6 :5)

Rozhodčí: Brázdil – Halenka, Aberle.

Diváků: 100

Střely mimo branku:

8

Rohové kopy:

Žluté karty: 38. Žilka, 64. Milar, 68. Fialka, 70. Horák, 88. Novák, 90. Palla

Žluté karty: 23. Urbášek, 61. Žingor, 77. Holoubek, 88. Pančochář a Sencovici

Střídání: 22. Štěpánek za D. Přikryla, 79. Novák za Holešinského

Střídali: 76. Kalous za Křenka, 85. Frydrych za Šerého

6
3

fotbal

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Petr GOTTWALD- trenér Kralic na Hané:
„Po celý zápas jsme se snažili vyvíjet tlak na soupeře, rozhodnutí ohledně výsledku padlo v prvním poločase. Byli jsme kousek od toho,
abychom nějakým způsobem balón do brány dotlačili. O přestávce jsem avizoval klukům, že už jsme dávno mohli vést o dvě tři branky.
Sice jsme gól dali, ale musím sudímu věřit, že to ofsajd byl. My jsme opět inkasovali laciné brany, co z toho, že máme územní převahu,
že máme balón na kopačkách, že máme tlak, když to neuhrajeme. Kluci ale podali bojovný a organizovaný výkon, bohužel střelecká
potence dnes byla malá. Na tu jsme doplatili, proto jsme si body nezasloužili.“
Martin KUPÈÍKWUHQÅU9HONÙFK/RVLQ
„S výsledkem utkání jsem spokojen. Na toto roční období na velmi dobře připraveném hřišti se hrál technický fotbal. Obě mužstva
chtěla hrát, se hrou svých svěřenců jsem spokojen. Vzadu jsme chtěli zápas odehrát na nulu, což se nám téměř povedlo s výjimkou
nastavení, kdy měli domácí velký tlak. Chystali jsme se na rychlé brejky, z nich se nám podařilo dát obě branky. Soupeř hrál v závěru
vabank, my si nepohlídali zbytečně ofsajd, jinak mohl zápas skončit tři nebo čtyři nula. Přijeli jsme si pro bod, vítězství bylo navíc,
odvážíme si body tři, takže spokojenost.“

Pozápasové hodnocení trenérù

břevno, ale brankář se opět ukázal překážkou. Čtvrt hodiny před koncem se
BYLI JSME
radovali domácí, když Studený našel
U TOHO
kolmou přihrávkou Gottwalda, podle
názoru pomezního sudího byl ovšem
hrající trenér v ofsajdu.
Zhruba deset minut před koncem
přišly dva slepené góly, které rozhodly
o výsledku utkání. Nejprve načechFOTOGALERIE
ral míč do šestnáctky zleva Zatloukal
klikni na
a Kováč hlavičkoval ukázkově pod
www.vecernikpv.cz
břevno – 0:1. Chvíli poté se zprava
6GPVQOÊéXUÊVK-TCNKEDTCPMWPG\PCOGPCNMXčNK×VQéPÆOWHCWNW8GNMÚEJ.QUKP
střelou prosadil Kobza – 0:2.

(QVQ6QO¾w-CN¾D
V hektickém závěru mohly Losiny
definitivně rozhodnout při brejcích ofsajd. V samém závěru se přesnou Statistiky z utkání, ostatní výsledky
do otevřené obrany, jednou ale situa- střelou prezentoval Baran, stačilo to a podzimní tabulku krajského přeci řešil Hlačík, podruhé sudí odmával ovšem jen na korekci výsledku – 1:2. boru najdete na straně 26

průběh sezóny Petr Gottwald

určitě nenudil, jak nepříjemným
byly Losiny soupeřem?
„Po celý zápas jsme byli lepší, hráli
jsme na polovině soupeře. Soupeř
na to reagoval dlouhými nakopávanými balóny, proto práce bylo pro
obranu víc. Nemyslím si, že si Losiny vytvořily nějakou vyloženou
šanci. Byli jsme lepší, škoda že se
nám nedařilo v koncovce. V dru-

yy V utkání jste se coby obránce

Tomáš KALÁB

hém poločase jsme měli převahu, ale bez efektu.“
yy Závěr byl hodně hektický, hrálo se nahoru,
dolů, v čem spatřujete
příčinu těch dvou slepených gólů?
„Vytahovali jsme se možná
hodně dopředu, protože
utkání jsme chtěli zlomit,
dát gól, šance na to byly.
V prvním případě byl kvalitní
centr, autor branky byl vysoký,
dobrý hlavičkář, míč mu přesně
sedl na hlavu. Druhý gól byl smolný, náš brankář možná střelu pořádně neviděl, míč ještě před ním
skočil.“
yy Jak hodnotíte sezónu bezprostředně po jejím skončení?
„Závěr se nám hodně povedl,
konečně jsme bodovali, dařilo se
nám střílet branky. Kádr se poměrně obměnil, přišli noví hráči,

někteří ze základní sestavy vypadli.
Zpočátku sezóny trvalo, než si to
všechno sedlo. Musíme trénovat,
aby to na jaře bylo lepší.“
yy Jak jste spokojen v Kralicích?
„Přišel jsem sem hned po dorostu, takže jsem zde už nějakých pět
nebo šest let. Na dva roky nevzpomínám příliš dobře, protože jsem
laboroval se zraněním, ale teď
nastupuji pravidelně. Je tu dobrá
parta, vedení klubu také bez problémů, takže jsem spokojen.“

PROSTĚJOV Podzim je minulostí, začíná tedy doba bilancování. A zatímco pozice jednotlivých týmů jsou známé, už méně jsou vidět výkony,
případně působení některých regionálních hvězd v krajských soutěžích. Bohužel jakoby jim podzim nechtěl dopřát radost z fotbalu...
Jako první to pocítil Petr Gottwald. Později hrajícím. Jenže Kralicím se vůNěkdejší skvělý útočník se stal koncem bec nedařilo a dlouho byly poslední
minulé sezóny trenérem Kralic na Hané. v tabulce. Až postupně se mužstvo dá-

valo dohromady, nyní atakuje střed tabulky. A pomáhá tomu i Gottwald, který
přispívá i góly. Z místních fotbalových
celebrit na tom tak je vlastně nejlépe.
Jiní takové štěstí totiž nemají. David
Kobylík z Určic například často laboruje se zraněními a zdravotními neduhy. Nastoupil až do rozjeté sezóny,
následně ale už dvakrát kvůli lapáliím
se zdravím vynechával utkání. Určicím
se navíc jako týmu vůbec nedaří. Snad
ještě hůře jsou na tom ale Ivo Zbožínek

a Michal Spáčil. Druhý jmenovaný sice
už dal sedm branek, jenže skončil se
sádrou na ruce. A jeho nepřítomnost
ničí naděje Plumlova na solidní umístění nebo aspoň záchranu. Ivo Zbožínek
pak musel kvůli otočenému kolenu kariéru přímo odpískat. Těšit jej tak může
aspoň fakt, že jeho Smržice mají snad to
nejhorší za sebou.
Zkrátka fotbaloví matadoři to neměli
v podzimní části vůbec jednoduché.
(sob)

Spíše se trápily

Hvězdy z trávníků?

KRALICE NA HANÉ Po posledním hvizdu
sudího, jímž uzavřel podzimní část ročníku
2019/2020, se trenér domácích Petr Gottwald
vyjádřil nejen k právě proběhlému zápasu. Exkluzivně pro Večerník shrnul průběh podzimu
a nastínil agendu pro zimní přípravu.
„Když budu bilancovat celou sezónu, tak máme
vzrůstající tendenci především po herní stránce.
Tento trend se výsledkově projevil až ke konci
podzimu, bohužel s výjimkou tohoto zápasu,“ litoval kouč ztracených bodů v samém závěru.
Pak se podíval do nejbližší budoucnosti. „Herně
se nám ale začíná dařit, na čemž je teď potřeba
zapracovat, trochu si odpočinout, na což bude
dostatek času. Zimní příprava bude dlouhá, v jejím rámci hlavně potrénujeme, abychom znovu
nabrali fyzickou kondici, abychom v každém zápase vydrželi celých devadesát minut. To je podstatné. Budeme se snažit dávat co nejvíce gólů, to
bude další hlavní úkol do zimní přípravy,“ uzavřel
Gottwald prvotní zhodnocení sezóny.
(tok)

KRALICE NA HANÉ Čtyřiadvacetiletý stoper Jan Hlačík
(na snímku) je odchovancem
prostějovské kopané a do Kralic na Hané přišel přímo z dorostenecké kategorie. Klubu
hrajícímu krajský přebor je
stále věrný a má k tomu své důvody. Nejen o nich hovořil bezprostředně po zápase s Velkými
Losinami.

zlepšujeme,“ vidí JQąGMQXCN,CP*NCéÊM

„Herně se stále d0GFCąKNQUGXMQPEQXEGq

Tomáš
KALÁB
„Říkal jsem klukům, že je těžké vyhrát
třikrát po sobě, dnes se to vyplnilo,“
pokýval hlavou po utkání hrající trenér
Kralic Petr Gottwald. Že to nebude
jednoduché, ukázala už 13. minuta,
kdy po nepřímém kopu dopravil míč
hlavičkou do domácí sítě Linet, ale
pro útočný faul gól uznán nebyl. Hosté
z Velkých Losin si po chvíli málem dali
vlastní gól po centru Gottwalda, brankář Hatala ale odvrátil míč na roh. Trenér Kralic pak připravil šanci Baranovi,
který to zkusil technicky, ale mimo.
Ještě do poločasu měli domácí dvě
dobré příležitosti, nejprve po Nečasově akci následnou střelu zlikvidoval
Hatala, pět minut před přestávkou byl
sám před brankou Vincourek, ale gólman opět nebezpečí odvrátil na roh.
Po hodině hry poslal přízemní centr
do vápna Studený, jenže míč proletěl
předbrankovým prostorem, aniž ho
zasáhl někdo z domácích. Studeného brejkovou situaci s problémy opět
vyřešil Hatala, Vincourek mířil pod

pro Večerník

Kralice nezvládly
závěr utkání

Clean4you krajský přebor mužů

KRALICE NA HANÉ V posledním podzimním kole krajského přeboru se
na Hané potkali sousedé v tabulce. Tento fakt sám o sobě sliboval vyrovnaný souboj, v němž si domácí mohli vylepšit pozici do zimní přestávky.
Utkání poznamenalo několik neuznaných branek na obou stranách, ty
regulérní padly až deset minut před koncem a rozhodující náskok jimi
získaly Losiny. Domácí v nastavení jen korigovali výsledek, díky němuž
se soupeř dostal v tabulce před jednoho ze dvou zástupců prostějovského regionu. O derniéře nováčka z Lipové podrobně referujeme na
straně 35.
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06l/8
14. kolo, sobota 16. října, 10.30
hodin: Prostějov – Vítkovice (Hubený – Kopecký, Motal).
06l/8
14. kolo, sobota 16. října, 12.15
hodin: Prostějov – Vítkovice (Motal – Hubený, Kopecký).

Jan Dvořák (Vrahovice)
3. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
4. Libor Němec (Horní Štěpánov)
5. Jan Studený (Sokol Vrahovice)
6. Jakub Kratochvíl (Dobromilice)
7. Josef Meluzín (Horní Štěpánov)
8. Martin Liška (Horní Štěpánov)

16
14
13
12
11
10
9

POØADÍ PÌTICE KANONÝRÙ
16 branek

1. Petr VODÁK (Sokol Určice)

5:2

vedení na svou stranu, ovšem centr
Růžičky neproměnil v branku Dvořák
a ani následný tlak domácím ke gólu
nepomohl. Právě Růžička byl nadále
velmi aktivní. Ve velké šanci se ale ve
29. minutě objevil také Kawij, ovšem
neuspěl. Ve zbytku úvodní pětačtyřicetiminutovky se žádná vyložená příležitost již nezrodila.
Druhá půle přinesla změnu. Tentokrát
to nebyly žádné hluché pasáže, naopak
bylo vidět dost pěkných akcí. A hned
zkraje ale padly dvě branky. Nejprve ve
47. minutě využil Kawij penaltu po hře
soupeře rukou – 2:1. Dvě minuty nato
ale srovnal na 2:2 Kotlán, který využil
zmatku před bránou a nadvakrát dorazil
míč u tyče. Těžit mohl z dobrého centru

(%-P*d$q
52.7/d$q (1:1)

František KOCOUREK
– Sokol Plumlov B:
„Na okres zápas velmi dobré úrovně. Oba
týmy měly posily z A mužstva, což bylo znát.
My jsme doplatili na produktivitu. Na první
pohled vypadá výsledek jednoznačně, ale tři
góly jsme dostali až v závěru utkání. Dvakrát
se nám podařilo vyrovnat a měli jsme i více
šancí na skórování než domácí. K nim se
pak přiklonilo trošku i štěstíčko a ukázali
i kvalitu. Dvanáct minut před koncem se
dostali do vedení a my jsme mohli ze dvou
šancí znovu vyrovnat, což bohužel nevyšlo
a Kralice potom do otevřené obrany ještě
dvakrát udeřily. Teď se dobře připravíme na
jaro, abychom soutěž dokázali udržet i na
další ročník.“

Miroslav TAKÁÈ
– Kralice na Hané „B“
„Soupeř nás překvapil. Celý týden se tradovalo, že by měl mít nějaké posily z ‚áčka‘,
nakonec se jich ale moc neobjevilo. Ale
zaujali mě tím, jak byli vepředu velice pohybliví. My jsme 1:0 vedli, potom jsme
nechali soupeře vyrovnat. Zápas byl vyrovnaný a soupeř měl možná i více šancí
zhruba do pětasedmdesáté minuty. Poslední čtvrthodina patřila nám a bereme
tak všechny body. Zase jsme odskočili,
opět jsme dostali gól. Až potom ten závěr
rozhodl a je z toho tak krásný gól podzimu.
Jsem velice rád za celý podzim, který se
nám opravdu vydařil a doufám, že na jaře
budeme v takových výkonech pokračovat.“

Pozápasové hodnocení trenérù

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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Michal
SOBECKÝ
Utkání začalo zostra. Už ve 3. minutě
se trefil zkušeně Pavel Růzička a otevřel
účet zápasu – 1:0. Poté ale začal hrozit
Plumlov, zejména Kotlán a Fajstl byli
místy pořádně nebezpeční. V 17. minutě ale naopak domácí mohli navýšit, po
faulu na Kawije následoval volný přímý kop, krásně zatočený, ovšem balon
minul bránu. Několik okamžiků nato
už se ale část hřiště radovala, ovšem ta
plumlovská. Kolařík srazil míč k tyči
po centru ze strany a bylo srovnáno –
1:1. Následovala dlouhá hluchá pasáž,
kdy si týmy spíše navzájem nahrávaly,
než aby se jim dařila kombinace. Ve 29.
minutě ale Kralice mohly znovu dostat

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

KRALICE NA HANÉ Podzimní derniéra kralického „béčka“ se
domácím vyvedla na jedničku. I když to tak zprvu nevypadalo.
Kralice na Hané totiž v souboji rezerv vyzval Plumlov, který přijel s mladým týmem a také několika hráči kopajícími za „áčko“.
I díky tomu byl výsledek nedělního souboje dlouho vyrovnaný
a zápas musel rozseknout druhý poločas. Ten se mnohem více
povedl domácím, kteří se dostávali do více šancí a byli fotbalovější. Dlouho se však s houževnatým sokem kralický celek trápil.

a následně rychlého přenesení hry Jiřího
Kišky. Nato dlouho další branky nepadaly. Šance přitom k vidění byly. Křesala
například vyzval Kolaříka ke skórování,
ale ten ve skluzu minul. Ještě lepší pozici
měl ale sám Křesala, který doslova zazdil
dobrý centr Surmy. V 58. minutě padl
k zemi u své branky Bureš a následná
branka domácích ke vzteku týmu tak
neplatila. Po hodině hry naopak domácí
zahrozili Balákem, ovšem brankář včas
zasáhl. V 68. minutě pak vystrčil růžky
v protiakci Neoral.
Blížil se konec zápasu a vypadalo to na
remízu. Nicméně rázné „ne“ řekli právě
domácí. V 78. minutě se totiž nejdřív
prosadil právě Neoral, který krásně trefil míč o tyč do brány – 3:2. Kotlán následně mohl ještě vyrovnat, jenže trefil
zblízka pouze brankáře. Jak se přitom
ukázalo, šlo o rozhodující moment.
Následně totiž dvě branky přidal Petr
Kawij, když zejména ta první byla výstavní – zpracování nahrávky Růžičky,
zasekávačka a přesná střela z osy hřiště
– 4:2. Vzápětí se prosadil znovu a bylo
to 5:2. Alespoň zkorigovat mohl v samém závěru ještě Kotlán, ale pomotal
pouze hráče v poli, ne už brankáře.
„Myslím si, že jsme ze začátku prvního
poločasu měli víc šancí. Pak Neorala
a Kawije vytáhli na střed, kde pak měli
větší kvalitu a rozdávali to. Ve zbytku
první půle jsme už byli pod tlakem
a ve druhém poločasz už byl soupeř
lepší, byl častěji na balónu, rychlé krajáky tam měli, tam byla vidět kvalita. Za
stavu 2:2 jsme ještě měli šance, šli dokonce sami na gólmana, ale jak dali se
štěstím na 3:2, tak potom už se to vezlo,“ zhodnotil po utkání Radek Bureš,
hráč Plumlovských.
Statistiky z utkání a tabulku po podzimní části Okresního přeboru najdete na straně 26
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Všechny branky padly v první půlhodině

Branky: 3. a 54. P. Koudelka, 2. Burget,
90. Vičar – 82. Valenta S. Rozhodčí:
Rek – Keluc, Zatloukal. Žluté karty:
27. Müller, 61. a 61. Kováč – 40. a 62.
Budaj, 70. Fiferna. Červená karta: 61.
Kováč (B). Diváků: 70.
sestava Brodku u Konice: Kováč
– Hloušek, J. Koudelka, Müller, Zemánek – Z. Koudelka, Sekanina, P.
Koudelka, K. R. Grepl – Burget, Kolář.
Střídali: Vičar, M. Koudelka, L. Koudelka, Tuček, Sychra. Trenér: Patrik
Müller.
sestava Držovic: Hýbl – Šťastný, Valenta,
Fiferna, Srbený – Kučera, Hodulák, Procházka, Kolkop M. – Kolkop D., Chlup.
Střídali: Valenta S., Štěpánek, Budaj,
Dokoupil. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar (vedoucí mužstva):
„Do páté minuty jsme vedli dva nula,
konečně se nám povedlo proměnit šance. První dvě střely skončily až v bráně.
Jinak byl poločas vyrovnaný, Držovice
byly také velmi nebezpečné. Ve druhé
půli se nám povedlo přidat třetí branku.
Po ní sudí odpískal penaltu proti nám.
Bohužel Kováč neudržel nervy a dostal
dvě žluté za nějaké připomínky, tak do
branky šel Kryštof Grepl a okamžitě
nás podržel tím, že penaltu zneškodnil.
Držovicím se ale přece jen podařilo
snížit a měly i další šance, ale my pak
přidali čtvrtý gól a bylo rozhodnuto.
Zasloužili jsme si dnes vyhrát.“
Viktor Šťastný (hráč Držovic): „Vůbec se nám nevydařil vstup do zápasu.
Do páté minuty jsme prohrávali o dvě
branky. Pak jsme tedy vyrovnali hru
a měli i nějaké šance, ale branku jsme
nebyli schopni dát. Soupeř ve druhém
poločase přidal třetí branku, my neproměnili penaltu a bylo rozhodnuto.“

(2:0)

4:1
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FRÉHAR
První pětiminutovka sobotního
střetnutí patřila domácímu celku.
Hráči Horního Štěpánova vypadali, že
chtějí hosty překvapit velmi aktivním
úvodem. Ve 3. minutě kopali dva rohy
v řadě a míč se různě odrážel ve vápně
hostujícího celku, bohužel pro domácí
branku neohrozil. V 6. minutě se skóre
poprvé měnilo a radoval se lídr tabulky. Přímý kop se zhruba ze třiceti
metrů odrazil od zdi k Martinu Kratochvílovi, který poslal míč na branku,
ten zapadl až za záda překvapeného
brankáře Suchého – 0:1. O tři minuty později to bylo už o dvě branky.
Přímý kop ze zhruba stejné vzdálenosti, znovu u toho byl Martin Kratochvíl. Jeho pokus si nešťastně srazil
jeden z obránců do branky a Suchý
byl bezmocný – 0:2. Vrahovice se po
druhé brance mírně zatáhly a čekaly,
co soupeř vymyslí. Moc dlouho to
netrvalo a sudí zapískal faul na hranici
velkého vápna. Míč si postavil domácí
kapitán Němec a poslal nebezpečný
střílený centr do vápna, který skončil
bez jakéhokoliv doteku až za brankovou čárou u zadní tyče – 1:2. Po dvaceti minutách se prodral Kurfürst po
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tochvíl. První prověrka na něj čekala po
chvíli, když Jiří Fojt vypálil jedovatou
ránu z velké dálky, ale pouze do rukavic
náhradního brankáře. Nejdůležitější
zákrok přišel na konci poločasu, kdy
velmi nebezpečně hlavičkoval Bašný.
Brankář Kratochvíl se ale vytáhl fantastickým zákrokem. V závěru první půle
mohl znovu navýšit vedení Dvořák, ale
brankář Suchý si tváří v tvář s forvardem poradil.
Hned na kraji druhé pětačtyřicetiminutovky se dostal za obranu Hanák,
jeho střela ale přestřelila málem i ochrannou síť za brankou. Horněštěpanovští
se potom dostali k dalšímu přímáku
a Němec znovu trefil zařízení, ale střele
chyběla prudkost, a tak si s ní Kratochvíl věděl rady. Dvořák se pak zase hnal
sám na branku a překonal i brankáře,
ale míč jen prosvištěl kolem levé
tyče. Po hodině hry napřáhl Němec
z dobrých pětadvaceti metrů a míč
orazítkoval břevno. Štěpánov se tlačil

„Rozhodl začátek zápasu. Vstoupili jsme sice do utkání dobře, ale
pak jsme vlastními chybami nabídli soupeři dvě branky. Vrahovice ukázaly, že jsou velmi kvalitní celek a dobře potom hlídaly své
vedení, které jsme jim darovali. Oni mohli přidat i další branky
z brejků. Celkově jsme byli trošku naivní a soupeř si tu výhru
zasloužil. Jsme teď ale velmi zklamaní.“

Libor NÌMEC – Horní Štìpánov

78. Hýbl – 75. Zatloukal, 80. Harazin,
87. Rakaš. Diváků: 74.
sestava Skalky: Glouzar – Spisar, Slamenec, Chlud, Donát – Ondrejkovič,
Tydlačka, Bartoník, Hýžďál – Makoš,
Hýbl. Střídali: Krejčí, Vrba, Švéda,
Sedlák, Sokele, Svozil. Trenér: Stanislav
Prečan.
sestava Brodku u Pv: Vystavěl – Crhonek, Bureš, Matoušek, Stejskal – Zatloukal, Rakaš, Harazin, Piňos – Švéda,
Soldán. Střídali: Valenta, Hladík, Zbořil. Trenér: Michal Jelínek.
Pohledem trenérů
Stanislav Prečan: „Po sérii porážek
jsme už potřebovali konečně zabrat
a dobře jsme se s klukama hecovali během týdne. Říkali jsme si, že to bude
spíše boj, ono už i to počasí a terén
dělají svoje. Kluci dobře makali, dostali
jsme se do vedení, ještě jsme neproměnili penaltu. Brodek na začátku druhé
půle vyrovnal a vypadalo to na penalty.
Kluci ale mákli v posledních minutách
a dokázali utkání zlomit na svou stranu, za což jsem moc rád. Je to mladé
mužstvo a vidím, že rostou každým
zápasem.“
Radek Kolařík: „Přišlo mi, že jsme
byli trochu svázaní i tím, že můžeme
poskočit na druhé místo. Na začátku
jsme si vytvořili čtyři tutovky, ale nedali
jsme je. Skalka se pak dostala do vedení, když se míč odrazil od zad jednoho
z obránců do protipohybu Vystavěla.
Domácí mohli přidat i druhý gól, když
po ruce kopali penaltu, ale Vystavěl ji
fantasticky chytil. Do druhé půle jsme
vstoupili dobře, Zatloukal si došel pro
penaltu a tu proměnil s přehledem Piňos. Pak jsme zase přestali hrát. DomáFK Skalka 2011
2:1
cí bojovali a o tu branku si to vítězství
(1:0)
Sokol Brodek u PV
nakonec zasloužili. Posledních deset
Branky: 21. a 80. Hýbl – 50. Piňos z pe- minut ale hrubě nezvládl sudí Milar.
nalty. Rozhodčí: Milar – Procházka, Objektivně měly být dvě červené jak
Mašek. Žluté karty: 75. Ondrejkovič, pro nás, tak hosty, a pak se děly zbytečné
FK Němčice nad Hanou 5:0
(3:0)
FK Výšovice
Branky: 5., 18., 35. a 84. Kolečkář, 75.
Horák. Rozhodčí: Vachutka – Duda.
Žluté karty: neuvedeno. Diváků: 50.
sestava Němčic: Chmelař – Řezáč,
Navrátil, Tomek, Chalánek – Studený,
Župka, Horák, Vévoda – Kolečkář, Pěnčík. Střídali: Jordán, Kučera, Buček.
Trenér: Pavel Voráč.
sestava Výšovic: Pychora – M. Škop, Dudík, Dostál, Kozdas – Okleštěk M., Gábor,
Pelikán, F. Okleštěk – P. Mrňka, Olbert.
Střídali: Krajíček, J. Škop, Obručník, Štolba. Křížek.
Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „My jsme chtěli hlavně
nepodcenit soupeře, kterému se nedaří.
Věděli jsme, že i když jsou poslední, tak
určitě budou chtít získat nějaký bod.
Úkolem bylo tedy, abychom na ně vletěli hned od začátku. To nám vyšlo dobře
a dostali jsme se brzo do vedení. Výšovice
chtěly hrát fotbal a nebyly zatažení, což
bylo pro nás velmi dobré, že jsme nemuseli dobývat soupeřovu bránu. Ve druhé
půli sudí nezvládl situaci, kdy nepotrestal
soupeře za stažení našeho a o dvě minuty
později se ta akce opakovala na naší straně, z čehož vznikla zbytečná šarvátka, dvě
červené karty. No dalo se tomu zkrátka
předejít. Pak jsme přidali ještě dvě branky,
ale musím říct, že pro hosty je výsledek
možná až příliš krutý.“
Michal Dudík: „Můžeme být rádi akorát
za to, že podzim je za námi. Zápas ani nemá
cenu hodnotit. My se musíme dát na jaro
nějak dohromady a pokusit se o zázrak,
bude to těžké, ale zabojovat musíme.“
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dopředu, ale Vrahovice držely svůj blok
a hrozily z rychlých brejků. Pojistku
nepřidal ani Hanák po hlavičce, která
skončila těsně nad. Pak si Studený říkal
o penaltu po souboji s obráncem, ale
sudí žádný prohřešek neviděl. Dvořák
pak zbytečně dojel obránce a byl rád
za žlutou kartu. Zápas nedohrál kromě
brankáře hostů také dvougólový střelec
Kratochvíl, který zřejmě špatně došlápl
a přivodil si zranění. Tlak Štěpánova
byl spíše platonický, územní převaha
byla, ale skórovat nebylo z čeho. Pět
minut před koncem nerozhodl ani
Vybíral, který krásně převzal míč na
vápně, zasekl obránce a trefil brankáře
Suchého. Poslední minuty se hrálo
u rohového praporku domácích a Vrahovice s naprostým klidem udržely
vedení. Po konečném hvizdu byla cítit
velká radost hostů.
Statistiky z utkání a tabulku po podzimní části Okresního přeboru najdete na straně 26
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David MEZULIÁNEK – Sokol Vrahovice
„Klukům musím vyseknout poklonu, a to nejen za tento zápas,
ale i za celý podzim. Ta naše jízda byla výsledkově opravdu nadstandardní a tady k tomu zápasu jsme dávali extra důležitost. Moc
dobře jsme věděli, jak Štěpánov doma dokáže hrát. Zvládli jsme to
po hektické první půlce. Ve druhé půli to byl tuhý boj, který jsme
očekávali. Kluci to odmakali a já jsem nesmírně spokojený.“

Pozápasové hodnocení trenérù

lajně a hledal Studeného. Jeho zpracování těžkého míče nebylo špatné,
ale Suchý dobře vyběhl a stihl skočit
střelci pod nohy. Poté se ocitl na hraně
velkého vápna domácí Rychnovský,
jeho pokus šel ale hodně mimo.
V šestadvacáté minutě si Vrahovice vzaly dvoubrankové vedení zpět. Dlouhý
míč prodloužil Hanák na Dvořáka,
který si ho krásně zpracoval a dovolil
si otočku mezi třemi obránci, která mu
vyšla náramně, hanáckou placírkou poslal míč kolem brankáře Suchého do
branky – 1:3. Po pěti minutách přišel
faul před vápnem Vrahovic. Míč si znovu vzal Němec, odkrokoval si rozběh
a poslal míč na stranu brankáře. Jeho
střela skončila až za brankářem Krčem
– 2:3. Ten si u snahy o skok po střele
přivodil zranění a musel být vystřídán.
Po ošetření šel do branky David Kra-

H ŠTP
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Poslední podzimní kolo, kterým bylo dohrávané druhé dějství Přeboru OFS Prostějov-II. třídy, nemohlo nabídnout zajímavější zápas. Půlmistr z Vrahovic přijel na půdu
Horního Štěpánova pokusit se ještě navýšit své vedení v tabulce.
V chladném listopadovém počasí viděli diváci všechny branky
během první půlhodiny střetnutí. Zbytek zápasu se nesl v duchu zataženého bloku Vrahovic s cílem pojistit vedení z brejků.
To se jim nepovedlo, stejně jako domácím vyrovnat. Hosté si
tak odvezli všechny tři body a přezimují s více než luxusním
polštářem na své dva pronásledovatele z Brodku u Prostějova
a právě z Horního Štěpánova.

VRAHOVICE VYŘÍDILY I HORNÍ ŠTĚPÁNOV

připravila sportovní redakce Večerníku
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Branky: 40. Vodák vlastní, 58. P. Pliska,
57. a 59. Vávra – 16. a 49. Vodák, 62. Zelina. Rozhodčí: Peřina – Horák, Motal.
Žluté karty: 35. Baránek, 73. Sovík, 87.
Trnečka, 89. Humpolíček – 62. Melka,
74. Nakládal, 90. Kouřil. Diváků: 100.
sestava Vícova: Dokoupil – Pliska,
Humpolíček, Baránek, Chytil – Šobr,
Tesařík, Vávra, Bartlík – Sovík, Pliska
P. Střídali: Drexa, Trnečka, Krutovský.
Trenér: Miroslav Krutovský.
sestava Určic B: Pokrný – Ježek, Hudský, Pospíšil, Nakládal – Pospíšil, Zelina,
Halouzka, Antoníček - Vodák, Kouřil.
Střídali: Mlčoch, Melka, Hýbl, Grulich.
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Hrálo se velmi
pohledné utkání, Určice přijely dobře posílené a chtěly hrát fotbal. I když
jsme prohrávali o jednu branku, tak
první poločas byl velmi vyrovnaný
a podařilo se nám na konci vyrovnat po
tlaku ze standardky, kdy si to tam nakonec srazil soupeř sám. Do druhého poločasu jsme zase vstoupili špatně a soupeř se dostal do vedení. Pak se nám ale
podařilo během tří minut skóre otočit
a chtěli jsme si vedení čtyři dva uhlídat.
Brzy jsme inkasovali, a nakonec to byly
nervy až do poslední minuty. Jsem ale
velice spokojený se třemi body.“
Karel Vlach: „Vedli jsme jedna nula,
ale nedokázali jsme udržet vedení do
poločasu. Pak rozhodla pětiminutovka
domácích, kdy vstřelili tři branky. Nedokázali jsme pohlídat Vávru a byly z toho

věci, co do fotbalu nepatří. Milan Valenta byl vyhozen ze hřiště a moc nechybělo, aby narazil do válu, který tam leží
už řadu let. Kdyby do něj narazil, už tu
s náma nemusel ani být. Závěr byl opravdu zbytečně vyhecovaný.“
Sokol Vícov
4:3
(1:1)
Sokol Určice „B“

0:0

(4:3) pk

Rozhodčí: Zatloukal – Landa, Protivánek. Žluté karty: 70. Slavík (T) Diváků: 99.
sestava Tištína: Rehák – Stančík, Slavík, Cetkovský, Sipěna – Hýsek, Hamala, Oulehla, Hanák – Kuča, Bosák.
Střídali: Špička, Matoušek, Blumenstein. Trenér: Zdeněk Oulehla.
sestava Dobromilic: Nosek – Prášil,
Rochla, Ryška, Kubíček – Bako, Václavík, Selucký, Abeles – Fialka, Kratochvíl. Střídali: Špaček, Šenkyřík,
Šoc, Makiš, Klusal. Trenér: Michal
Rochla.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Bylo to derby se
vším všudy, na tom mokrém a bahnitém terénu to bylo více o síle a fyzičce
než o fotbalových schopnostech. Nám
se podařilo výsledek ubránit a na penalty jsme byli šťastnějším týmem my.
I když branky nepadly, divákům se
bojovný zápas musel líbit. Jsem rád, že
máme podzim za sebou, už těch zraněných máme opravdu moc.“
Michal Rochla: „Remízový zápas.
První půlku naprosto jednoznačně. Ve
druhé půli jsme domácím trochu zatápěli, ale nedokázali jsme žádnou ze
svých šancí využít a utkání tak skončilo zaslouženou dělbou bodů. Penalty
jsme kopali úplně školácky. Nedali jsme
tři a s tím nemůžeme mít bod navíc. Za
těch devadesát minut ale všem hráčům
děkuji za odbojovaný výkon.“
(jaf)

TJ Tištín
FC Dobromilice

tři góly jako přes kopírák. Na konci jsme
dali za mě regulérní branku, ale sudí tam
viděl nějaký prohřešek. To ale nic nemění na tom, že jsme si utkání prohráli sami
svou velmi slabou pětiminutovkou.“

DOHRÁVANÉ 1. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Držovice

Kralická rezerva zakončila podzim výhrou

SDNSíLñODKANONÁDA

Dlouho to vypadalo na plichtu,

Zatímco lídr nepoznal porážku, Výšovice zase neochutnaly za celý podzim pocit tříbodového vítězství. V závěrečném klání navíc dostaly bůra
v Němčicích, když předvedly hanebný výkon. Je otázkou, co bude vše
potřeba k tomu, aby se na jaře dokázaly dostat ze sestupového pásma.

FK VÝŠOVICE

SM LÍK

KOLA

Jednoznačný podzimní král celé soutěže. Šestatřicet bodů z devětatřiceti
možných je neuvěřitelná bilance. Navíc v posledním dějství podzimní části
si půlmistr dokázal poradit i s největším pronásledovatelem z Horního
Štěpánova na jeho půdě. Dokáže někdo tento vlak na jařezastavit?

SOKOL VRAHOVICE

ŠAMPI N

KOLA
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PROSTĚJOV
Bezproblémový
start do nového ročníku nejvyšší
tuzemské soutěže se povedl korfbalistům SK RG Prostějov. Na
vlastním hřišti v 1. kole extraligy
dospělých ČR 2019/2020 jasně
porazili Modré Slony YMCA Znojmo 26:18 (15:4), když o svém
triumfu rozhodli vynikajícím prvním poločasem. A devíti vstřelenými koši se blýskla Renata Havlová.

Hanáci sice nastoupili v početně
úzké sestavě, kde navíc musela v její
ženské části zaskočit Aneta Lešanská,
jinak už trenérka oddílových dorostenců i starších žáků. Přesto neměli
domácí vůbec žádné potíže a protivníka doslova smetli drtivým nástupem.
„Začátek se nám hrozně povedl. Měli
jsme výbornou efektivitu střelby, dařila se nám z dálky i zblízka včetně
dvoutaktů. Skvěle jsme se zkoncentrovali,“ pochvaloval si trenér ergéčka
David Konečný, jehož tým je mnohými korfbalovými odborníky považován za černého koně aktuální sezóny

se schopnostmi útočit na vysněný
postup do extraligového finále.
Proti družstvu z města okurek zvyšoval prostějovský mančaft svůj náskok
celý zahajovací poločas až do přestávkového rozdílu jedenácti košů.
Po pauze se již herní obraz vyrovnal
a hosté dokonce trochu snížili, přesto
však triumf favorita nebyl ani na chvíli v žádném ohrožení. A mač dopadl
o bezpečných osm tref.
Kouč přitom nemohl opomenout klíčový přínos dvou svěřenkyň. „Renča
Havlová to má v sobě, když jí zápas
sedne, tak je k nezastavení,“ ocenil

Konečný téměř dvoucifernou kanonýrku. „S Anetou Lešanskou jsme
se před sezónou domluvili, že nám
v případě potřeby pomůže. Což přišlo
hned v úvodním kole a ona ukázala,
že na extraligu v pohodě stačí,“ doplnil Konečný.
Ve druhém duelu premiérového
dějství soutěže podlehly mistrovské,
avšak citelně oslabené České Budějovice nahecovanému Brnu vysoko
14:24.
(son)
Statistiky z utkání a ostatní
výsledkový servis najdete
na straně 22
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PROSTĚJOV Hlavní trenér korfbalistů SK RG Prostějov David
Konečný toho letos prožil požehnaně. Hanácký tým dovedl k bronzu na Europa Shieldu i v české extralize a ke stříbru
v Superlize ČR, následně dělal asistenta kouče národním výběrům jak na letním mistrovství světa dospělých v Jihoafrické
republice, tak na nedávném evropském šampionátu U21 doma v Prostějově. Právě po tomto ME a na startu nové extraligové sezóny jsme lodivoda ergéčka vyzpovídali.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Můžete shrnout své dojmy z vr-

cholného turnaje jednadvacítek
v prostějovské hale RG a ZŠ města
Prostějov?
„Určitě jsme chtěli postoupit do semifinále, proto panuje zklamání z toho,
že se to těsně nepovedlo v rozhodujícím utkání s Anglií. Tahle porážka
se navíc asi promítla do následného
utrápeného zápasu o umístění proti
Maďarsku, který jsme bohužel také
prohráli a nakonec tedy bojovali jen
o sedmou pozici. Zvládnout poslední
souboj se slabšími Katalánci už byla
povinnost, aspoň čest jsme uhájili.
Ale po výsledkové stránce je až sedmá
příčka samozřejmě málo, mířili jsme

mnohem výš.“
yy Cíl před turnajem zněl medaile.

Mělo na ni české družstvo?
„Myslím, že tahle šance byla reálná.
Rozhodující souboj o semifinále proti Anglii jsme v podstatě celý odehráli
vyrovnaně a místy byli dokonce lepší,
dvakrát jsme vedli o dva koše. Tam
třeba stačilo odskočit na ještě větší
rozdíl, příležitosti jsme k tomu měli –
a možná by zbytek utkání pak vypadal
jinak. Místo toho silný soupeř vždycky
vyrovnal, následně vývoj otočil a lépe
zvládl rozhodující koncovku. Tam
se mi zdálo, že některým našim hráčům či hráčkám docházely síly a tím,
že v klíčových momentech nedali ze
svých možností koše, se sami dostávali
pod psychický tlak. Který pak úplně
neunesli, i v dalším zápase s Maďarskem.“
yy Nebyla porážka od outsidera
zbytečnou kaňkou?
„Musím říct, že větší smutek a naštvá-

ní jsem u reprezentace ještě nezažil...
Anglie je silná a prohrát s ní těsně po
velkém boji se dá normálně brát. Ale
podlehnout Maďarům jsme rozhodně neměli, při vší úctě k nim. Porážka
zlatým košem v prodloužení vypadá
smolně, jenže my jsme vůbec neměli
připustit vyrovnaný boj a přehrát je
jasným rozdílem, minimálně o několik
košů.“
yy Nedoplatili jste během ME při
dobré obraně na slabší ofenzivu?
„Je pravda, že jsme výborně bránili
celý turnaj kromě toho nešťastného
střetnutí s Maďarskem. Taky je pravda, že náš útok nebyl dobrý. Projevily
se věci, se kterými naše mladá repre
ještě nemá tolik zkušeností a dlouho
trvalo, než se s nimi dokázala popasovat. Například na nás soupeř vyrukoval
s nějakým způsobem obrany a trvalo
deset minut, než jsme přišli na to, jak
ji překonávat. Přitom informací od
nás trenérů měl mančaft dostatek, ale
pod tlakem vypjatých bitev na vrcholné mezinárodní akci upadali někteří
jednotlivci do herních stereotypů ze
svých klubů. Což se nejvíc projevovalo právě v ofenzivě, k tomu nám dost
nefungovala střelba. Její úspěšnost
byla nízká, a když se k tomu přidala
spousta ztracených míčů po vlastních
chybách, dávali jsme opakovaně málo

košů v každém utkání. Tohle nás pochopitelně sráželo dolů.“
yy Co říkáte na výkony dvou prostějovských plejerů v sestavě ČR do
21 let?
„Peťa Šnajdr i Dan Štefák patřili k tahounům týmu. Jsou na nich znát
zkušenosti nasbírané ze seniorské
kategorie včetně startu na letošním
mistrovství světa v Jižní Africe, neměli
žádný problém vydržet zápasy tohoto
evropského šampionátu v Prostějově
kondičně. I herně patřili k nejlepším
z celého českého kolektivu a za mě si
určitě zaslouží pochvalu.“
yy Jak na vás šampionát působil
z hlediska atmosféry a organizace?
„Tohle bylo naprosto famózní, jenom
jsem hleděl! Když si představím, kolik toho museli pořadatelé zařídit,
zajistit a zvládnout, tak šlo o neuvěřitelné množství práce. Navíc výhradně
obětavé ze strany členů našeho oddílu SK RG Prostějov od těch starších
zkušených až po mladé a děti, každý
měl na starost něco. Všichni dohromady se zasloužili o velký organizační úspěch celé akce, přičemž největší
parádou rozhodně bylo plné hlediště
diváků na v podstatě každý jednotlivý
zápas. A atmosféra vytvářená fanoušky? Prostě super! Podařilo se zajistit
hromadnou podporu žáků prostějov-

adních škol,
škool, o což
ských základních
M
se postaralii hlavně Marťa
ŠnaaŠnévajs a Peťou Šnaekoliv jindee
jdrem. Kdekoliv
zozemsko
mimo Nizozemsko
jsou na mládežnicrovstvích
kých mistrovstvích
t
maximálně desítky diváků, tady šly
enně do
návštěvy denně
isíců. Byla
stovek až tisíců.
z
to krásná odměna za
dvedenou dř
řinu
veškerou odvedenou
dřinu
m patří obrovské
obroovské
lidí, kterým
poděkování.í. Z mého poojevila ohromná
ohroomná
hledu se projevila
prostějoovské
soudržnost prostějovské
korfbalové komunity.“
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Foto: Marek Sonnevend
yy Co očekáváte
čekáváte od
o
nínadcházejícího ročníku extraligy dospělých s ohledem tak věřím, že se můžeme pohybovat
na výsledkové ambice SK RG?
v popředí extraligové soutěže roz„Výhodu máme v tom, že čtyři naši šířené na pět celků díky nováčkovi
kluci plus jedna holka nasbírali zkuše- z Náchoda. Už několik let opakovaně
nosti na mistrovství světa v Jihoagric- dávám před každou sezónou medaiké republice, další dva hráči teď absol- lový cíl, poslední roky mluvím o touvovali domácí Evropu jednadvacítek. ze postoupit do finále. Tentokrát
A tahle průprava se jim všem může nebudu radši nic takového vyhlašohodit, posunout je zase o něco dál. Na vat, i když je jasné, že bychom se do
druhou stranu jsme přišli o těhotnou rozhodujícího utkání o zlato strašně
Katku Zelinkovou, tím pádem bude rádi dostali. Uvidíme, v přípravě jsme
záležet, jak se popereme se sestavou se snažili dělat maximum pro co nejdívčí části mančaftu. Pokud zdárně, lepší výkonnost.“

Karolína Frièová: „Rodina mi fandí
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35267ċ-29 Čtvrtinu současného družstva VK tvoří Slovenky,
suverénně nejmladší z nich je devatenáctiletá smečařka Karolína
Fričová (na snímku). Přesto se
pevně usadila v základní sestavě
a prostějovskému volejbalu zatím
odvádí velice dobré služby. V sobotu proti Liberci se jí parádně
dařilo při obraně v poli, přidala
i kvalitní servis a přihrávku. Rovněž ona tedy zásadně přispěla
k nečekaně drtivému triumfu 3:0.

Marek
SONNEVEND
D
ƔƔ Nepřekvapilo vás, jak jste nebezpečného protivníka přejely?
„Asi ano. První vzájemný zápas
v Liberci byl vyrovnaný, tahalo se
to až do vyrovnaných koncovek.
Proto jsem nečekala, že vyhrajeme až tak hladce, třetí set byl
dokonce na jedenáct bodů. Každopádně máme radost, že jsme

celé utkání měly pod kontrolou
a zvítězily jasně.“
ƔƔ Čím si jednoznačnost duelu
vysvětlujete?
„U nich jsme se tehdy dost trápily
na přihrávce, zatímco dnes jsme
příjem měly výborný, padesát sedm
procent úspěšnosti je super. Navíc
jsme dobře podávaly, tím je odtlačovaly od sítě, ony si musely často
nahrávat z pole. A to se nám lépe
bránilo, než kdyby měly přihrané
za jedna a mohly v útoku víc kombinovat.“
ƔƔ Vy osobně jste toho spoustu
vychytala polařsky. Potěší to?
„Jasně. Útočně jsem se moc nechytila, tak mám radost, že aspoň
tímhle způsobem se mi dařilo man-

čaftu pomoct a přispět k celkově
dobrému týmovému výkonu.“
ƔƔVnímala jste důležitost střetnutí se soupeřem, který se k vám
mohl bodově přiblížit v tabulce?
„S holkama jsme věděly, že pokud
Liberec i podruhé v sezóně porazíme, tak mu ještě víc odskočíme.
A pomůžeme si jak bodově, tak psychicky. Proto je vítězství za tři body
hodně důležité i příjemné.“
ƔƔ Všech pět domácích soubojů
jste vyhrály bez ztracené sady. To
si na vlastním hřišti natolik věříte?
„Nejspíš to tak je, ono se doma hraje
asi každému líp než venku. A je moc
dobře, že se nám ve své hale tak daří
i směrem k těžkým zápasům, které tu odehrajeme v prosinci. Snad

nám domácí úspěšnost vydrží i proti silným soupeřům, u nichž jsme
podlehli. Budeme jim chtít ukázat,
že tady neztrácíme.“
ƔƔ Divácké atmosféře v hale
Sportcentra DDM výrazně pomáhá váš hlasitě povzbuzující tatínek s bubnem. On takhle fandil
už v Bratislavě?
„Takovým způsobem fandí celý
můj volejbalový život. A nejen
on, vlastně celá moje rodina. Jak
doma, tak venku, i třeba když jsem
hrála utkání v Mariboru nebo
v Itálii. Akorát teď už naskočila do
slovenské extraligy moje mladší
sestra a rodina tedy musí dělit podporu mezi nás obě. Každopádně mě
i týmy, za které hraju, všichni moji

blízcí z hlediště hlasitě povzbuzují
od mého dětství až doteď, za což jim
patří obrovský dík. Po pravdě bývám nesvá, pokud někdy výjimečně
nezvládnou přijet, třeba kvůli práci,
a jejich fandění s bubnem neslyším.
Podpora je to parádní a příjemná,
navíc po utkáních vždycky můžeme
chvíli posedět, popovídat si.“
ƔƔJaký máte dojem z dosavadního průběhu sezóny?
„Až na několik venkovních utkání,
které nám tolik nevyšly a prohrály
jsme, zatím panuje spokojenost.
I po tréninkové stránce jsem naprosto spokojená, v Prostějově
máme velice dobrý mladý tým.
A věřím, že úspěšně budeme pokračovat i v dalším průběhu sezóny.“
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„SITUACE NA STADIONU JE SKUTEÈNÌ ALARMUJÍCÍ,“
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PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, obnova zázemí pro hokejovou mládež SK Prostějov 1913 v prostorách
Víceúčelové haly-zimního stadionu se odkládá. Letos ji zabrzdily přípravy projektu a výběrové řízení. Dotace, kterou
magistrát obdrželo, by se totiž nestihla prostavět. Práce by
(snad) měly odstartovat příští rok.
Nové šatny pro mladé hokejisty chtělo město vybudovat ještě v letošním
roce. Jenže s projektem nastaly potíže. Jeho dokumentaci se podařilo
dokončit teprve ve druhé polovině
července.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
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Oddělení veřejných zakázek poté vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Přihlásila se však jen jedna firma,
takže se celý proces musel opakovat.
Lepší ze dvou následných nabídek vybrala prostějovská radnice na podzim.
Výsledek? S modernizací, po které
se na zimním stadionu volá již delší
dobu, se začít nemohlo. Dotace ve výši
čtyřiceti milionů korun z Ministerstva
školství by se do konce roku nestačila
prostavět. Město by peníze muselo
vracet, což nicméně musí udělat i za
současné situace.
Nyní záleží na ministerských úřednících, jestli dotaci znovu schválí. Pro
rok 2020 o ni Prostějov musel požádat do konce října. Tuto podmínku

podle sdělení předsedy SK Prostějov
1913 Marka Černoška samospráva
splnila. „Informace, které máme, říkají,
že by se mělo začít stavět hned zkraje
příštího roku,“ uvedl bývalý extraligový
obránce. „Věříme a doufáme, že to tak
opravdu bude,“ potěšilo by nejen jej,
ale vůbec celý mládežnický klub.
O tom, že letos se na stadionu do
země nekopne, se Černošek se svými
kolegy dozvěděl až z rozhodnutí prostějovského zastupitelstva. Mládežničtí
hokejisté tak ještě minimálně několik
měsíců musejí vydržet v provizorních
podmínkách.
U ledové plochy v současnosti využívají šest šaten a jednu mobilní buňku.
Do těchto prostor se musí vejít celkem

Pozor, pozor!
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Na nové šatny pro mládež se na
prostějovském zimáku stále čeká.
Léta jsou od komunálních politiků slyšet pouze sliby, ale činy
bohužel zatím žádné. Kolikrát už
bylo moderní zázemí tématem,
jímž se ve volbách do městské samosprávy daly získat hlasy...
Když už se konečně mělo začít
stavět, projekt se nestihl včas
připravit. Peníze z ministerstva
by se musely vracet. Jenže málo
platné, vracet se musejí stejně,
i když se s pracemi vůbec nezačalo. Teď musí Prostějov doufat, že
mu v Praze žádost o dotaci znovu
schválí.
Ale vzhledem k tomu, jak dlouho
se již na nové zázemí mládežníků
čeká, nabízí se jedna otázka. Nebylo by už lepší rovnou zmodernizovat stadion celý? Tribuny, sedačky na nich, střecha nebo třeba
šatna pro hosty při zápasech „A“-mužstva by se určitě nezlobily.
Je s podivem, že Prostějov, který
dokáže s penězi tak dobře hospodařit, ještě nemá důstojnější hokejový stánek...
(kom)
A co odsunutí realizace projektu znamená v praxi? „Že děti a rodiče, kteří
mají o hokej zájem a přijdou v současné době na stadion do našeho klubu,
se budou nadále převlékat na lavičkách. Bohužel jim nejsme schopni poskytnout jakékoliv zázemí vyhovující
jedenadvacátému století,“ přiznal Marek Černošek.

Speciál Večerníku
o hokejovém eskáčku
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osm mládežnických kategorií čítajících
dohromady téměř tři stovky dětí. „Kategorie dorostu užívá šatnu bez sociálního zázemí, která pamatuje léta minulého století. Ročníky 2011 a 2012 sdílí
mobilní buňku mimo areál stadionu,
kde schází to samé. Žáci mají ‚krásnou‘
dvoušatnu s jedním háčkem,“ přiblížil
katastrofální situaci v otázce zázemí
předseda klubu a doplnil, že šatny navíc
postrádají účinnou klimatizaci.
V souvislosti s tímto tématem také zdůraznil: „Výstavba nových šaten by prostějovský hokej posunula do běžné reality klubů v okolních městech. Situace
na stadionu je skutečně alarmující! Jestli
má mládežnický hokej vychovávat děti,
pak nutně potřebuje pomoc radnice.“
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PARDUBICE, PROSTĚJOV Za
prvoligové Jestřáby si zatím v této
sezóně nezahrál, zato naskočil
do extraligy. Prostějovského odchovance a kmenového hráče SK
Prostějov 1913 poslaly na scénu
české nejvyšší soutěže zdravotní
problémy většiny členů pardubického „A“-mužstva. Stejně jako
řadu jeho juniorských spoluhráčů, s nimiž na mládežnické úrovni
zažívá úspěšné období.

Petr KOMÁREK
Momentálně se ochovanci prostějovského hokeje vcelku daří. S pardubickou juniorkou Petr Antoníček
často vítězí. „Někdy to samozřejmě
nejde úplně podle představ a některý zápas se nám nepovede, ale to asi
k hokeji patří. Ale celkově to myslím
není špatné,“ říká. S Dynamem chce
v letošní sezóně konečně proniknout do play-off a dosáhnout tam

úspěchu. „Loni nám to uteklo o jediný bod, takže máme co napravovat,“ uvědomuje si. Cíli celého týmu
podřídil i cíl osobní. „Chci co nejvíce pracovat pro tým a maximálně
mu pomáhat. Ať už prostřednictvím
gólů, asistencí nebo hry v defenzívě,“
svěřil se.
V individuálních statistikách si zatím vede parádně. Za patnáct zápasů
nejvyšší juniorské soutěže si přišel na
šestnáct kanadských bodů za šest branek a deset asistencí. „Loni jsem moc
bodů nenasbíral. Pro letošek jsem si
řekl, že bych to chtěl napravit – daleko
víc přispět týmu a být takovým lídrem.
Jsem moc rád, že se to zatím daří. Bodů
ale mohlo být daleko více, kdybych
nebyl ‚dřevo‘,“ připustil Antoníček
s úsměvem.
Spolupráce v útočné formaci osmnáctiletému centrovi klape. „Zase je to tím,
že šlape celý náš tým. Jdou nám také
přesilovky, s lajnou máme formu. Dou-

fám, že
se nám
takhle bude
dařit dál,“ přeje si.
Na východě Čech sice nehraje
ligu, současná náhrada „O pohár
DHL“ se od ní však podle jeho slov
prakticky neliší. „Změna proběhla
pouze v názvu,“ poznamenal Antoníček. S uniorkou chodí také na
tréninky, s „A“-týmem jich pár absolvoval pouze v létě.
Velkou zkušenost mu ovšem přineslo úterý 29. října. Kvůli zdravotním problémům značné části
extraligového kádru odjely Pardubice na utkání do Karlových
Varů převážně s juniory. V lázeňském městě si zahrál i Petr Antoníček. Na ledě strávil necelých
šestnáct minut, od rozhodčích dostal dvě trestné minuty a ve statistice
+/− skončil na čísle −2. „Že budeme
s klukama hrát za áčko, jsme se do-

extraligu jednou mohli
hrát stabilně. Ve všem nás
přehrály – v chytrosti, síle,
myšlení, produktivitě. Když
už byl rozdíl ve skóre velký,
·VQéPÊM6QO¾w6¾DQTPCUVWRWLG\CRTQUV÷LQXUMÆ jen si s námi hrály a zápas si
EGNM[LWPKQTM[CFQTQUVW (QVQCTEJKX66¾DQTC užívaly,“ přiznal. Ani parduzvěděli ráno na srazu na rozbruslení bičtí junioři přitom nebyli bez šancí.
před juniorským derby, které jsme Právě Petr Antoníček jel sám na bránu,
měli hrát večer. Hráči ‚A‘-týmu měli ale nedal. Po skončení zápasu nicméně
zdravotní potíže, ale zápas s Karlo- přesto zažil krásný hokejový moment.
vými Vary se musel odehrát. Po roz- „Naši fanoušci nám zatleskali a poděbruslení jsme si zabalili věci, dali si kovali. K tomu domácí publikum začaoběd a jeli do Varů,“ popsal.
lo skandovat ‚Pardubice‘. Bylo to moc
O vlastním duelu na půdě Energie pěkné, skoro mi tekly slzy,“ prozradil
řekl, že byl hodně náročný. Seniorský Prostějovan.
hokej je přece jen jiný než ten juni- Dění doma na Hané stále sleduje.
orský. „Karlovy Vary nám ukázaly, Zejména pokud jde o prvoligový ceže máme na čem pracovat, abychom lek Jestřábů. „Snad se jim začne da-

řit a půjdou v tabulce nahoru, kam
patří. Fandím jim!“ vzkázal útočník,
jenž za Prostějov v minulém ročníku
naskočil do sedmi střetnutí s bilancí
jedné asistence.
Jestřáby nyní vede expardubický
kouč Ladislav Lubina. Antoníček se
s ním už setkal, příliš jej však nezná.
„Zkušenosti s ním mám jen z jednoho zápasu. K posledním duelu play-out s Karlovými Vary, ve kterém už
o nic nešlo, nás tehdy cestovalo několik juniorů,“ vybavil si matně.
O svých případných dalších startech
v prostějovském dresu zatím nic netuší. „Když by se ale ta možnost naskytla, byl bych moc rád. V Prostějově jsem přece jen s hokejem začínal,
hrál tam odmala,“ pokyvoval hlavou
Petr Antoníček.

40

rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
á

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

ŭ%013045Ú+07".Ú6735"-%"-,ū
Štefan Žigárdy se stará o marketing i brankáře Jestřábů, ale také SK 1913

PROSTĚJOV Více jak 350 odchytaných zápasů v České republice
a k tomu přes půldruhou stovku
v zahraničních soutěžích na Slovensku a v Polsku. Štefan Žigárdy
(na snímku) toho stihl během své
hokejové kariéry vcelku dost, za
největší úspěch považuje zisk polského titulu s GKS Tychy. Po jejím ukončení ale nepověsil brusle
na hřebík úplně. Od léta 2017
doplnil realizační tým Jestřábů
jako trenér brankářů a současně
se stal i marketingovým manažerem prostějovského LHK, do jehož řad se vrátil po intermezzu v
sezóně 2006-2007. Vedle toho se
věnuje i trénování v Goalie Academy International. „Prací, která
mě nejvíce aplňuje, je trénování
brankářů. Ale baví mě všechno,
co v klubu dělám,“ usmívá se muž,
jehož životním osudem je mřížkovaná maska.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Eva
REITEROVÁ
yy U Jestřábů působíte aktuálně
hned v několika pozicích. Co všechno je náplní vaší práce?
„Myslím si, že v každém sportovním
prvoligovém klubu, který tady v Česku
je, musí dělat lidé především s obrovským nadšením a elánem. Jelikož zaměstnanců není moc, funkcí je naopak
spousta. Oddíl je primárně založen na
tom, že chce udělat úspěch, proto se
jednotlivé funkce u realizačního týmu
kumulují. Pan Vykoukal, který má na
starost celý sportovní úsek, k tomu měl
na starost i trénování, přípravu na tréninky a další náležitosti. Stejně tak to
mám i já. Hlavní prací, která mě naplňuje, je trénování brankářů. Samozřejmě abych mohl tuto funkci vykonávat,
tak se musím zapojit do chodu klubu.
Zde mám na starost kompletní marketing klubu, konkrétně vedu obchodní
jednání s partnery, přivádím nové do
klubu, komunikuji s těmi stávajícími,
spravuji sociální sítě a webové stránky,
dělám grafiku a fotky. Na starost mám
i PR, když je potřeba vyjádřit se k aktuálním událostem. Dělám i zápasový
program na stadionu, se kterým mi pomáhají i další lidé. Když už jsme u těch
zápasů, tak mým úkolem je také sledovat brankáře, abychom si pak dokázali
udělat vyhodnocení.“
yy Kolik hodin týdně odhadem
strávíte na zimáku?
„To je těžká otázka, na kterou je i těžká
odpověď... (usměje se) Platí to, co jsem
říkal na začátku. Ten, kdo pracuje pro
sportovní klub, to musí dělat s nadšením a musí obětovat určitý komfort
v čase. Na zimáku nejsem úplně na
každém tréninku, pak ale zase funguji
v kanceláři. Myslím si, že je to tak pět
nebo šest, někdy i sedm dní v týdnu.
Hodně se to odvíjí od utkání, jestli je
hrajeme doma, jestli hrajeme středa,
sobota, pondělí. Většinou je moje náplň práce asi těch šest dní.“
yy Nejvíce je vaše jméno skloňováno s trénováním brankářů. Co tato
práce obnáší?
„Můj pracovní den funguje asi tak,
že ráno přijdu na zimák a nejprve se
snažím nachystat klukům předtréninkovou přípravu. Před samotným
tréninkem ‚A‘-týmu máme dvacet
minut ledu, kde se věnujeme cvičení.
Během tréninku se snažím pomáhat
být při ruce hlavnímu kouči, většinou
se ale dívám na kluky, snažím se s nimi
mluvit o tom, kde dělají při zákrocích

chyby. Probíráme také, co bylo špatně během zápasu. Snažím se, aby si v
tréninku dali extra záležet, ty věci buď
odstranili, nebo je vylepšili. Následně
přichází na řadu vyhodnocení tréninkové jednoty. Někdy sedám k počítači
a snažím se klukům sestříhat věci ze zápasu nebo z tréninku. To vše probíhá
od osmi hodin do dvanácté, někdy do
jedné hodiny po poledni.“
yy V Prostějově vám pod rukami
prošlo již několik jmen. Který z gólmanů na vás udělal největší dojem?
„Velký dojem ve mně určitě zanechal
Jakub Neužil, asi i díky tomu, že jsme
spolu byli dvě kompletní sezóny plus
začátek té letošní. Kuba je nesmírně
zajímavý člověk, trošku vybočuje
z řady hokejistů. Imponoval mě tím, že
během profesionálního prvoligového
hokeje dodělal vysokou školu. To je
taková rarita mezi hokejisty. (úsměv)
Myslí na budoucnost, je hodně přemýšlivý, možná jej to někdy na druhou
stranu i brzdí. Minulou sezónu měl
hodně povinností, protože se snažil
doplnit všechny zkoušky, takže ani pro
něj to nebylo jednoduché. Kdybych
měl tedy vypíchnout jedno jméno, tak
to je určitě on. Ale všichni ti brankáři,
co tu byli nebo teď jsou, mají touhu
pracovat. Řekl bych však jednu věc, že
by mohli pracovat více a lépe. Pak by
jejich kariéra šla dopředu, tak to není
totiž o tom, že je trenér bude vodit za
ruku. Naopak oni sami musí hledat
situace, detaily a maličkosti, které je
mohou posunout.“
yy Nedávno došlo ke změně v
brankovišti. Jakuba Neužila, který
odešel do Kadaně, vystřídal Tomáš
Štůrala. Co k tomuto kroku vedlo?
A neměli jste obavy z negativních
ohlasů fanoušků?
„Změnu jsme samozřejmě dlouho
konzultovali. Věděli jsme, že to nemusí
být úplně komfortní řešení směrem
ven pro fanoušky, ale na to se člověk
nemůže moc koukat. V určitém bodě
přestanete přemýšlet nad tím, co byste chtěl vy osobně, myslíte spíše na to,
co je dobré pro klub. Myslíme si, že
Kubovy výkony minulý rok byly perfektní. Byl dobrý na konci sezóny, kdy
jsme poskočili do postupové osmičky,
a i poté měl výborné play-off. Zdála se
nám ale u něj stagnace z vývoje. Potřebovali jsme ten tým oživit a mít k
Danovi Dvořákovi zkušeného brankáře, který by dodal klid týmu. Proto
jsme přivedli Tomáše Štůralu, který
situaci již zažil a ví, jaké to je. Dokáže
převzít zodpovědnost za tým, což také
ukazoval minulý rok. Můj názor na to
byl takový, že Kuba potřebuje změnu.
Potřeboval změnit prostředí a sám si
uvědomit, co třeba už tady nedokázal vidět. Změna vždy přinese nový
pohled na věc, dokáže člověka znovu
nastartovat a posunout jej v kariéře.“
yy Na začátku listopadu přibyla
na sopisku další posila do brány, v
podobě bývalého jestřába Daniela
Hufa. Co k tomuto kroku vedlo?
Máte již představu do kterých zápasů naskočí?
„Po zranění Tomáše Štůrali jsme hledali
brankáře k Danielovi Dvořákovi. Volba padla na Dana Hufa, který ve Zlíně
potvrdil svoji kvalitu a zná prostějovské
prostředí. V zápase s Frýdkem-Místkme nám velice pomohl. Má vyřízené
střídavé starty ze Zlína a o jeho využití
budeme vždy aktuálně jednat.“
yy Někdy během zápasů nejste na
střídačce s ostatními, ale sedíte v
hledišti. Proč?
„S tímto jsem začal minulou sezónu.
První ročník 2017/2018, co jsem tady
byl, tak jsem chtěl zůstávat celou dobu
na střídačce. Člověk tam má možnost
vidět tu hru z jiné perspektivy, dokáže
mluvit s hlavním trenérem. Tu sezónu
jsem ale ještě nedělal marketing a ne-

staral se o chod celého utkání.
Najednou toho bylo tolik, že
jsem během uplynulé sezóny
začal odbíhat často ze střídačky,
aby se vyřešily nějaké problémy
s televizí nebo s doprovodným
programem. Sám jsem to viděl
jako problém, že tam člověk
chvilku je a chvilku není. Rozhodl jsem se tedy, že zápas strávím
na tribuně. Jednak tedy kvůli doprovodnému programu, a pak
také proto, že vidím kluky z ptačí
perspektivy. Dokážu ty situace vidět
jinak než ze střídačky, kde je ten záběr
hodně plochý.“
yy V Prostějově ale nepřipravujete
jen brankáře „A“-týmu Jestřábů,
ale vypomáháte také u mládeže SK
1913.
„Za angažmá v eskáčku vděčím svému kamarádovi z branže Daliboru
Sedlářovi. Uvrtal mě celkově do
Prostějova. Před dvěma roky oslovil
Jirka Vykoukal nejprve jeho, jestli by
nechtěl trénovat gólmany v áčku. Měl
ale práci v Laser Technology a nabídku nepřijal. Místo sebe doporučil mě.
(úsměv) Od té doby spolupracujeme,
role jsme si rozděli tak, že Dalík má
ročník 2010 po starší žáky, já dorostence a juniory. S Daliborem bydlíme
v Olomouci kousek od sebe, znají se i
naše rodiny, děti. Pohled na trénování
brankářů máme v podstatě stejný. Co
většinou řekne jeden, druhý s tím souhlasí. Letos jsme to ještě trochu rozšířili. Jeden trénink je určený pro
starší kategorii juniorů, jeden
pro mladší dorostence.
Tak aby kluci měli
pokaždé něco
speciálního.“

Není dobré si brát věci domů a řešit je. Můj případ
to ale bohužel byl. Hlava tím pádem začala pracovat
hůř, tělo bylo unavené a v té chvíli vše došlo do stavu,
kdy jsem nevěděl, co udělat. Neměl jsem nikoho, kdo
by mi dokázal dát tvrdou facku a říct mi, prober se...

yy Jste také jedním z trenérů GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL (GAI). Povězte nám více o
této akademii? Jak jste se k tomuto
projektu dostal?
„Když jsem pomýšlel na konec mé
hokejové kariéry a kam se vůbec můj
život bude dále ubírat, tak jsem dostal
jednu úžasnou možnost být tam na
kempu mého kamaráda Pepy Vítka.
Ten na kemp pro brankáře přivedl
Romana Višňáka. O jeho gólmanské akademii jsem do té doby vůbec
nevěděl, a to je nejstarší a největší v
Česku. (úsměv) Poznal jsem jeho práci a strašně mě nadchlo to, jak dokáže
s brankáři pracovat a co jim předává.
Věděl jsem již dlouhou dobu, že své
zkušenosti rád předávám dalším klukům. V létě se pak naskytla možnost
navštívit jejich sedmidenní kemp, kde
je osmdesát brankářů, což je strašně
vysoké číslo. Tam jsme se poté domluvili na dlouhodobé spolupráci. Hodně
si toho vážím, protože s panem Višňákem spolupracují lidé, kteří trénování
milují a milují práci s brankáři. Já jsem
to ve svém mládí úplně nezažil, aby se

mi někdo věnoval. Měl jsem trenéry,
za které jsem vděčný. To, co se ale teď
děje kolem brankářské komunity, to
deset let zpět vůbec nebylo. Trenéři
brankářů se musí neustále vzdělávat, i
kvůli tomu vznikly tyto akademie. Nevzdělávají se tam jen kluci, ale i trenéři
si tam zároveň předávají své zkušenosti. Jsem strašně rád za to, že toho mohu
být součástí.“
yy Jak často se kempy konají a pro
koho jsou určeny?
„Jsou pro co nejširší spektrum brankářů, tedy od těch nejmenších až po profesionály. Zároveň tam mají přístup i
amatéři, kteří si mohou vyzkoušet
práci brankářů. Během roku je každý měsíc jednodenní kemp v Česku, na Slovensku nebo v Rakous-

ku. Brankáři tam kolem osmé hodiny
přijedou, odjíždí se pak v pět hodin
odpoledne. Hlavní gró je sedmidenní
kemp, poslední ročníky byly v Písku,
kde bývá od sedmdesáti do devadesáti
brankářů. Trenérský tým kempu je
hodně široký, je tam asi patnáct koučů
plus videotrenéři a další lidé. Navíc je
tam, a to se málo vidí, velký realizační
tým, který se stará o děti i mimo led.
Na tomto je vidět, že to není byznys a
je tam servis pro kluky. Ne každý rodič
si totiž může vzít sedm dní volno. Ten
tým se ale o děti kompletně postará, je
tam plno mimotréninkových aktivit.
Myslím si, že toto nemá v brankářském světě v Česku obdoby.“
yy Svoji kariéru jste ukončil po
sezóně 2016/2017. Co bylo impulsem?
„S odstupem času se mi myšlenky
utříbily trochu jinak, než když jsem
je formuloval dříve. Velké místo pro
to rozhodování měla určitě rodina.
Chtěl jsem být blíže manželce a svému synovi. Z Polska to za nimi bylo
dvě hodiny autem, ale pořád bylo neřešitelné, abych za nimi dojížděl den-

nodenně. Viděl jsem je tedy jeden víkend za měsíc, a to mi připadalo málo,
jelikož jsem hodně založený na tom,
abych byl s rodinou. To pro mě byla
tedy velká překážka. I když jsem měl
možnost pokračovat v angažmá dále,
tak se u mě po těch čtyřech sezónách
objevila bezmoc. V Polsku jsme totiž
čtyřikrát hráli finále, z toho třikrát jsme
prohráli. V posledních dvou ročnících
kariéru ukončit a hledat si
to bylo shodně v sedmém utkání. Úpljiné povolání.“
ně jsem neviděl cestu, že bych já sám
yy Nechybí vám s odstupem
jako brankář dokázal tuto situaci zločasu chytání? A nemáte občas
mit. Dříve jsem se s tím potýkal chuť se vrátit mezi tři tyče?
v Olomouci a teď ta krize „Upřímně první rok mi to nechyběpřišla znovu. O to snaz- lo vůbec. Neměl jsem žádné ambice
ší proto bylo tu moji postavit se do branky. Postupem času,
tou prací, která tady je, a ti lidé, kteří
jsou kolem hokeje, hlavně osoba pana
Vykoukala, člověku dávají ztracenou
víru v hokej a ve vlastní schopnosti. To
víte, že mě to občas napadalo. Říkám si
ale, že pokud to člověk jednou ukončí,
tak by se do té stejné řeky neměl vracet. Spíše se teď dívám před sebe, jak
řešit situace, které mi život postaví.
Určitě mám teď ale větší chuť postavit se do branky, než jsem
měl dva roky zpět. Myslím
to ale tak na nějakém tréninku či amatérské bázi.“
>>>dokončení
na straně 41

vizitka
ŠTEFAN ŽIGÁRDY
✓narodil se 25. července 1984 v Brně
✓ trenér brankářů a marketingový
manažer LHK Jestřábi Prostějov
✓ brankářský kouč juniorky
a dorostu SK 1913 Prostějov
✓ vystudoval na gymnáziu v Brně
✓ působil postupně v klu- bech Ytong Brno (1999-2000), HC Vsetín
(2000-2005), HC Nový Jičín (2003-2004, střídavé starty),
HC Slezan Opava (2004-2005, střídavé starty), HC Olomouc
(2004-2005, střídavé starty), HC Olomouc (2005-2012),
HC Oceláři Třinec (2006-2007, střídavé starty), LHK Jestřábi
Prostějov (2006-2007, střídavé starty), HC Zubr Přerov
(2008-2009, střídavé starty) HK Nitra (Slovensko, 2012-2013),
GKS Tychy (Polsko, 2013-2017)
✓ v ročníku 2001-2002 odchytal jendo utkání za mládežnickou
reprezentaci České republiky do 18 let
✓ za prostějovské Jestřáby odchytal v ročníku 2006-2007 3
zápasy s procentuální úspěšností 87,50 a také 2 trestnými minutami
✓ s polským klubem Tychy se v sezóně 2014/2015 stal mistrem Polska,
třikrát pak získal stříbrnou medaili za účast ve finále
✓ svoji hokejovou kariéru ukončil po sezóně 2016/2017
✓ má trenérskou licenci typu „C“
✓ je trenérem Goalie Academy International
✓ s manželkou Lenkou má syna Štefana
zajímavost: během jedné sezóny v Olomouci využíval pomoc
uznávaného brněnského psychologa Oldřicha Tögze
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MICHAL ČERNÝ UŽ NENÍ KUSTODEM
zjistili jsme

PROSTĚJOV Už v minulém vydání Večerníku jsme exkluzivně informovali o odchodu útočníka Petra
Kafky, kterému v LHK vypršela
koncem října krátkodobá smlouva
a novou se rozhodl neuzavřít. Během uplynulého týdne pak hanácký
klub oznámil ztrátu dalšího hráče
– obránce Davida Brančíka. A také
výměnu na pozici kustoda!

MarekSONNEVEND
Pětadvacetiletý zadák a prostějovský rodák s Jestřáby nejprve už od
léta trénoval, poté naskočil i do přípravných zápasů. A nedlouho před
startem Chance ligy 2019/2020

s vedením místního klubu podepsal smlouvu. Následně odehrál sedmnáct soutěžních utkání, v nichž
zaznamenal tři asistence, osm trestných minut a záporné hodnocení
účasti na ledě -4. Načež se rozhodl
vrátit do USA, kde působil předchozích pět let v soutěžích WSHL (Lake
Tahoe Blue, El Paso Rhinos), FPHL
(Berlin River Drivers) a SPHL
(Knoxville Ice Bears).
„David dal přednost studiu v zámoří, což respektujeme. A přejeme mu
vše nejlepší do dalšího života s poděkováním za odvedené služby, byť
krátké. Totéž platí pro Péťu Kafku,“
uvedl sportovní manažer elhákáčka
Jiří Vykoukal.
Kafka přišel k Jestřábům před sezonou ze slovenské extraligy. Tam

Po Kafkovi skončil i bek David Brančík,
místo nich klub vyjednává střídavé starty

patřil ke hvězdám: Banské Bystrici
pomohl k titulu a pravidelně sbíral
okolo čtyřiceti bodů za základní
část. Předešlé dva ročníky pak strávil
v Košicích. Nyní si podle informací
hokej.cz hledá zahraniční angažmá.
Jak na ztrátu dvou členů základní sestavy hanácký oddíl reaguje? „O doplnění kádru průběžně jednáme
a snažíme se získat hráče formou
střídavých startů,“ krátce doplnil
Vykoukal. Právě tímto způsobem
už za Prostějov nastoupili během letošního ročníku gólman Daniel Huf
(Zlín), obránce Tomáš Drtil (Šumperk) a útočníci David Dvořáček

(Sparta Praha), Vojtěch Krejčiřík
(Šumperk), Patrik Miškář i Radek
Pilař (oba Hradec Králové). Kdo
další přibude na tenhle seznam finančně přijatelných posil? „Uvidíme
během tohoto týdne, koho se nám
podaří vyjednat,“ odtušil Vykoukal.
A co další novinky v klubu? Po reprezentační pauze by se do branky mohl
vrátit Tomáš Štůrala. Zranění jsou
však nadále obránce Jakub Březák
s útočníkem Kryštofem Ouřadou.
S týmem už naopak začal trénovat
veterán Tomáš Divíšek, který letos
kvůli dlouhodobým zdravotním potížím ještě nenastoupil.

Ke druhé změně dochází v realizačním týmu. Po výměně na pozici
hlavního trenéra, kterým už není
Jiří Vykoukal ale Ladislav Lubina,
mají Jestřábi i nového kustoda.
Tuto pozici dosud zastával bývalý
útočník a odchovanec prostějovského hokeje Michal Černý, který
však ke konci uplynulého týdne
skončil. „Michalovi děkujeme za
jeho odvedenou práci a přejeme
mu, ať se mu v budoucím zaměstnání i životě daří,“ uvedl klub na
internetových stránkách. Místo
nově zaujal teprve dvacetiletý Michal Mareš.
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PROSTĚJOV Bolestivě dlouhou dobu strávil na marodce ostřílený útočník Jestřábů Tomáš Divíšek (na snímku).
Po operaci kyčle se měl původně vrátit nejpozději během září, ale nové problémy s nohou jeho comeback notně
oddálily. Dokonce ani teď by správně na led ještě neměl vůbec chodit, leč týmová nouze přiměla čtyřicetiletého
matadora zariskovat. „Za dané situace je moje touha pomoct klukům při zápasech větší než obavy z dalších
zdravotních problémů,“ upřednostňuje „Divoch“ sympaticky kolektiv před osobním hlediskem.

“

Bylo to peklo! Chci končit
na ledě a ne celou svou
poslední sezónu prostát
u kandelábru na tribuně...

yyJak jste vlastně prožíval neplánovaně protažené období mimo hru?
„Bylo to hodně těžké. Že budu s nohou marodit takhle dlouho, to nikdo
nečekal. Já jsem si myslel, že možná
naskočím do přípravy o něco později,
ale přesto normálně stihnu první soutěžní zápas. Jenže se to v srpnu podělalo, když jsem chtěl dohnat tréninkové
manko, přepískl zátěž a operovaná
noha nevydržela, urvaly se mi na ní
jiné věci. Od té doby se moje léčení
strašně táhlo.“
yyCo sledování duelů z hlediště?
„Dívat se z tribuny na hokej nemám po
pravdě moc rád. A nám se navíc tolik
nedařilo, tím pádem to pro mě bylo
pořád těžší a těžší. Kdyby se mančaft
nedostal do současné situace, tak bych
se teď ještě nevracel. Ale je to, jak to je,
a mým cílem momentálně je naskočit
do mistráků co nejdřív.“

yy Nemáte obavy z obnovených potíží, zdravotních následků?
„V první řadě chci říct, že vedení klubu
a všichni lidi z týmu mě celou dobu
ohromně drží a chci jim moc poděkovat za to, jak se ke mně za dané situace zachovali. Vždyť já jsem půl roku
nemohl vůbec nic dělat a chodil tady
akorát na kafe, přesto mě neodepsali
a chtějí, abych se vrátil do sestavy. Být
kluci někde nahoře v tabulce, tak se nikam necpu a zkusím návrat někdy v lednu. Ale zatím se spíš nedaří, proto chci
zkusit pomoct. A nerad bych končil
kariéru na tribuně, chci na led. Žádné jo,
ne, jo, ne a pak by se řeklo, že už to nemá
cenu. Prostě jdu do toho, i když zdravotní riziko jednoznačně existuje. Rozhodl
jsem se ho podstoupit s jediným cílem:
aby se náš tým třeba i s mým přispěním
dostal v tabulce víc nahoru.“
yyKdy jste nyní naskočil do přípravy?
„Až během tohoto týdne (rozhovor
vznikl ve čtvrtek 7. listopadu – pozn.
red.), mám za sebou tři tréninky.
Předtím jsem samozřejmě makal
na kondici s Davidem Skřivánkem
i s mým osobním koučem, kromě

toho jezdil na lékařská vyšetření do
Prahy. V nějakém větším zápřahu
jsem přibližně deset dní a je jasné,
že se do tempa dostávám po takové
pauze pomalu. Skoro tři měsíce jsem
nesměl dělat vůbec nic, tím pádem to
teď pro mě je i bude hodně těžké, na
krev. Ale není na co čekat ani se šetřit. Jak říkám: chci končit na ledě a ne
celou svou poslední sezónu prostát
támhle u kandelábru na tribuně.“
yyBylo to peklo?
„Tak nějak. Člověk poslouchá lidi okolo, jak nadávají, když se nedaří, a přitom
vím z kabiny, že kluci i při špatných
výkonech strašně moc chtějí, jen to někdy prostě nejde. Stačí být nedůslední
v obraně, dostávat blbé góly, vepředu je
nedávat, neproměňovat šance – a už se
všechno sere. Byť chlapi na trénincích
poctivě pracují, naplno makají. Bohužel
v utkáních tomu často něco chybělo,
herně to moc nešlo. Což pro mě v tom
hledišti bylo fakt těžké. Takže jdu do
akce a naším společným cílem je ještě
vybojovat horní nadstavbovou osmičku. Deadline se blíží, zbývá deset kol.“
yy Není vám líto konce kouče Jiřího

Vykoukala, který odnesl výsledkovou krizi?
„Samozřejmě je. Celý realizační tým
dlouhodobě dělá pro mančaft strašně
moc, a jestli někdo neudělal chybu,
tak to byli zrovna trenéři. Jejich servis
vždycky byl i je maximální, stejně jako
majitele Jardy Luňáka a právě Jirky Vykoukala, který v klubu naštěstí zůstal
jako manažer. Po téhle stránce to v Prostějově funguje perfektně, topka první
ligy. Konkrétně Jirka udělal maximum
a jeho konec coby kouče mě mrzí, nic
takového si nezasloužil. Podobně jako
kritiku od lidí hlavně ze sociálních sítí.
Každý má pochopitelně právo na svůj
názor, ale měly by mít aspoň trochu
hlavu i patu, což většina nemá. Za mě
v Jirkovi chyba určitě nebyla, na druhou
stranu chápu, že ve špatné situaci chtěli

po dohodě s majitelem dát mužstvu
nějaký impuls, zkusit ho nakopnout
tímhle krokem. Každopádně pro klub
Jirka udělal a dál dělá hromadu špičkové
práce, která bohužel není navenek tolik
vidět. Trenérství je hrozně nevděčné:
stačí málo, je konec. A stejní lidé, kteří
vás dva roky plácali po zádech, jak jste
dobří, si do vás vzápětí kopnou. Takhle
to bohužel ve sportu chodí.“
yyPřišel Ladislav Lubina, ze základní části zbývá deset dějství. Nakolik
reálně vidíte šanci procpat se ještě do
vrchní skupiny pro nadstavbu?
„Kdybych tuhle šanci neviděl, tak bych
se teď předčasně nevracel. Naše naděje určitě žije, byť dotáhnout ztrátu
šesti bodů během deseti kol je hodně.
A bude to velice těžké, skoro vůbec nesmíme ztrácet. Z mého pohledu je nej-

důležitější, abychom se herně zlepšili
a produkovali dobrý hokej, protože pak
přijdou i výsledky. Výhoda taky spočívá v tom, že při současném systému
Chance ligy by ani případný nepostup
do horní osmičky neznamenal, že celá
sezóna nakonec nemůže být úspěšná.
I z devátého a desátého místa se totiž
jde do předkola play-off, a pokud někdo nabere nejlepší formu během vyřazovacích bojů, klidně může vyřadit i výš
nasazeného favorita. Na druhou stranu
hrát spodní nadstavbu proti divácky
míň atraktivním soupeřům, na které by
chodilo málo fanoušků, rozhodně nechceme, znamenalo by to navíc velkou
finanční ztrátu pro klub ze vstupného.
Proto jednoznačně půjdeme po té horní osmičce, ze všech sil se o ni porveme.
A já pevně věřím, že to vyjde.“

>>>pokračování ze strany 40
yy Co ve svojí kariéře považujete
za největší úspěch?
„Stoprocentně mohu říci, že je to
vyhrané finále v Polsku, kdy jsme
slavili v sezóně 2014/2015 titul. To
je pro mě zážitek, který nepřekoná
nic. I když mám za sebou zápasy
v extralize, proti klukům, kteří hráli
NHL. V té době byla totiž výluka,
a tak jsem se potkával s Romanem
Čechmánkem, Rosťou Kleslou
a Radkem Bieglem. To ale nemůže
ten titul přebít. Zažil jsem totiž to,
co to je něco vyhrát, a to je pro mě
neopakovatelný zážitek.“
yy Prošel jste několika kluby,
který pro vás byl ten osudový?

„Právě polské Tychy. Dorazil jsem
totiž do velkoklubu, který neznal
nic jiného než výhru. Najednou
tam byly požadavky na můj výkon,
chování mimo led a na to, jak člověk vystupuje, úplně jiné než tady
v Česku. Přece jenom první česká
hokejová liga, i když je to profesionální soutěž, tak o ni není takový zájem a z něj vycházející tlak.
Upřímně, já jsem v tu dobu chytal
v Olomouci a ke konci jsme už sice
měli ambice, abychom se dostali
do baráže, nikdy to ale nebylo tak,
že jdeme vyhrát ligu. Nebylo to tak
ani na Slovensku, ani v ostatních
klubech, kterými jsem prošel. V Tychách byla jasně daná jedna věc, a to

že musíme vyhrát. Ten hokej jsem si
tam opravdu užil takovým stylem, že
to bylo s tlakem, mediálním zájmem
a s obrovským zájmem lidí ve městě,
kteří hokejem žili. Kabina byla navíc
složená z patnácti reprezentantů, do
toho tam byli kluci, kteří měli zahraniční zkušenosti, dokonce i z NHL.
Bylo to opravdu něco, co mě naplňovalo a posouvalo. A skvělá zkušenost,
kterou bych přál úplně každému.“
yy Jak jste na tom s polštinou?
„S polštinou je to, s odstupem tří let,
už horší... (úsměv) Dva roky zpátky
jsme hráli přátelské utkání s Poláky
a stále nemám problém se pobavit.
Prakticky rozumím všemu, co říkají.
Čtenému textu rozumím také, psa-

ní jsem však nikdy neměl na skvělé
úrovni. Myslím si, že i přes ty tři neúspěchy ve finále jsem se tam dokázal
udržet díky jazyku. Pro hokejistu je
totiž důležité, aby přijal prostředí,
v jakém je, a aby se do něj snažil zapadnout. Bez jazyka to nejde, proto
pro mě byla naprostá priorita naučit
se polsky. Pak jsem se mohl plně zapojit do fungování týmu.“
yy Brankáři jsou proslulí svými
rituály před zápasy. Míval jste i vy
nějaký?
„Myslím si, že devětadevadesát procent hráčů, a to nejen brankářů, má
svoje rituály. Samozřejmě jsem i já
míval před utkáním své zvyky. Byl
jsem typ, který spíše méně mluvil

a více se soustředil na sebe. Příprava
na utkání pro mě začínala večer před
zápasem, kdy jsem si procházel soupeře a přemýšlel jsem, co a jak dělá.
Díval jsem se také na předešlá utkání, čím mě soupeř dokázal překvapit.
V den utkání už jsem se vyloženě
soustředil sám na sebe, moc jsem
nemluvil. To byl můj největší rituál.
Kluci si ze mě hodně dělali srandu,
že mi přezdívali ‚mlčoch‘, protože
jsem před utkáním s nikým nemluvil. Když jsem přišel do Olomouce
do áčka, tak si se mnou nevěděli
rady, proč před utkáním funguji jako
robot. To byla ale prostě moje příprava na zápas, dostával jsem se tím
do komfortní zóny, ve které člověk

podává nejlepší výkony. Vím, že mi
to na jednu stranu určitě i ubližovalo, protože toho soustředění bylo
až moc. Člověka to potom vyčerpá,
to je taky jeden z menších důvodů,
kvůli kterému jsem skončil. Moje
nasazení, o kterém jsem si myslel, že
pro mě bylo to nejlepší, tak mě na
druhou stranu i žralo zevnitř. Není
dobré si brát věci domů a řešit je.
Můj případ to ale bohužel byl. Hlava
tím pádem začala pracovat hůř, tělo
bylo unavené a v té chvíli vše došlo
až do stavu, kdy jsem nevěděl, co
udělat... Neměl jsem nikoho, kdo by
mi dokázal dát tvrdou facku a říct
mi, prober se a zkus se podívat na
věci trochu jinak!“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
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HRÁČ

LUKÁŠ PALYZA

VEČERNÍKU MLADÉ VĚŽE POD KOŠEM DOSTALY ŠANCI
PROSTĚJOV Hodně nadstandardní počet minut proti nejtěžšímu ligovému soupeři dostali nadějní podkošoví hráči
BK Olomoucko. Dominik Štěpán odehrál více než jedenáct
minut, Viktor Vašát dokonce strávil na palubovce přes osmnáct minut a z pohledu koeficientu užitečnosti byl dokonce druhým nejlepším hráčem týmu. Je tohle cesta pro BK
Olomoucko?

Ani nejlepší ligová obrana nedokázala
zastavit kapitána Olomoucka, který začíná plnit svoji tradiční dvacetibodovou
normu na zápas. Nymburku nasázel
čtyřiadvacet bodů. Trefoval se
z dálky i po nájezdu pod
koš. Bral na sebe těžké
střely, soupeře přinutil
k pěti faulům. Cítit byl
také na doskoku, kde získal pět míčů, dva navíc
v útoku využili spoluhráči k opakovaným střelám.

VIKTOR
VAŠÁT

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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basketbal

Původní zpravodajství

„Oba kluci se rvali, soupeře se nezalekli. Pod jejich relativně velké nasazení se podepsaly i naše aktuální zdravotní komplikace, současně jsem ale
chtěl se sestavou rotovat,“ poznamenal kouč hanáckého výběru Predrag
Benáček.
Vašát se před sezónou vrátil z hostování v Brně, Štěpán přestoupil z Hradce Králové. Od obou si vedení klubu
hodně slibuje, především s výhledem

do dalších ligových sezón. „Česko
mělo vždy dobré pivoty, v posledních
letech to úplně neplatí. Chceme si je
vychovat, to je správná cesta. Když
budeme mít pod košem vlastní hráče,
nebudeme muset tyto posty obsazovat zahraničními basketbalisty,“ prozrazuje svoji vizi Benáček
Vašát v případě menšího vytížení
vypomáhá prostějovským Orlům
v první lize, kde zatím odehrál tři
zápasy. Štěpán je zase na soupisce
prvoligové Olomouce. Den před
zápasem s Nymburkem odehrál prvoligový duel proti Opavě, v němž
získal double-double za deset bodů

V zahajovací sestavě BK Olomoucko
překvapivě nastoupil nadějný Viktor
Vašát a rozhodně se velkých jmen

nezalekl. Zaznamenal první bod domácích a během úvodních pěti minut získal dva útočné doskoky. I díky
tomu ve 4. minutě drželi Hanáci po
koši Kouřila nerozhodný stav 7:7
a ještě necelé dvě minuty před koncem čtvrtiny ztráceli jediný bod. Až
pak mistr mírně odskočil, přesto
bylo skóre pro Olomoucko přijatelné – 15:19.
Nymburk si ve druhé části dokázal
pomoci střídáním. Díky větší rotaci
držel vysoké tempo, kterému „žlutí“
odolávali s velkými obtížemi. Ve 14.
minutě po trestných hodech Almeiny poprvé prohrávali dvouciferným
rozdílem 20:31. Domácí snížili na
rozdíl šesti bodů, a přestože jejich
ztráta vzápětí narostla na dvanáct

bodů, odcházeli díky povedenému
závěru do kabiny při výsledku 38:45.
Po návratu na palubovku Jiří Dedek
trojkou snížil na 41:47, pak ale přišla
série nymburských smrtících útoků
a ta prakticky rozhodla o vítězi. Ve
25. minutě Nymburk vedl 60:44,
když při zakončení několikrát zazářil
nestárnoucí Pumprla. Domácí navíc
netrefili několik otevřených střel
i trestných hodů. K tomu se dopustili čtyř ztrát v rychlém sledu a po
třiceti minutách prohrávali 56:71.
Hanákům docházela šťáva, což bylo
patrné na obou polovinách palubovky. Pod vlastním košem nedokázali rychle přistupovat ke střelcům,
v útoku se úbytek sil projevil nepřesným zakončením a ve 33. minutě

hostující Šafarčík natáhl vedení šampionů na 78:57. V koncovce se navíc
střelecky utrhl Hruban a s jeho pomocí překonali hosté dvě a půl mi-

nuty před koncem i hranici stovky.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s dalším
programem najdete na straně 26

PROSTĚJOV Už jen tři kola zbývají do konce poloviny úvodní fáze
Kooperativa NBL a basketbalisté
Olomoucka nebudou muset téměř
nikam cestovat. V autobuse při
cestě za soupeři stráví zhruba dvě
hodiny a jejich soupeři budou výhradně z Moravy. Postupně narazí
na Ostravu, pojedou do Brna a přivítají Opavu. První střetnutí zajímavého trojboje se bude hrát již ve

středu v Prostějově. Duel s Novou
hutí startuje v 17:30 hodin.
„Čeká nás náročné střetnutí. Ostrava měla pomalejší vstup do soutěže,
nová sestava se už ale sehrává a Brnu
v minulém kole dala téměř sto bodů.
Začínají se prosazovat americké posily, musíme si je pohlídat,“ přemýšlí
o příštím soupeři trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
Pro oba týmy bude zápas malým

derby. Kouč Ostravy Peter Bálint
dlouho trénoval v Prostějově, kde
působili také hráči Martin Nábělek
a Juraj Páleník. Zkušený Petr Bohačík zase v minulé sezóně Hanákům
pomáhal jako host k zisku ligového
bronzu. „Liga je malá, hráči rotují
a vzájemně se znají. To bych neřešil.
Přemýšlím pouze o tom, jak soupeře
porazit,“ poznamenal Benáček.
Na konci týdne jeho tým vyrazí do

Brna, které stále čeká na první vítězství. Hlavně doma ale soubor
pod vedením Lubomíra Růžičky
umí soupeře potrápit. „Zadarmo
nic nedostaneme. Věřím, že s námi
pojedou i fanoušci, kteří nám v minulé sezóně právě v Brně hodně pomohli,“ doufá sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Závěr úvodní poloviny základní části
obstará třaskavé střetnutí s Opavou.

Souboje se slezským týmem jsou
tradičně vyostřené, s velkou pravděpodobností se to bude opakovat. „Ta
rivalita tady je. S tím nemám problém. Horší je aktuální forma Opavy a jejích lídrů. Třeba Jakub Šiřina
hraje ve velkém stylu. Nejsme v ideální situaci, přesto se chceme v této
sérii poprat o tři výhry,“ plánuje před
utkáním v příštím týdnu Benáček.
(lv)

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Foto: www.bkolomoucko.cz

a stejný počet doskoků. „První liga
je pro mladé hráče dobrá soutěž,
získají v ní potřebné zkušenosti. Dospělý basketbal je jiný než ten dorostenecký, který ještě nedávno hráli.

Jejich nasazení s prvoligovými trenéry konzultujeme a podle potřeby
upravujeme. Společným zájmem je
výchova hráčů pro nejvyšší soutěž,“
říká Benáček.

JAKUB
TŮMA

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
9\VRN½SRU½zND
PODGÙFK2UOÕ
Pardubice (lv) - V okleštěné sestavě se představili prvoligoví Orli
v Pardubicích v rámci 8. kola druhé
nejvyšší soutěže, což výrazně ovlivnilo konečný výsledek. Hosté prohráli 71:91, když už po první čtvrtině ztráceli deset bodů. Po poločase
35:47 nezachytili ani vstup do třetí
čtvrtiny, kterou prohráli o dvanáct
bodů, a ztratili zbytek nadějí na
úspěch. Orli měli ve svém středu
tři dvouciferné střelce, nejvíce se
dařilo Matěji Michalčíkovi, který
dal osmnáct bodů. Erik Klepač přidal 17 bodů, Lukáš Sychra dalších
dvanáct. V tabulce 1. ligy je Prostějov zatím na páté pozici.

9RMWÈFK+UXEDQ
NUXWÙYÙVOHGHN
Prostějov (lv) – S osmnácti
body byl Vojtěch Hruban nejlepším střelcem Nymburka v utkání
s Olomouckem. Přes vysoké vítězství svého týmu dokázal reprezentační křídelník ocenit i výkon
soupeře. „Olomoucko nám dalo
docela zabrat. Nebylo to rozhodně
snadné střetnutí, jak by mohlo naznačovat konečné skóre,“ prohlásil
Hruban, podle něhož vítězství
o šestatřicet bodů přinesla povedená poslední čtvrtina. „Padlo nám
do koše téměř všechno. Pro domácí je to až krutý výsledek,“ dodal
český reprezentant.

OHYQÈMvÉXz
WRQHEXGH
str.48

BK OL
B NYM

70:106

PROSTĚJOV Podle očekávání
skončilo sobotní utkání mezi Olomouckem a Nymburkem v 8. kole
Kooperativa NBL. Hostující mistr
vyhrál souboj posledních finalistů
nejvyšší soutěže vysoko 106:70,
když o bodově vysokém triumfu
rozhodl ve druhém poločase, který
vyhrál o devětadvacet bodů.

Ladislav Valný
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NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Ofenzivním týmem jsme byli v minulé sezóně. Tentokrát máme méně cizinců, zraněného Douglase a Morgana, který kvůli faulům nedohraje zápas. V poslední čtvrtině se to celé ukázalo a skóre na straně soupeře narostlo. V důležitých okamžicích
jsme nedali několik snadných střel, soupeř se dostal do pohody a už nešel zastavit.
Nymburk byl po všech stránkách lepší a vyhrál naprosto zaslouženě.“

1TGP#/+'.t'4#$CUMGVDCNN0[ODWTM
„Narazili jsme na jednoho z nejofenzivnějších soupeřů v naší lize a především zpočátku to tak vypadalo. Některé hráče jsme nechali rozstřílet více, než jsme si přáli. Hlavně
po pauze jsme se ale dokázali zlepšit ve všech činnostech. Hlavně v obraně, útok se
pak přidal tak nějak automaticky. S výhrou jsme pochopitelně spokojeni. Navíc jsme
mohli ke konci prostřídat, to se také hodí. Zápas je za námi, jedeme dál.“

*JM<QNFÑOMJE=JEI<FJI>DKMQIÁKJGJQDITUµFG<?IÁàµNOD

„Po pauze nás soupeø srazil,“
uznal Marek Sehnal
PROSTĚJOV Nejen z porážky byl po utkání s Nymburkem
zklamaný Marek Sehnal (na snímku), jeden z největších bojovníků BK Olomoucko. Trápil se velkým bodovým rozdílem, kterým soupeř na prostějovské palubovce dominoval.
„Hodně dlouho to na takový výsledek nevypadalo. Mrzí nás
to,“ řekl za celou kabinu Sehnal.
bylo pouze o deset bodů, pořád se

EXKLUZIVNÍ rozhovor
s tím dalo něco dělat. Ale pak jsme
pro Večerník netrefili nějaké otevřené střely, těch

Ladislav VALNÝ

bylo opravdu hodně. Neproměnili
ƔƔ Do poloviny zápasu jste se dr- jsme čtyři šoupáky, pak tři trojky.
želi. Co se pak stalo?
Nasbíralo se to a připravilo nás to
„Hrozně nás to mrzí. V poločase to o možnost soupeře potrápit.“

ƔƔ Existuje možnost Nymburk
přehrát?
„Může se to podařit, když ze sebe
dostanete maximální výkon a budete se trefovat z dálky. Z pohledu nasazení jsme se snažili, ta střelba nám
ale nešla, jak bychom si přáli. Snad to
vyjde příště.“
ƔƔ Pomohla soupeři jeho široká
lavička?
„Určitě ano. Hráli rychle už do pauzy,
po přestávce ale ještě přidali a tempo
zvýšili. To nás srazilo. Mají hodně
fyzicky skvěle disponovaných hráčů.

Projevilo se to i v bodovém rozdílu,
přestože to na takovou porážku dlouho nevypadalo.“
ƔƔ Liga pokračuje
v rychlém tempu.
Je důležité na
těžkou porážku
zapomenout?
„Musíme to hodit za hlavu. Už
ve středu nás čeká
Ostrava a toto střetnutí musíme bezpodmínečně zvládnout. To samé
platí také o dalším zápase v Brně,

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

pak už přijede Opava. To bude nářez! (úsměv) Už proto potřebujeme
nejbližší dvě utkání zvládnout a získat nějakou herní pohodu.“

Pondělí 11. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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SOKOL II SMOLNĚ PADL S KUŘIMÍ O GÓL A JE POSLEDNÍ

PROSTĚJOV Přímý souboj o únik ze dna tabulky jihomoravské skupiny 2. ligy svedli házenkáři TJ Sokol II Prostějov a SK
Kuřim. Poslední proti předposlednímu, karty byly rozdané jasně. A protože Hanáci po vyrovnaném průběhu s dramatickým
závěrem podlehli nejtěsnějším poměrem 24:25 (10:12), zůstali
ještě víc přikováni k nelichotivé jedenácté příčce.

so pro
sk kuř

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

24:25

Do utkání přitom vstoupili dobře,
díky výborné defenzivě v úvodních
šesti minutách ani jednou neinkasovali. Nebýt zahozených šancí, mohli

Marek
SONNEVEND

vést i víc než 2:0. Soupeř vzápětí
vyrovnal, totéž se opakovalo zanedlouho ještě jednou s tím rozdílem,
že hosté skóre přímo otočili (4:2 –
4:5).
Domácí se v této fázi duelu nedokázali útočně prosadit, ale mnohokrát
je podržel skvěle chytající brankář
– veterán Z. Micka. Jeho výtečné
zákroky doplněné třígólovou šňůrou
z 6:8 na 9:8 poslaly mírně nahoru
zase „dvojku“, leč koncovka prvního
poločasu vyšla pro změnu lépe kuřimskému družstvu – 10:12.
To po přestávce pokračovalo v náporu a v 36. minutě vypadali Černíčko-

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC

2TQUV÷LQXUMÚMCPQPÚT,KąÊ-QUKPC\CUGą¾FKNCPKLGJQLGFGP¾EVIÐNčRTQVK-WąKOKXwCMPGUVCéKNQ

Foto: Marek Sonnevend

vi svěřenci na odpis - 11:15. Vzápětí
však předvedli svůj nejlepší úsek
v celém zápase, aby pěti trefami za
sebou zvrátili na 16:15! Bohužel to
bylo naposledy, co měli navrch.
Výběr SK si vedení vzal bleskově
zpátky (16:18) a rozpoutala se finální přetahovaná. Zásluhou dalších
zákroků Z. Micky, vydatné palby

kanonýra Kosiny (11 gólů včetně 4
neomylných sedmiček) i příspěvku
šikovného Jurečky (5 branek) prostějovští bojovníci drželi naději na
bodový zisk.
Hned čtyřikrát vyrovnali minimální ztrátu, naposledy minutu před
koncem na 24:24 poté, co ostřílený fantóm mezi tyčemi zlikvidoval

sedmimetrový hod. V čase 59.30
však Šestořád hrubě fauloval na
brankovišti, dostal červenou kartu
a hostující tým další sedmičku proměnil. Načež poslední útok Sokola
II už k ničemu nevedl – 24:25.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnpou tabulku ě. Ligy,
skupiny JM najdete na straně 26

35267ċ-29 Hráč i trenér v jednom, to je David Jurečka. Jako aktivní plejer patří k ústředním tahounům prostějovských házenkářů,
coby kouč vede hned dvě mládežnická družstva Centra Haná. Včera
odpoledne nastřílel Kuřimi pět braKrošíka a sázel hlavně na pevnou nek, přesto Sokol II podlehl v důleobranu, což se mu vyplatilo. Postup- žitém střetnutí bolestivě 24:25.
né zvyšování náskoku vedlo k vyEXKLUZIVNÍ
budování rozhodujícího rozdílu ve
skóre, tudíž koncovka střetnutí ne- rozhovor
přinesla žádné drama.
pro Večerník
Večerníku se k hodnocení zápasu Marek
nepodařilo zastihnout ani jednoSONNEVEND
ho z kosteleckých koučů.
Nadcházející derby Kostelec – Pro- ƔƔ Těsná porážka asi hodně mrzí,
stějov (neděle 17. listopadu, 10.30 že?
hodin) tak bude bitvou dvou aktu- „Je to velká škoda. Byl to souboj
álně nejhorších týmů soutěže o po- o poslední místo, celý zápas jsme se
slední příčku průběžného pořadí… drželi vyrovnaně a nakonec prohráli
(son) o gól, což samozřejmě bolí.“
Statistiky z utkání, ostatní výsled- ƔƔ Co rozhodovalo?
ky a průběžnpou tabulku ě. Ligy, „Možná zbytečné chyby v klíčoskupiny JM najdete na straně 26
vých momentech. Oproti minulým
utkáním jsme zlepšili útok, i obrana
fungovala docela dobře. Ale takticky
jsme nezvládli závěr, neuhlídali vlastní brankoviště, dostali gól půl minuty
před koncem ze sedmičky a potom
už ani nevystřelili, místo palby si tam
ještě přihrávali. Není to však lehké,
hrajeme v málo lidech, hlavně spojky
chybí. Koncovky pak taháme na sílu,
schází nám kyslík.“

ƔƔ Vy jako klasické křídlo opakovaně musíte právě na spojku. Jak
se tam cítíte?
„Je to změna, ale už jsem si docela
zvykl. Výhoda spočívá v tom, že je
člověk víc na balónu, na druhou
stranu si míň odpočine a dostává fyzicky zabrat. Zvlášť, když musí hrát
skoro bez střídání v útoku i v obraně. Ovšem nestěžuju si, za dané situace mě prostě mančaft na spojce
potřebuje. Akorát nemáme jiného
leváka a na mém křídle to pak mají
kluci přes ruku, což není ideální.“
ƔƔ Berete zápasové dění víc na
sebe?
„Tak určitě. Není možné, aby střelecky všechno táhl sám Kosa (Jiří
Kosina – pozn. red.), my ostatní ho
musíme útočně podpořit. Proto se
snažím zakončovat častěji než dřív,
občas mi to tam spadne.“
ƔƔ Klesli jste na dno tabulky. Nakolik reálné bude vyhrabat se výš?
„Jednoduché to rozhodně nebude,
soutěž se oproti minulým letům

zkvalitnila. Ale hned nejbližší neděli nás čeká hodně důležité derby
v Kostelci, který taky nemá zrovna dobrou formu, a na jeho hřišti
klidně můžeme zabodovat. Totéž
následně doma s Olomoucí nebo
Újezdem u Brna, do konce podzimu ještě můžeme zabrat. A pak záleží, jestli se přes zimu podaří nějak
posílit kádr.“
ƔƔ Jak stíháte kloubit hraní za
Prostějov a koučování mladíků
v Centru Haná?
„Je to časově náročné, ale dá se
všechno zvládat. Třeba dnes za mě
mladší žáky vzal oddílový kolega,
dorostence máme na starost s Leošem Havlíkem i Radkem Flajsarem. Hlavně to dělám, protože
mě házená včetně trénování baví
a není tolik lidí, kteří by u mládeže chtěli dělat. Navíc jsem nevěděl,
jestli kvůli kolenům budu ještě
moci pokračovat v hráčské kariéře.
A protože to zatím jde, snažím se
stíhat vše dohromady.“

Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Podali jsme jeden z nejlepších výkonů na podzim, bohužel to na body nestačilo. Zápas byl strašně vyrovnaný a my jsme při
limitovaném útoku s minimem spojek museli vycházet z pevné obrany, což se nám docela dařilo. Kluci maximálně bojovali,
díky tomu jsme drželi krok až do úplného závěru. Tam už šlo o loterii kdo s koho, víc štěstí měl soupeř. My jsme doplatili na
několik zbytečných chyb a hůř zvládnutou koncovku. Přesto klukům není co vyčíst. Dřeli, na hřišti nechali duši, aspoň remízu
si zasloužili a těsná porážka nás tak všechny hrozně mrzí. Prohrát doma o jediný gól je v házené to nejhorší, co se vám může
stát. Nezbývá než zklamání překonat a zkusit uspět příště v derby na půdě Kostelce.“

Å7DNRYiSRUiÿND
Kostelec se nezvedl ani v Telnici, 'DYLG-XUHġND
KUR]QĨPU]tDOHGRNRQFHSRG]LPX
SíHGGHUE\PiYWDEXOFHSRGVHERXMHñWĨP÷ÿHPH]DEUDW´

XÿMHQSURVWĨMRYVNpKRULYDOD
so tel
hk kos

26:19

TELNICE, PROSTĚJOV Podzimní mizérie zástupců prostějovského regionu ve 2. lize mužů
ČR 2019/2020 pokračuje i v případě házenkářů TJ Sokol Kostelec na Hané HK. Ti prohráli duel
7. dějství soutěže v Telnici, kde
je domácí zdolali 26:19 (13:11).
A další porážka znamená pokles
až na předposlední desáté místo
skupiny Jižní Morava.
Za Hanáky premiérově nastoupily
dvě nové posily z Nového Veselí: Jan

Ševčík, sedmnáctiletý syn asistenta
trenéra Davida Ševčíka, a jen o rok
starší Andrej Parolly. Telničtí však
bývají na svém hřišti těžko k překonání, což se v nedělním večeru potvrdilo.
První poločas měl ještě dost vyrovnaný průběh a hostitelé odcházeli do
šaten s pouze dvougólovým vedením.
Po změně stran už ztráta borců hákáčka pomalu narůstala, ačkoliv bojovali. Leč podobně jako v předchozím
utkání s Olomoucí se málo prosazovali útočně, kde vedle J. Ševčíka (4
branky) znovu nejčastěji skóroval jiný
teenager Filip Havlík (6 tref).
Protivník se směrem dopředu opíral zejména o palbu sedmigólového

Rezerva VK vítìzila nad Ostravou B,

šest bodù urvaly také odìváøky
PROSTĚJOV O minulých víkendech pokračoval program druhé
ligy volejbalistek, kde má Prostějov v letošním ročníku hned dvojnásobné zastoupení. Jak informujeme na straně 31, uplynulou
neděli došlo na jeden comeback
k aktivní hráčské kariéře, když za
rezervu vékáčka nastoupila někdejší dlouholetá opora elitního
hanáckého týmu a momentálně
klubová trenérka mládeže Solange Soares!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Návrat to byl výsledkově úspěšný,
neboť prostějovské béčko porazilo
Ostravu B 3:0 (9, 21, 25) a 3:1 (25,
-23, 19, 16). Týden předtím Soli ještě nemohla naskočit kvůli administrativně nevyřízené registračce a její

juniorské svěřenkyně běžně hrající za
B-družstvo neuspěly v Novém Jičíně,
kde je spolufavorit skupiny C zdolal
3:0 (23, 18, 9) a 3:0 (17, 20, 16).
Tentokrát už známá Brazilka vyrukovala na smeč, mladá nahrávačka
z áčka Klára Dvořáčková byla koučem Alešem Novákem nasazena na
univerzál. A protože většina členek
juniorského výběru dostala volno na
odpočinek, hodila se pomoc čerstvě
získané posily ze Šelem Brno Michaely Beránkové. V početně minimální
sestavě sedmi plejerek vše vyústilo
v důležitý šestibodový zisk, který
mančaft vynesl ze dna tabulky na
osmé místo.
„Máme málo juniorek, holky už jsou
z náročného programu unavené a tak
jsme se s Alešem domluvili, že vypomůžu na hřišti. Po herní stránce už to
samozřejmě není to co kdysi, hlavně
abych neškodila. Jinak se snažím děvčatům přispět zkušenostmi, povzbudit je, vyhecovat a třeba jim i ukázat
profesionální přístup se vším všudy,“
řekla Večerníku Solange Soares, s níž

2. liga žen ČR, skupina C
2019/20 – pořadí po 10. kole:
1. Nový Jičín 24, 2. Opava 23,
3. Vsetín 19, 4. Ostrava B 19, 5.
Odry 17, 6. Bílovec 15, 7. Kylešovice 10, 8. VK Prostějov B 10,
9. OP Prostějov 7, 10. Frýdek-Místek B 6.
Další program – 11. + 12. kolo
(sobota 16. listopadu, 10.00
a 14.00 hodin): TJ OP Prostějov – Bílovec (letní hala u velodromu), Frýdek-Místek B –
VK Prostějov B.
v příštím vydání přineseme exkluzivní rozhovor.
Volejbalistky TJ OP Prostějov si
bodový půltucet získaný na své
konto rozdělily do obou posledních víkendů. Nejprve zajížděly na
půdu Frýdku-Místku B, kde napoprvé zvítězily a v odvetě podlehly,
přesné výsledky byly 0:3 (-21, -13,
-20) a 3:0 (18, 22, 12).
Úplně stejný scénář následně Hanačky zopakovaly doma proti Odrám,

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

které nejprve přehrály 3:0 (18, 27,
18) a poté s nimi padly 0:3 (-25, -23,
-15). V průběžném pořadí tak figurují
na předposlední deváté příčce a nevypadá to, že by se tentokrát vyhnuly
záchranářským starostem.
Po úvodním triumfu nad Odrami

přitom trenér Ladislav Sypko hovořil
optimisticky. „Tím, že na účku máme
docela vysokou Anetu Chludovou
schopnou důrazně útočit a vítězně
ukončovat výměny, mohla Terka Baláková přejít na smeč. A celkově jsme
silnější než loni. Proto věřím, že ten-

tokrát se už sestupu vyhneme, měli
bychom jít tabulkou nahoru někam
do jejího středu. Jen nesmíme zbytečně ztrácet,“ pověděl Sypko – a vzápětí
jeho ovečky nečekaně prohrály.
Udržet druhou ligu bude pro obě
prostějovské družiny perná dřina...
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Připravujeme...
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ BUDE!
Pozor! Abonenti z roku 2019, na kdy byla soutěž původně
avizovaná, budou v osudí dvakrát!

ANO

DO 15. listopadu 2019 si mohou stávající
abonenti prodloužit své předplatné
na celý rok 2020 se slevou, a to za pouhých 800 Kč!

2%-('1É9É03ŏ('3/$71e
35267ę-296.e+29(þ(51Ì.8
1$52.

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Od listopadu připravujeme další speciální akce na předplatné,
které se budou střídat až do konce února 2020. Získat budete moci
hodnotné dary, dárkové poukazy či předplatné se slevou. Reagujte
na variantu, která vám nejvíce vyhovuje, avšak platí pořekadlo,
„kdo dřív přijde, ten dřív mele“...! Všichni roční abonenti získají
nástěnný kalendář PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2020
ZDARMA, později se slevou.

Vecˇerník
ÆÈÅÉÊ)ÀÅÌÉÁU

hotově

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

Tradiční uvnitř, nový navenek

