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Tekla krev

Případů brutálního
násilí na ženách
v Prostějově přibývá

Michal KADLEC
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Prostìjov
„vede“ ve chøipce
Prostějov (mik) – Okresní hygienická stanice v Prostějově eviduje nejvyšší počet chřipkových
onemocnění v rámci celého Olomouckého kraje! „Podle aktuálních dat je na Prostějovsku celkem
1 166 případů osob nemocných
chřipkou v přepočtu na sto tisíc
obyvatel. Je to nejvíce v porovnání
s ostatními regiony Olomouckého kraje,“ potvrdila Eva Kučerová,
vedoucí epidemiologického oddělení prostějovské pobočky KHS
Olomouckého kraje. Olomoucko
registruje „pouze“ 1 086 případů,
Jesenicko 1 120 a Přerovsko 992
případů nemocí chřipkou.

Díry musejí poèkat
Prostějov (mik) – Poté, co si společnost Manthellan odvezla betonové
zátarasy z parkoviště mezi Komenského a Wolkerovou ulicí, se obyvatelé Prostějova začínají ptát, co se
bude dít s uvedenou plochou. „Při
vjezdu na toto parkoviště jsou v zemi
velké díry, vždy si „otřu“ a poškodím
spodek auta. Bude s tím město něco
dělat?“ ptá se například Klára Krajíčková z Prostějova. „Plocha patří už
zpátky magistrátu, ale stále je potřeba
dořešit veškeré předchozí závazky se
společností Manthellan. Zároveň ale
probíhá urbanistická soutěž na řešení celého prostoru okolo Společenského domu,“ nabádá k trpělivosti
mluvčí prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.
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Bílá pastelka zabrala. Jubilejní
dvacátá sbírka na speciální služby pro nevidomé, slabozraké a na
podporu speciálních výukových
programů měla širokou odezvu
i mezi dětmi základních škol a studenty středních škol v Prostějově.
Dohromady se mezi školní mládeží
v Prostějově vybralo 60 328 korun.
CO NÁS UDIVILO…
Opět bez tiskové konference.
Radní už podruhé za sebou prokázali, že o setkání s novináři zřejmě
příliš nestojí. Informace z magistrátu o jednání rady města v úterý
19. listopadu sice došla, jedním
dechem ale bylo sděleno, že se tradiční následná tisková konference
konat nebude... Vivat transparentnost!
ZACHYTILI JSME

Agentura %H]SRPQtNXQHEXGHDQLQiPĚVWt+XVVHUOD 30
To je cavyků kvůli nějakému pomníku! Už několik týdnů se prostějovští
konšelé hádají se všemi zastupiteli
napříč politickým spektrem o to,
jaké veledílo bude zvelebovat náměstí Edmunda Husserla. Rádoby
kulturní odborníci z již nechvalně
proslulé komise určili, že prostějovského rodáka a významného světového filosofa mají na „jeho“ náměstí
připomínat jakési brýle nebo šestimetrová lampa. Radní nenechali
na komisi nit suchou a celou soutěž
o nejlepší pomník utnuli.
„Tu komisi bych rozpustil a její

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Špinavý obchod, čistý zisk? Je pozoruhodné, že z nejšpinavějších obchodů obvykle bývá největší čistý zisk. Jisté problémy s hygienou v doslovném
smyslu měl i obchod v Bousíně. Poté, co jej začátkem týdne navštívili pracovníci potravinářské inspekce, musel zavřít. Brzy se však podařilo zjednat
nápravu.
•• Úterý ••
Dluh mlčí, ale spát nedá. Bohatý je ten, kdo nemá dluhy... To se bohužel
nedá říci o provozovateli Penzionu U Veverků v Protivanově. Přestože sám
podnik na první pohled působil vždy velmi dobře, jeho někdejší majitel se
i kvůli půjčkám na rozjezd dalšího podnikání dostal do obrovských problémů. Skončil kvůli nim před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Kdo hledá, najde. „Jistěže Amerika byla objevena mnohokrát před Kolumbem, ale vždycky se to podařilo ututlat,“ poznamenal s notnou dávkou jízlivosti Oscar Wilde. Objevit Ameriku se vydali i dva kluci v muzikálu Divadla Point Finding America, který byl k vidění v prostorách na
Husově náměstí.
•• Čtvrtek ••
Tygři na střechách. Když člověk na žábu namaluje pruhy, rozhodně to
neznamená, že se z ní stane tygr... Tygry procházející se po střechách jako
roztomilá koťátka lze objevit na obrazech Alexandry Dětinské, jejíž výstava
byla spolu s dalšími dvěma zahájena v prostějovském muzeu.
•• Pátek ••
Lidské, příliš lidské. „Chybovat je lidské. Hodit vinu na jiného je ještě lidštější,“ praví naprosto výstižně jeden z Murphyho zákonů. O vině, odpouštění a porozumění mezi Čechy a Němci vyprávěla inscenace brněnského
HaDivadla Vyhnání Gerty Schnirch, která byla k vidění v prostějovském
divadle.
•• Sobota ••
Co najdeš v lese? Pokud člověk nesejde z vyšlapané cesty a neponoří se
do lesa, jeho život nikdy nezačne... Objevit různá překvapení, která les
skýtá, mohli i lidé, kteří po lampionovém průvodu dorazili do sokolovny
v Určicích. Připravena tam pro ně byla pohádka Lesní tajemství.
•• Neděle ••
Kdo je bez viny, nechť hodí sametem. „Sametem se dá krásně škrtit...
Tady ale jako by nikdo nebyl vinen zradou, stavem této země. Jak chcete, aby vyrostla nová, lepší generace, když se každý může přesvědčit, že se
vyplácí lumpárna, a ne poctivost,“ upozorňoval již před 26 lety písničkář
Karel Kryl. I Prostějov si připomněl 30 let od revoluce, která znamenala
změnu politického zřízení, přirozeně však ne změnu lidského myšlení.

členy poslal do uranových dolů
makat,“ nechal se slyšet primátor
Prostějova Francimór Kopačka
a Agentura Hóser tento jeho výrok
opět zachytila na zvukový záznam.
„Ty návrhy, které nám komise údajných kulturních odborníků doporučila, poslali architekti snad přímo z hospody po deseti pivech. To
já bych vymyslel daleko lepší sochu
či pomník, a zcela za střízlivého
stavu,“ nechal se před redaktorem
slyšet také primátorův zástupce Jiří
Nikamnepospíchal.
Opoziční zastupitelé nejdříve do
radních tepali a kritizovali je,
že jsou na členy komise vulgární
a nespravedliví. Když si ale v obřadní síni radnice sami prohlédli
vystavené návrhy, jeden z nich se

hrůzou pocákal kávou z kelímku,
který držel v ruce. „Ježíšmarjá, to
jsou blafy! Tohle má stát na náměstí Husserla? Vždyť to bych si
nedal ani na svůj vlastní hajzl. To
raději náměstí Husserla zrušme
a přejmenujme ho,“ uklouzlo z úst
Jeníka Nicnevrátila, lídra hnutí Nic
se v Prostějově nezmění. „Konečně konstruktivní návrh opozice,“
utrousil primátor Kopačka, který
stál hned za opozičním zastupitelem. V následující hodině pak první
muž Prostějova zastupitelům navrhl, aby se náměstí Edmunda Husserla přejmenovalo, protože město
nedisponuje potřebným pomníkem
či sochou na uctění tak významného rodáka. „V Prostějově ještě
nemáme náměstí, které by bylo po-

jmenováno po starostovi či primátorovi města. Proto navrhuji, aby se
náměstí Husserla přejmenovalo na
Kopačkovo náměstí,“ navrhl zastupitelům první náměstek primátora
Nikamnepospíchal. Zastupitelé
kupodivu návrh schválili všemi
hlasy! „Vydržte, jdu se převléct do
trenek a kopaček a udělejte mi hned
sochu,“ vyzval spokojený primátor.
Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ

13 000
Seniorka ztrátu nahlásila ihned policii, která se dala do
vyšetřování. Přišlo se na to, že
úspory stařence zmizely poté,
co se neznámý pachatel dostal do domu neuzamčenými
dveřmi, prošel přízemím a dostal se nepozorovaně až do
ložnice. Tady si ze skříně odebral finanční hotovost a znovu
naprosto nepozorovaně zmizel. Za krádež a porušování
domovní svobody mu hrozí
tříletý kriminál. Jenom ho vypátrat...

ZAUJAL NÁS...

JAN DOLANSKÝ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Mluví se o tom neustále. Senioři jsou nejzranitelnějšími členy
společnosti co se týká činnosti
podvodníků a zlodějů. Oči pro
pláč tentokrát zbyly pětaosmdesátileté stařence, které z bytu
rodinného domu v Určicích
zmizelo třináct tisíc korun.

Celý minulý týden se logicky nesl
ve znamení oslav a připomínek
třicátého výročí listopadových
událostí roku 1989. Vrcholem
všeho byly nedělní oslavy sametové revoluce na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka.

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.

JIŘÍ PASTOREK
se narodil 23. ledna 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. srpna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 25 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou až střední postavu a hnědočerné vlasy.

Foto: internet

Společně s dalšími známými herci
se v prostějovském divadle představil v rámci akce Noc divadel ve
hře Perfect Days. Partnery mu byli
například Jan Hofman, Lenka
Vlasáková a Dana Syslová.
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ JSEM SI
PŘEČETL
ROZHOVOR S PANEM

ŠLAMBOREM,
TAK JSEM SI MUSEL
DÁT SKLENIČKU
STUDENÉ VODY!“
Předseda Oblastního sdružení
ODS Prostějov Petr Sokol žasne,
jak po třiceti letech někteří vidí
sametovou revoluci...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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Alžběta
Nikola

LUBICA HEGEROVÁ
se narodila 23. září 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. listopadu
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
48 do 55 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy.
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Pátek
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Sobota
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Nedìle

7/4 °C

Klement
Emílie

Zdroj: meteocentrum.cz
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Víme, jak bude vypadat park
ve Studentské ulici!
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Indicie Večerníku z posledních dnů se potvrdily! Za
naprostého utajení se totiž po dlouholetém vyhroceném sporu kolem
židovského hřbitova ve Studentské ulici schyluje k dohodě. Ve čtvrtek
14. listopadu se na prostějovské radnici sešli primátor František Jura
a jeho náměstci Jiří Pospíšil i Jiří Rozehnal s předsedou Federace židovských obcí Petrem Papouškem,
ředitelem nadace Kolel Damesek Eliezer Tomášem
2À=?
Jelínkem a Michalem Šmucrem, předsedou spolku
ßNíN?H;
Hanácký Jeruzalém. Důvod této utajované schůzky?
MNL;Hí
Dohoda o úpravách v parku ve Studentské ulici, kde
15
se nachází starý židovský hřbitov!
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Lidé:nebezpečný postřik odmítáme
Petice proti postřikům míří na magistrát

PROSTĚJOV Rada statutárního města Prostějova brzy
na stůl dostane novou petici. A to takovou, která nevzbudila malý ohlas. Stovky Prostějovanů v ní požadují od
upuštění používání zdraví škodlivých látek při hubení
plevele. Vadí jim Roundup, přípravek běžně používaný
v ulicích. Ale nejen on.
Petici za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení
plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova
sestavila Jana Jílková, která se podle svých slov obává negativních účinků chemických látek na psy i děti. „Svým podpisem
tento požadavek na zákaz podpořilo celkem 811 občanů.
Všem těmto lidem chceme moc poděkovat. Velké poděkování patří také dobrovolníkům, kteří sbírali podpisy v terénu,“
uvedla pro Večerník. Podpisy sbírala i ve zverimexech a dále
u některých prostějovských veterinářů.
Nyní očekává, jak se magistrát k celé záležitosti postaví. „Znovu opakuji, že pokud město nepřestane používat škodlivé
látky k hubení plevele i ošetřování veřejné zeleně a nezačne
používat takové alternativy, které mají minimální dopad na
zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, podnikneme další kroky.
Odmítáme se dál nechat vystavovat škodlivým důsledkům
postřiků a podstupovat zdravotní rizika,“ říká dále žena.
Vedení města problém vnímá. „Peticí k Roundupu se bude
zabývat rada města na svém jednání v úterý devatenáctého
listopadu,“ prozradila mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Večerník oslovil také náměstkyni primátora Miladu Sokolovou,
která má na starost i oblast životního prostředí. A v diskusi
k Roundupu se angažovala. „Nechci předjímat rozhodnutí
rady. Stále si kladu otázku, z jakého důvodu se po letech tento

Trest pro Tomigu?

Mt ni.
D
N
t
Ő
åiGQpSŐHNYDSHQt jed
Tehdejší
primátorka
Rašková:
„Trest je
QHSÔLPÈÔHQÙp
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problém najednou objevil. Do minulého roku si nepamatuji
na jedinou stížnost,“ podotkla s tím, že k používání přípravku by se mohla nechat zpracovat analýza. „A shromáždit co
nejvíc informací,“ dodala Sokolová. Po posouzení radou pak
s jejím stanoviskem půjde petice k zastupitelům.
(sob)

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Pět let nepodmíněně.
Takový je rozsudek Krajského soudu
v Brně nad Michalem Tomigou, někdejším předsedou prostějovského
hokejového klubu. Před tribunálem
skončil kvůli machinacím s klubovými penězi a penězi z dotací. Právě
nesrovnalosti nejprve byly probírány

%H]NRPHQWiŐH

na zastupitelstvu a později veřejně. Výsledkem bylo trestní stíhání
a veřejností sledovaný případ.

Michal SOBECKÝ
Michal KADLEC
Celý proces nesledují jen hokejoví fanoušci nebo média, ale také
politici, kterých se tato záležtost
bezprostředně týká. K nesrovnalostem při přidělení dotací
mládežnickému hokejovému klubu
LHK Jestřábi spolek došlo v době, kdy
primátorkou města byla současná
náměstkyně Alena Rašková. „Když
jsem se poprvé dozvěděla o rozsudku
nad panem Tomigou, necítila jsem za
město vůbec žádné zadistučinění, spíše mě to zamrzelo. Myslím si, že je za-

kontrují druzí

potřebí zmínit i jednu podstatnou
věc. Všechny dotace od města byly
Michalem Tomigou vždy z jeho strany řádně vyúčtovány a dodány včas.
A ani finanční odbor magistrátu a ani
kontrolní výbor neshledal nikdy žádné
pochybení. Jediná pochybnost, když
pominu ony exekuce, nastala při vyúčtování faktur od dodavatelů sportovní
výstroje pro malé hokejisty v celkovém rozsahu 500 tisíc korun. A toto je
právě částka, se kterou se město přihlásilo policii coby poškozená organizace,“ sdělila Večerníku Alena Rašková,
která vzápětí komentovala i výši trestu
pro Michala Tomigu.
>>>pokračování na straně 9

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

PROSTĚJOV Po celé republice probíhaly v uplynulém týdnu a hlavně včera oslavy výročí listopadových událostí let 1939 a 1989. V neděli odpoledne dorazily stovky lidí také na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Svíčky zapalovali občané, umělci i politické celebrity. Radnicí připravený kulturním
program byl důstojnou připomínkou významných milníků historie našeho státu.
(mik)

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE JE VĚNOVÁNA DVOUSTRANA 16-17

19111511340

Minulý týden jsme si připomněli 30. výročí sametové revoluce. Při hodnocení uplynulých třiceti let musím konstatovat, že se
naše životy změnily zásadně k lepšímu.
Nejsme už zavření za ostnatým drátem,
naše děti mohou studovat v zahraničí,
o svých životech si rozhodujeme sami.
Zejména v prvních porevolučních letech
by se samozřejmě našla řada problematických momentů, ale ta doba je pryč a
musíme se dívat dopředu. Rozvíjí se i naše
město, do rozhodování o důležitých věcech se zapojují i naši občané, dramaticky
se zlepšilo životní prostředí i řada služeb
včetně zdravotnictví a péče o potřebné. Ještě se samozřejmě spoustu věcí učíme, ale v
nejdůležitějších parametrech jsme uspěli.
Společenské změny odstartované před třiceti lety rozhodně stály za to.

4

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

2QNQXKPCUEJQFčPC-QRCPKPEG

UV¾NGéGM¾
PCOCLKVGNG
REPECHY Začátkem loňského
prosince se oficiálně otevřela Kopaninka v Repechách. Krásná rozhledna vysoká celkem 22 metrů se
nachází nad vesničkou Repechy na
Drahanské vrchovině. Večerník zajímalo, jak se za rokem její existence ohlížejí nadšenci, bez nichž by
nikdy nevyrostla.
Rozhledna Kopaninka stojí nedaleko
silnice spojující Drahany a Protivanov.
Zamířit k ní můžete Repešským žlebem
kudy vede tzv. Jantarová stezka, což je
mezinárodní cyklotrasa spojující Krakov
s Vídní. „Kolik lidí Kopaninku přesně
navštívilo, to spočítáno nemáme. Mohu
však říct, že k nám přijeli zvědavci z blízkého i dalekého okolí. Neváhali dorazit
třeba až z Plzně či z Liberce. Zájem o rozhlednu je celkově vyšší, než jsme čekali,“
prozradil Břetislav Usnul, v jehož hlavě se
nápad na vznik vyhlídky zrodil.
Stavba nevznikala snadno. Lidé kolem Usnula se do projektu pustili
prakticky bez peněz a finance sháněli až v průběhu stavby. Nakonec
se náklady zastavily na částce 2,9 mi-
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lionu korun, zhruba 1,9 milionu se
podařilo získat na dotacích. Přesto
investoři stále ještě dluží nějaké peníze stavební firmě. „Daří se nám je
postupně splácet, a to zejména díky
všem našim mecenášům, kteří si zakoupili některý z celkem devětaosmdesáti
schodů. Jeden z nich přijde na deset tisíc korun a zatím se jich prodala zhruba
polovina. Kupují si je firmy i lidé kvůli

různým příležitostem, jako je třeba
narození dítěte, či výročí svatby. Všem
bych chtěl moc poděkovat,“ vzkázal
Usnul, kterého jsme se ještě zeptali, zda
chystají Kopaninku ještě dále zvelebovat. „Rádi bychom na její ochoz umístili
tabuli, která by informovala o tom, co
lidé z vyhlídky mohou vidět. Přemýšleli
jsme o fotografiích či rytině do nerezu
doplněné o příslušné popisky.“ (mls)

STÍNY MINULOSTI

/XSLÊ z Plzeňky
PROSTĚJOV Je to už čtyři roky,
co byl tehdy teprve třiadvacetiletý
Vojtěch Pelikán odsouzen do vězení. Putoval tam za více jak deset
vykradených aut po celém Prostějově a také za loupežné přepadení
Plzeňky. Tehdy do baru v Krasické
ulici vstoupil s plynovou pistolí.
„Už jsem opět zde!“ upozornil
na Facebooku sám Pelikán poté,
co byl začátkem loňského října
propuštěn na svobodu. Mladého
muže nyní pronásledují hodně
dlouhé STÍNY MINULOSTI. Dokáže je zaplašit, nebo se v dohledné době opět objeví před prostějovským soudem?
Drogově závislý Vojtěch Pelikán si
z Plzeňky odnesl zhruba dvacet tisíc
korun. Policisté jej ovšem rychle vypátrali. Lupič jim pak prozradil, že byl
k přepadení naveden ze strany dvou
svých přátel, kteří mu měli zajistit
pistoli a sehnat oblečení. Aneta P. dokonce na něj po přepadení měla čekat
v autě a společně se o lup rozdělit.
Soud Pelikána poslal do vězení na
tři roky. Polehčoval mu tehdy fakt, že
spolupracoval s policií stejně jako to,

je na svobodě!
že se snažil léčit z drogové závislosti.
Právě nebezpečný pervitin stál za jeho
pádem na samé dno.
Otázka, zda začne opět fetovat, je
naprosto klíčová pro to, zda se do
vězení opět vrátí. Zásadní přitom je,
zda se mu po návratu z basy do „normálního“ života podaří odstřihnout
nejen od samých drog, ale i od někdejších přátel, kteří na rozdíl od něj
neměli šanci se drog zbavit. Dle neověřených informací Večerníku se to
bohužel nyní už sedmadvacetiletému
Vojtěchu Pelikánovi nepodařilo. Pokud tomu tak skutečně je, pak mladý
muž zřejmě nastoupil na cestu, která
opět skončí až za mřížemi...

Na rozdíl od Pelikána se Anetě P. povedlo vězení vyhnout, a to navzdory faktu,
že i ona byla policií prověřovaná v celé
řadě dalších případů. Mladá žena z Kostelce na Hané zůstala na svobodě, snažila
se skoncovat s drogami, změnila přátele
a založila rodinu. K soudu se i díky tomu
od té doby nepodívala. Ani ona však určitě vyhráno nemá. Pokud si kdokoliv
z nás začne s tvrdými drogami, STÍNY
MINULOSTI jej mohou dostihnout
téměř kdykoliv...
(mls)

8QLV÷EJ2GNKM¾PMT¾VEGRąGFRTQUV÷LQXUMÚOUQWFGOC\¾J[RQRTQRWwV÷PÊ\X÷\G
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&÷VKUEKICTGVQWXRWUGXWNKéEG75RQąKVGNP[
Už před nějakým časem Večerník upozornil
městskou policii na nešvar, který byl k vidění
v uličkách U Spořitelny a Knihařská v Prostějově. Pokud jste chtěli v ranních hodinách
nebo po poledni těmito zákoutími blízko centra města projít, to abyste si pomalu vzali na
obličej plynovou masku! Hloučky omladiny
pokuřující jednu cigaretu od druhé a dým valící se ze všech koutů, to byl každodenní obrázek všedních dní v těchto místech.
Nezletilci ze základní školy v Palackého ulici
a také o něco starší studenti ze sousední obchodní akademie si z této lokality udělali doslova a do
písmene jednu velkou kuřárnu. „Pravdou je, že
i pracovníci radnice si stěžovali na fakt, že žáci
z blízkých škol a znečišťují kouřem a nedopalky

cigaret veřejné prostranství. Kouření mládeže má
dvě polohy. Jednak si děti ničí své zdraví, což není
trestné. Postižitelné ale už je to, že někdo podá
nebo prodá osobě mladší osmnácti let tabákový
výrobek. A toto už můžeme řešit v blokovém řízení, což ročně naši strážníci dělají zhruba v šedesáti případech. Druhou polohou je znečišťování
veřejného prostranství. Početné skupinky dětí
pak tady házejí nedopalky na zem, což potom
nevypadá moc vábně a pracovníci technických
služeb to pomalu ani nestíhají uklízet. A jelikož
se strážníkům těžko prokazuje, zda a kdo dětem
cigarety prodal, zaměřujeme se spíše na tento
problém znečišťování,“ řekl Večerníku Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.
Strážníci zhruba před měsícem rapidně zvýši-

li a zpřísnili kontroly uvedené lokality. Každou
chviličku v ranních i popoledních hodinách tam
míří hlídky a uličky U Spořitelny a Knihařskou
dostal na starost také okrskový strážník Petr Sekanina. „Podobně jsme to řešili i v jiných lokalitách,
bohužel kouření mladistvých a dokonce i nezletilých se netýká jen uvedených ulic, ale také lokalit
na náměstí Spojenců, ve Smetanových i Kolářových sadech. Musíme konstatovat, že kouření dětí
na veřejných místech v Prostějově je skutečným
nešvarem,“ zhodnotil Jan Nagy.
Pravdou ale je, že zrovna v ulicích U Spořitelny
a v Knihařské za poslední týdny ubylo malých
kuřáků. „Úplně tento zlozvyk ale vymýtit zřejmě
nelze, to bychom tam museli stát pořád,“ namítl
okrskář městské policie Petr Sekanina.

jak šel čas Prostějovem ...

Krasická ulice
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Když Večerník před deseti lety
poprvé poukázal na to, co se děje
v uličkách U Spořitelny a Knihařské,
strhla se pořádná mela. Pohoršeni
byli hlavně učitelé z obou jmenovaných škol a zejména rodiče, kteří
do naší redakci o překot volali. Co
si to dovolujeme, obviňovat jejich
děti z kouření? Situace se ale během
následujících týdnů zcela změnila.
Strážníci skutečně nachytali desítky
školou povinných kuřáků, což bylo
neprodleně hlášeno ředitelům škol
a následně rodičům. A rázem byl
klid! Rodičům, stejně jako pedagogům, došlo, že ne všechno u svých
ratolestí mají pod kontrolou. Dnes
už je kouření mezi mládeží bráno
prakticky za „normální“, ještě horší
je, že mnohem více bují u studenstva
drogy. Především prostor tržnice
U Špalíčku se stal rájem pro požívání lehkých, ale i těžkých návykových
látek...
(mik)
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Zlodějíček skončil
v poutech

Opilec kopal a bouchal do dveří cizího bytu

Michal KADLEC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

„Po půlnoci v sobotu 9. listopadu bylo
přijato telefonické oznámení o neznámém muži dobývajícím se do bytu
oznamovatelky. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka. Strážníci na místě
zkontaktovali oznamovatelku i podezřelého muže. Dotyčný byl evidentně
pod vlivem alkoholu, choval se agresivně a zmateně. Ani za přítomnosti hlídky
se nedokázal zklidnit a ovládat své chování. Bez jakéhokoliv vysvětlení důvodu

Batoh s lupem zahodil
V dopoledních hodinách během
soboty 9. listopadu vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení
do obchodního domu ve Vrahovické ulici, kde byl přistižen pachatel drobné krádeže. Na místě byl
zkontaktován pracovník ostrahy.
Ten uvedl, že muž, který se pokusil
v obchodě odcizit zboží, se mu při
zadržení za pokladní zónou vytrhl
a z místa utekl. V provozovně zanechal batoh s odcizenými věcmi.
Nepoškozené zboží v hodnotě 1
182 korun bylo vráceno do prodeje.
Jelikož se přestupku dopustil neznámý pachatel, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

neustále bouchal a kopal do dveří bytu
oznamovatelky, poté i do dveří výtahu,“
popsala situaci Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Na výzvu zakročujících strážníků
k zanechání protiprávního jednání
opilý muž vůbec nereagoval. „Za
použití donucovacích prostředků hlídka zamezila jeho dalšímu protiprávnímu jednání. Při orientační dechové
zkoušce bylo u čtyřicetiletého muže
změřeno 2,84 promile alkoholu v dechu. Z důvodu naplnění kapacity v zá-

Kapsáře si nevšiml
V pondělí 11. listopadu odpoledne se stal obětí kapesního zloděje
sedmašedesátiletý muž ve Dvořákově ulici. Neznámý lapka mu vzal
z tašky, kterou měl poškozený zavěšenou na těle, peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí 800
korun a způsobil mu tím celkovou
škodu 1 200 korun. Policisté věc
šetří pro trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

chytných protialkoholních
stanicích, a to jak v Olomouci, tak v Kroměříži,
rozhodla hlídka o převozu
do místní nemocnice, kde
byl po domluvě s lékařem
ošetřen a hospitalizován,“
sdělila dále Greplová s tím,
že svým jednáním je agresor důvodně podezřelý
z přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a proti majetku.
„Celá záležitost byla postoupena
příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Zde může poškozená
strana uplatnit i náhradu
způsobené škody,“ dodala mluvčí prostějovských
strážníků.

6QV¾NP÷ QRKNÆJQ P¾UKNPÊMC MVGTÚ
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Na ulici napadla expřítele lHQÈUR]NRSDOKODYX
PROSTĚJOV Hodně horkou krev
v těle čtyřiatřicetileté dámy chladili minulé úterý strážníci městské
policie přímo na ulici v okrajové
části Prostějova. Žena se čtyři roky
po rozchodu pustila do svého expřítele a velice vehementně po
něm požadovala vyšší alimenty.
Matce malého dítěte teď hrozí tučná pokuta u správního orgánu.
V úterý 12. listopadu řešili prostějovští strážníci čtyři roky trvající spor,
který se vyhrotil. „V odpoledních
hodinách vyjížděli prověřit oznámení o konfliktu mezi mužem a ženou
v okrajové části města. Na ulici byla
zkontaktována dohadující se dvojice. Jednalo se o osoby ve věku čtyřiatřiceti let. Při zjišťování skutečného
stavu věci oznamovatel uvedl, že

žena je jeho bývalá přítelkyně, se kterou má problémy od jejich rozchodu, což je čtyři roky. Dále uvedl, že
bývalá přítelkyně požaduje finanční
prostředky nad rámec soudem určených alimentů na společnou dceru.
To muž odmítl akceptovat. Konflikt
se mezi dvojicí vyhrotil natolik, že
se žena pokusila bývalého přítele
napadnout i fyzicky,“ potvrdila incident Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Svým jednáním je čtyřiatřicetiletá
žena důvodně podezřelá z přestupku proti občanskému soužití. „Záležitost byla předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Zde
dotyčné hrozí pokuta do výše dvaceti tisíc korun,“ upozornila Greplová.
(mik)

PROSTĚJOV Že mu není hanba, „silákovi“...Doprovozovnyprostějovské
herny se v noci z úterý na
středu minulého
týdne dopotácela
žena, jejíž obličej
byl celý zakrvácený. Než padla na
zem do mdlob,
obsluha herny stačila přivolat
strážníky městské policie. Těm se
postižená svěřila, že ji přítel kopal do
hlavy! Důvod je zatím neznámý.
„Před půlnocí ve středu 13. listopadu
se na linku 156 obrátila obsluha herny s tím, že do provozovny přišla žena
s krvavým zraněním v obličeji. Oznamovatelka strážníkům po jejich příjezdu přímo na místě označila zraněnou
ležící ženu. Dotyčná měla tržnou ránu

na hlavě. Ženě strážníci poskytli první
pomoc a přivolali lékaře. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo,
že zranění třiatřicetileté ženě způsobil
její přítel, a to tak,
že ji několikrát kopl
do hlavy,“ sdělila Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci okamžitě zahájili pátrání
po násilníkovi. „V místě bydliště se
ovšem strážníkům nepodařilo agresora
kontaktovat. Svým jednáním je jednatřicetiletý muž důvodně podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.
Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ konstatovala Greplová.
(mik)
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Okraden
v „justiční“ ulici
Ve večerních hodinách minulého
úterý 12. listopadu přišel o věci
v hodnotě 450 korun muž, který se
v době krádeže nacházel v Havlíčkově ulici. Zloděj využil jeho nepozornosti a ze zadní kapsy kalhot mu
vzal peněženku s hotovostí 350 korun a doklady. Pokud se policistům
podaří zatím neznámého kapsáře
dopadnout, u soudu mu za přečin
krádeže hrozí až dva roky vězení.

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

Pochytali sprejery
Strážníci městské policie zaznamenali předminulou sobotu 9. listopadu další úspěch. V ranních hodinách
se na linku 156 obrátil muž s tím, že
viděl a nyní pronásleduje osoby, které postříkaly sprejem dům v centru
města. Do uvedené lokality byla ihned vyslána hlídka. Skupinku tří mladíků ve věku od 19 do 21 let strážníci
zadrželi nedaleko místa činu. Nejstarší měl u sebe i sprej schovaný
v batohu. Jelikož vzniklo důvodné
podezření na spáchání trestného
činu poškozování cizí věci, vyžádala
si hlídka příjezd Policie ČR. Policisté
si celou záležitost na místě převzali
k dalšímu šetření.

5

NÁSILNÍKA ODVEZLI V POUTECH DO ŠPITÁLU ÿ(51É
.521,.$
PROSTĚJOV Pokud vám někdo v noci začne bouchat na dveře a kopat do nich, je to na pováženou. Navíc když dotyčného rabiáta vůbec neznáte. Do stejné situace se předminulou
sobotu dostala žena z Prostějova. Pochopitelně zavolala okamžitě na tísňovou linku Městské policie Prostějov. Strážníci si
už s totálně opilým chlápkem poradili, i když to neměli vůbec
jednoduché.

V sobotu 9. listopadu ve večerních
hodinách oznámil pracovník ostrahy
obchodního domu v Okružní ulici,
že pronásleduje dva muže, kteří odcizili v obchodě alkohol. Na místo byla
vyslána hlídka, načež zjistila, že mladší z dvojice platil zboží u samoobslužné pokladny a pravděpodobně vložil
do platebního terminálu bankovku
nesprávně. Přestože monitor na chybu upozornil, vzal zboží i bankovku
a z místa i s kamarádem odešel. Po
dvou hodinách se do obchodu povedený páreček vrátil. Ostrahou byli
zkontaktováni a požádáni o uhrazení
nezaplaceného zboží a setrvání na
místě do příjezdu policie. To pánové
odmítli a z místa opět odešli. Proto je
oznamovatel pronásledoval a jejich
pohyb hlásil na linku 156. Strážníci
muže zastihli nedaleko u vchodu do
domu. Po prokázání totožnosti devětačtyřicetiletý muž uvedl, že se na
krádeži nepodílel. To potvrdil i oznamovatel. Druhý muž odmítal strážníkům svoji totožnost prokázat. K jejímu zjištění byl proto předveden na
Policii ČR. Tomu se však bránil, kladl aktivní odpor a snažil se napadat
strážníky. Proto byly použity donucovací prostředky a muž byl spoután.
Svým jednáním je jednačtyřicetiletý
muž důvodně podezřelý z přestupku
proti majetku. Tím, že neuposlechl
výzvy úřední osoby, se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku.

krimi

PROVOZOVATEL PENSIONU V PROTIVANOVĚ

PROTIVANOV Zdání může
klamat. Pension U Veverků
v Protivanově na první pohled
působí jako pohodové místo,
které jeho majitel nechal vybudovat pro radost nejen sobě
a svým hostům. Vše má bohužel i svoji odvrácenou stránku.
Pavel Veverka a jeho dlouholetá partnerka se již před lety
dostali do dluhů. Vše se snažili
vyřešit rozjezdem podnikání
v Boskovicích. To by ještě nebylo trestné. Dle obžaloby však při
získávání dalšího úvěru Pavel
Veverka podváděl. To vše jej
přivedlo až před trestní senát
Okresního soudu v Prostějově.
A Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pavel Veverka byl obžalován z toho,
že předstíral lepší situaci své firmy
provozující pension v Protivanově,
než v jaké se už tehdy ztrátová společnost ve skutečnosti nacházela a při
sjednávání úvěru měl předložit zfalšované dokumenty. Na základě nich mu
byla částka poskytnuta a on nějaký
čas řádně splácel. Nicméně po opakovaných problémech však došla bance
trpělivost a začala žádat okamžité
splacení úvěru. Toho však zadlužený
Veverka nebyl schopný. Následné

obstavení účtu mu způsobilo značné
problémy i v jeho podnikání. Vše se
pokusil řešit převodem majetku na
svoji družku, ani to jej však před soudem nezachránilo. Banka, u níž měl
neoprávněně získat úvěr, po něm
nyní požaduje částku zhruba 1,8
milionu korun. To však nejsou jediné jeho závazky.

ZÁPASÍ S DLUHY
Pavel Veverka skončil před soudem
kvůli podvodu při sjednávání úvěru
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Veverka o bankovní úvěr požádal
kvůli nákupu nemovitosti v Boskovicích. Tu chtěl nechat opravit a provozovat v ní restauraci. Jenže zřejmě
si v tu chvíli nechtěl připustit tísnivou finanční
situaci, ve které se už tehdy nacházel. „Co se týče
podkladů pro poskytnutí úvěru, ty jsem si nechal
zpracovat od externí
společnosti. Netušil jsem,
že je něco v nepořádku,“
hájil se Pavel Veverka,
který však nedokázal poskytnout
kontakt na zprostředkovatele, jenž
mu měl tyto podklady zpracovávat.
K tíži obžalovaného svědčí i fakt, že
následně podnikl řadu nestandardních kroků. Veškeré nemovitosti
převedl na společnost, jejímž jednatelem je jeho dlouholetá přítelkyně.
„V tuhle chvíli nemám nic. Moje
bývalá společnost šla do likvidace,
nemovitosti v Boskovicích i v Protivanově, kde bydlíme a funguje tam
pension, jsou v zástavě na úvěry, stejně jako byt v Brně,“ potvrdil podnika-

19111421337

KRGLQ

168

VPěVWVNRXSROLFLt

milujeme vecerník
á

<#,+56ö6'5+7ä6'ñ
41è0ª2Ą'&2.#60¦
24156ö,185-¦*1
8'è'40ª-7
tel, který důvod všech
problémů viděl v tom,
že pracovník banky po něm začal vyžadovat okamžité uhrazení dluhů.

-F[åUGRąGFwGUVKNGV[MQPCNCLÊ\FCCW
VQXGVGT¾Pč\$TPCFQ2TQVKXCPQXCéKPKN
UG2CXGN8GXGTMCWITKNW#DUQNWVP÷PKE
VGJF[PGPCUX÷FéQXCNQVQOWåGWåXVÆ
FQD÷ \¾RCUÊ UG \PCéPÚOK HKPCPéPÊOK
RTQDNÆO[ (QVQZCTEJKX8GéGTPÊMW

nic nevím. Já jen chtěla, aby v bosko-

1LFXåMLPQHSDWĜt vickém domě místo restaurace byly
Převedení majetku na svoji družku
Pavlu Veverkovi příliš nepomohlo.
U prostějovského senátu bylo prokázáno, že i ona je silně zadlužená. Vznik
jejího zhruba milionového dluhu dokonce předcházel zfalšované žádosti
o úvěr na nemovitost v Boskovicích.
„O zkreslení údajů při žádosti o úvěr

nájemní byty. Kvůli tomu jsme se
nepohodli. Nyní se v domě nic neděje, je zahrnut do konkurzní podstaty
bývalé společnosti pana Veverky,“
uvedla mimo jiné přítelkyně obžalovaného.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl,
za účelem výslechu dalších svědků
bylo hlavní líčení odročeno.
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puje všemi vrstvami kůže někdy až ke svalovému obalu.
Poslední stupeň je odúmrť- nekróza, která postihuje svaly
a šlachy, často je spojena i se zánětem kostí a kloubů příslušné oblasti. Dekubitům dokážou účinně předcházet
polohovací pomůcky, které na akci budeme předvádět,“
láká Kolářová s tím, že při dlouhodobém pobytu na lůžku
se doporučují také polohovací matrace a rovněž existují
klouzavé podložky, které sloužící k šetrné manipulaci s pacientem a zabraňují tak nežádoucímu tření.
Při léčbě dekubitů jsou velmi důležitá preventivní opatření,
která napomáhají léčbě a zároveň zabraňují vzniku dalších
dekubitů. „Je potřeba zajistit polohování pacienta tak, aby se
odlehčilo rizikovým částem těla za pomocí antidekubitních
podložek a matrace, dále je nutné udržovat vhodnou teplotu
a vlhkost vzduchu, suché lůžko, používat vhodné inkontinenční pomůcky a vzdušné přikrývky. Rovněž každodenní
hygiena přináší kůži potřebnou péči, mytí a osušování je
nutné provádět mírným tlakem tzv. tapováním za použití
speciální kosmetiky, kterou na akci představíme. Moderní
způsob léčby využívá aplikaci vlhkého hojení, které názorně
předvede společnost Hartmann,“ říká Lenka Kolářová a na
závěr doplňuje, že součástí správné péče o dekubity je i plnohodnotná výživa, která má výrazný vliv na prevenci vzniku
dekubitů a přispívá k urychlení léčby již vzniklých dekubitů,
a včasná mobilizace pacienta pomocí pohybových cvičení
prováděných na lůžku, posazování pacienta, vstávání z lůžka
a pohyb po pokoji, dovolí-li to stav pacienta.

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Podpořit prevenci rakoviny prostaty u svých tatínků,
dědečků i kamarádů je možné
nejen dobře urostlým knírem,
ale především společnou návštěvou vyšetření prostaty u příležitosti Dne pro chlapy, který na
středu 20. listopadu vyhlásila
Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, aby podpořila mezinárodní osvětový projekt MOVEMBER.
Preventivní akce Den pro chlapy
v Nemocnici Prostějov se koná od
8.00 do 12.00 hodin v urologické
ambulanci, ve 2. patře polikliniky.
„Vyšetření prostaty je bezbolestné.
Nejdříve odebereme malý vzorek
krve a zjistíme z něj hodnotu prostatického specifického antigenu.
Pokud je jeho hodnota vyšší, pacienta objednáme k dovyšetření. Lékař posoudí hodnotu v souvislosti
s palpačním vyšetřením prostaty
přes konečník a nálezem na ultrazvuku,“ popisuje Marie Jouklová,
hlavní sestra Nemocnice Prostějov
a dodává, že na vyšetření nesmí být
pacient nachlazený, užívat antibiotika jezdit na kole, musí být alespoň
tři dny bez pohlavní aktivity a nesmí být po vyšetření přes konečník.
Jakkoliv mohou muži považovat
vyšetření za nepříjemné, při včasném odhalení karcinomu je mnohem vyšší šance na vyléčení. Rakovina prostaty patří k nejčastějším
onkologickým onemocněním mezi
českými muži, ročně jich onemocní
kolem 7,5 tisíce. Prevenci mají lidé
tendenci zanedbávat, přitom včasná
diagnóza může dotyčnému zachránit život. „Předcházení onemocněním je zcela zásadní pro zachování
dobrého zdraví. A ve většině případů je to právě včasný záchyt onemocnění či obtíží, který rozhodne
o úspěšnosti léčby. Lidé ale občas
na prevenci zapomínají, podceňují ji nebo jim jen chybí informace.
To chceme naší preventivní akcí
změnit,“ vysvětluje Jouklová s tím,
že akce je určena lidem, kteří nenavštěvují specialistu a návštěvu lékaře
zatím odkládali.

Symbolem osvěty v otázkách prevence proti rakovině prostaty je
mužský knír, který si muži pěstují
v měsíci listopadu. Vyjadřují tím
podporu mezinárodnímu osvětovému projektu MOVEMBER,
jenž finančně podporuje projekty a výzkum prevence rakoviny
prostaty a varlat a dosud má přes
pět milionů členů.
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Heda NGUYEN
13. 11. 2019 51 cm 3,75 kg
Prostějov

LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW XG X÷MW FXQW NGV
,GVQ×åCUP¾RUÊF¾OCMVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQ
MVGTÆRQUNÆ\GRTQF÷NCNQXGNOKV÷åMÆQRGTCEG2TQ5CwGP
MWJNGF¾OGFQOQXMFGDWFGXGwMGT¾RQ\QTPQUVN¾UMC
CRÆéGLGPRTQPKCMFGPGDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[

ALEXANDRA

LYFXQWTQéPÊMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GVQRą¾VGNUMÚCVGO
RGTCOGPVPÊ RGLUGM MVGTÚ VQWåÊ RQ URQNGéPQUVK éNQX÷MC XG
MVGTÆLGXGNOKwċCUVPÚ8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCUGMVG
TÚODWFGRQFPKMCVRTQEJ¾\M[CTč\PÆRUÊURQTV[7OÊ\FQNCV
KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ

BADY
TAMARIN

LGTQ\VQOKNÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč<G
\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQ
XCVRCMLG\P÷LXGNMÚOC\GN-F[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊ
VQF¾VPCLGXQ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWPCXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷LGPVTQwMWVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

MAXIM

LGwGUVKNGVÚMąÊåGPGEJWUM[UVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW,GD¾\
NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆ
OWFčX÷ąQXCV,GXJQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊO
DWFGRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMWWOÊUHGPMQWUGUPGUG
DG\RTQDNÆOW

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) Jak pečovat o riziková místa na těle a správně
polohovat dlouhodobě ležící nemocné, poradí osvětová
akce Stop dekubitům, kterou pořádá ve středu 20. listopadu Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL. Zájemci
na vlastní oči uvidí ukázky polohování pacienta, ochutnají
speciální výživu a také se dozví, jak účinně zabránit vzniku dekubitů a jak hojit existující dekubity. Akce se koná
v rámci světové kampaně Stop dekubitům.
Preventivní akce Stop dekubitům v Nemocnici Prostějov se
koná ve vstupní hale nemocnice od 10.00 do 13.00 hodin
a má šířit osvětu v otázce prevence často podceňovaných proleženin. „Zdravý člověk si potřebu polohovat neuvědomuje,
protože vlastním otlakům podvědomě předchází poposedáním či převalováním. Dekubitus neboli proleženina přitom
vzniká jako poškození kůže přímým tlakem na část těla, kde
je mezi kostmi a kůží pouze minimum svalstva. Vznik dekubitů ovlivňuje celá řada faktorů, jako jsou omezená hybnost,
tělesná hmotnost, onkologická onemocnění, věk pacienta,
dlouhodobé nemoci, stav výživy, horečka, inkontinence, cukrovka,“ vyjmenovává Lenka Kolářová, vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice Prostějov a dodává, že dekubity
nejčastěji postihují křížovou krajinu, lopatky, paty oblast kyčlí,
kolena, kotníky, ale i taková místa jako je hlava, uši, nos.
Dekubity se dělí do čtyř stupňů, které se liší jednak rozsahem a jednak mírou poškození konkrétního místa. „Od
zarudnutí, přes puchýř, vřed, hluboký kráter, který prostu-

Stop proleženinám
a n e b osvěta pro veřejnost

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

Julie NAVRÁTILOVÁ
12. 11. 2019 53 cm 4,05 kg
Pivín

Z NEMOCNICE ...

Julie HALUZOVÁ
12. 11. 2019 50 cm 3,25 kg
Prostějov

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:

Jitka Daniela NAVRÁTILOVÁ
9. 11. 2019 46 cm 3,30 kg
Čechovice

Josef CHOCHULA
8. 11. 2019 48 cm 3,00 kg
Doloplazy

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!

Nikky KADERKA
12. 11. 2019 50 cm 3,10 kg
Určice

milujeme vecerník
á
vecerník
á

PROSTĚJOV Už dlouho na radniční
půdě nevzbudilo žádné téma tolik emocí
jako výběr pomníku Edmunda Husserla.
Jak Večerník informoval v předchozích
vydáních, ve veřejné soutěži se sešlo deset návrhů od různých sochařů či architektů. Speciální komise čítající údajně
odborníky na kulturu sestavila pořadí
jednotlivých návrhů zároveň s doporučením toho vítězného, který by se měl realizovat. Radní to ale odmítli a primátor
si na adresu komisařů nebral servítky.

a potažmo vítězným dílům Petr Kapounek (Na rovinu!). Oba opoziční zastupitelé si pak vzali na pranýř nejen primátora
Františka Juru, ale i Večerník a další média,
která prezentovala ostré výroky na adresu
komisařů. „Už na webových stránkách
města jsem své vlastní výroky prezentované v médiích vysvětloval a upravoval.
Netvrdil jsem, že vybraná díla nechápeme
a považujeme je za ostudná. Ano, vyjádřil
jsem se v tom smyslu, že kdybych na vlastní
uši slyšel, jak členové komise obviňují radu
města z toho, že celá soutěž je šitá na míru
jednomu sochaři, nechal bych ji okamžitě rozpustit,“ řekl primátor František Jura
(ANO 2011). Zastali se jej i jeho náměstci.
„V okamžiku, kdy vám předsedající poroty řekne, že jsme uplacení a celá soutěž
je ‚cinknutá‘, tak jsme tuto diskusi rázem
utnuli a snažili se jednat konstruktivně.
Bylo nám vytýkáno, že jsme některé návrhy i odmítli, my jsme ovšem vyřadili jen
ty, které dorazily až po uzávěrce přihlášek!
Celá atmosféra se však na komisi nesla
v duchu podezírání a slovního napadání
rady města. Nakonec jsem rád, že po dvouhodinové debatě komise dospěla alespoň
k nějakým výsledkům, které můžete sami
vidět tady v předsálí,“ ukázal na vystavené
návrhy Jiří Rozehnal (ANO 2011). Přidal
se i Jan Krchňavý (PéVéčko). „Primátor je
tady obviňován z údajně nemístné kritiky
odborné komise. Jenže jednání komise
bylo takové, že se proti němu někdo ohradit musel! Byl to primátor, kterého se tady
chci zastat. A on se zase zastal nás, kteří
o nějakém pomníku budeme rozhodovat.

Pondělí 18. listopadu 2019
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Opozice v tomto sporu jen přilévá olej do
ohně,“ mínil náměstek prostějovského primátora. Podobně o nelichotivém jednání
odborné komise hovořily i náměstkyně
primátora Alena Rašková (ČSSD) s Mila-

dou Sokolovou (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova).
Důležité je ale zmínit, že poslední rozhodnutí rady města těsně před zasedáním
zastupitelstva je jednoznačné. „Žádný z ná-

vrhů na pomník Edmunda Husserla, který
nám byl předložen, se realizovat nebude,“
udělal tečku za diskusemi František Jura.
Úplná definitiva to ale nebyla, protože
v následujících hodinách si zastupitelé
mohli na vlastní oči prohlédnout všech
deset návrhů včetně těch, které údajně odborná porota vybrala k realizaci.
Večerník již dříve napsal svůj názor,
že s výjimkou jediného návrhu jsou
ty ostatní naprosto nepřijatelné. Případná realizace by náměstí Edmunda
Husserla dělala jen ostudu. Ovšem respektujeme, že co člověk, to jiný názor.
Většina zastupitelů, i těch opozičních,
se při pohledu na vystavená díla tvářila
všelijak, mnozí z nich bezradně krčili
rameny a těžko říct, jestli náhodou nezačali s primátorem souhlasit...
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V uplynulém týdnu se konaly hned dvě setkání vedení města s občany

Svá ostrá slova, která pronesl na dosud poslední tiskové konferenci Rady statutárního města Prostějova, však během jednání
zastupitelstva, které se konalo v úterý 5.
listopadu, mírnil. Opozice jej totiž za výroky zveřejněné nejen ve Večerníku, ale
i v celostátních médiích, doslova pranýřovala. „Jako radní jste na základě doporučení
odborné komise vybrali tři nejlepší návrhy,
což je správné. Záhy jste ale rozhodli, že se
žádný z pomníků realizovat nebude! Proč
tedy jmenujeme odbornou komisi, ke
které máme mít důvěru? Pak tady světu
dokazujeme, že si máme realizovat něco
jiného a svého,“ pronesl Aleš Matyášek
(Na rovinu!). „Pokud cestujete po světě,
poznáváte, že moderní umění umí být někdy atraktivním kořením, které z měst dělá
zajímavé a atraktivní destinace. Pokud ale
zavrhneme myšlenku odborníků jenom
s tím, že jsme ji nepochopili, tak to není
dobrá vizitka pro město Prostějov,“ vyjádřil
se ke kritice radních směrem k vybraným

Michal KADLEC

klikni na
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Nedávno zrekonstruovaná tělocvična
v čechovické sokolovně se zaplnila zrhuba
z poloviny. Tentokrát obyvateli Čechovic,
Domamyslic a Krasic. „Doposud jsme

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

ČECHOVICE V pořadí už třetí setkání radních a pracovníků magistrátu či zástupců městské policie
s občany různých lokalit Prostějova
pokračovalo ve čtvrtek vpodvečer v čechovické sokolovně.
Představitelé statutárního města
zhruba čtyřem desítkám příchozích na tuto besedu popsali veškeré investice za posledních pět
let, které mířily z městské pokladny
do Čechovic, Domamyslic a Krasic.
Od lidí si vyslechli zejména chválu,
ale za ničení plevele jedovatým
Roundupem to naopak schytali.

kové skladbě obyvatel nedostatečná.
„Asi jsme propagaci setkání podcenili,
prezentace v Radničních listech měla by
větší a objevit se měla i ve Večerníku jakožto asi nejčtenějším periodiku,“ uznal

jisté pochybení primátor města.
Oproti setkáním v minulém funkčním období přibyla vizuální prezentace. V první
části byly rekapitulovány investice v oblasti
za posledních pět let, které šly především
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do obou základních škol, rozšíření biokoridoru Hloučela a Plumlovské ulice, které za
toto období činily přes šestasedmdesát miliónů korun. Jak připomněl první náměstek primátora Jiří Pospíšil, opravy za bezmála dva milióny korun šly především do
oprav chodníků. Ředitel Městské policie
Prostějov Jan Nagy shrnul priority činnosti, kterými jsou dohled nad čistotou, rušení
nočního klidu, problém bezdomovectví,
z dopravy se pak nejvíc řešilo zakázané stání. Náměstek primátora Jan Krchňavý informoval také o přípravě běžeckého tunelu
na ZŠ Jana Železného, neboť v Prostějově
stále chybí čtyřsetmetrová trať.
Dotazy obyvatel směřovaly hlavně k opravám chodníků či cyklostezek, řádnému
osvětlení, soužití pejskařů s ostatními
občany v Kolářových sadech, nepořádku

absolvovali setkání s občany Vrahovic a ze
Sídliště Svobody. Při obou padlo mnoho
dotazů, na které jsme odpovídali. Vždy se
ale jednalo o naprosto věcné a konstruktivní diskuse, takže věřím, že i tentokrát
vše proběhne stejně. V posledních letech
se podařilo ve vaší lokalitě realizovat hned
několik významných investic a další připravujeme do příštích let. A nyní jsme tu
od toho, abychom vám také řekli, co jsme
a co naopak nejsme schopni z objektivních
důvodů pro vás udělat,“ řekl na úvod setkání František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
Po něm si vzal slovo jeho náměstek pro
stavební investice a přítomné seznámil se
všemi akcemi, které se za posledních pět
let v Čechovicích, Domamyslicích a Krasicích udály. „Celkem jsme do těchto tří
lokalit investovali v uvedeném období
přes sedmdesát milionů korun. K nejnáročnějším patřila rekonstrukce čechovické sokolovny a mateřské školy, dále opět
v Čechovicích výstavba víceúčelového
hřiště a ve všech třech lokalitách jsme
opravovali chodníky, silnice nebo mosty,“

zmínil Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že
v krátké budoucnosti čeká tyto oblasti například revitalizace biokoridoru Hloučela,
rekonstrukce základní školy v Čechovicích
a oprava komunikací.
Zástupce velitele Městské policie Prostějov pak občanům přednesl zprávu o stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku. „V Krasicích, Domamyslicích a Čechovicích řešíme průměrný počet přestupků na úseku
veřejného pořádku, který nijak nevybočuje z běžného průměru z jiných lokalit
Prostějova. V poslední době zaznamenáváme ale zvýšený počet případů nepo-

www.vecernikpv.cz
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vání jedovaté chemické látky Roundup při
hubení plevele. „V Čechovicích a Domamyslicích už pochcípali tři psi a špatně se
dokonce udělalo malému dítěti. To máme
v době používání Roundupu opustit bydliště a vrátit se až po nějakém lijáku? Žijeme
tady v nebezpečí života,“ rozohnila se žena
z Čechovic. „Bezpečnost občanů je naší
prioritou a chemický prostředek je podle
norem ředěn tak, aby byl zdravotně nezávadný. Řešíme nyní petici, kterou proti
používání Roundupu sepsali občané Prostějova a poslali na radnici. Musím říct, že
Roundup je povolen Evropskou unií, my
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řádku okolo sběrných míst komunálního
odpadu nebo také případů rušení nočního klidu,“ poznamenal Libor Šebestík.
„Od letošního roku jsme z městské pokladny vyčlenili jeden milion korun navíc,
abychom zajistili už dvakrát do týdne svoz
komunálního odpadu. Naše společnost se
prostě má natolik dobře, že odpadu neustále přibývá. Z tohoto pohledu mě zaráží, že
k odkládání odpadků mimo popelnice či
kontejnery stále dochází,“ poznamenal na
to konto Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora.
Poté se ale na radní snesla kritika za použí-

Radní debatovali také s občany Čechovic, Domamyslic a Krasic

zvaných „tří osmiček“, k nimž patří ještě
ulice Špály a Zrzavého, jež s přilehlými
domy tvoří sídliště Hloučela. Navíc
informace na internetu či Facebooku
magistrátu se ukázala vzhledem k vě-
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okolo kontejnerů s návrhem na monitoring fotopastí. Opětovně diskutovaným
tématem byla plánovaná revitalizace ulice
B. Šmerala spolu s konečným počtem parkovacích míst, kterých by mohlo přibýt.
Na všechny podněty fundovaně reagovali
přítomní pracovníci magistrátu, pečlivě
zaznamenávány byly i vyplynulé úkoly.
„Využívejte bezplatnou telefonní linku, nic
vás to nestojí a my na magistrátu budeme
o problémech vědět,“ apelovala závěrem
náměstkyně primátora Alena Rašková.
Poslední tečka patřila opět primátorovi. „Snažíme se, aby tato setkání probíhala v pracovní, konstruktivní a nebojím se říci přátelské atmosféře. Chceme
občanům vyjít vstříc, nejsme tady proti
vám, ale naopak pro vás,“ ujistil přítomné František Jura.

ale samozřejmě zpřísníme kontrolu pracovníka společnosti FCC, zda přípravek
skutečně dostatečně ředí,“ zareagoval na
kritiku primátor Jura.
Občané Čechovic, Domamyslic a Krasic pak radní zasypali dotazy na konkrétní problémy. Primátor Prostějova či
jeho náměstci odpovídali na připomínky k technickým stavům chodníků, silnic, poukazovali na zakázané parkování
na chodnících, chybějící koše na psí exkrementy či chybějící asfalt na komunikaci v ulici Za humny v Domamyslicích.
První muž radnice rovněž slíbil čechovickým občanům i to, že společně s velitelem
Městské policie zahájí jednání s Policií ČR
o měření rychlosti vozidel, jejichž řidiči
často porušují předepsanou „třicítku“ na
hlavním tahu z Čechovic do Krasic. Radní
si pak zapsali poznámky do svých notesů
při dotazech, na které nebyli schopni odpovědět lidem hned. „Určitě se ale budeme
všemi vašimi poznatky a podněty zabývat,“
slíbil na závěr setkání František Jura, který
společně se svými náměstky slyšel i chválu
za výbornou spolupráci s městem. Především od místních hasičů, sokolů ale i od lidí
z Krasic za zrevitalizovaný rybník.
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Jak totiž zdůraznila jedna z přítomných,
nebyla si zcela jistá, jestli se toto setkání
týká také obyvatel sídliště Hloučela. Na
pozvánkách bylo jednoznačně zmíněno Sídliště Svobody a ulice A. Slavíčka.
Jenže je tato ulice pouze jednou z tak-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Pravidelné setkávání
vedení města s obyvateli jednotlivých městských částí pokračovalo
minulé úterý besedou na Základní
škole Jana Železného. „Děkuji těm,
co přišli, škoda že není účast větší,“
zalitoval na úvod prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Nebylo to ovšem počasím, ale nejednoznačnou a nedůslednou komunikací magistrátu směrem k občanům.

Rande s obyvateli sídliště ze západní části poznamenaly zmatky

3,07 milionu korun,“ doplnila informaci
náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově Alena Rašková (ČSSD) s tím, že
zastupitelstvo při svém rozhodování v roce
2014 zohlednilo postavení města Prostějova v rámci Olomouckého kraje jako
přirozeného centra života okolní oblasti
a také fakt, že ostatní města také příspěvek
poskytují. Důležitou roli hrála i skutečnost,
že město Prostějov je přímým nebo nepřímým příjemcem finančních prostředků ze
strany Olomouckého kraje.
Od příštího roku bude tedy Prostějov posílat Olomouckému kraji 6,5 milionu korun
ročně na zajištění dopravní obslužnosti.
Návrh dodatku ke smlouvám s městy
a obcemi obsahuje i bod, na jehož základě
bude moci kraj roční příspěvek každoročně jednostranně zvýšit o tolik procent,
kolik činila meziroční inflace za uplynulý
kalendářní rok.
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Vítejte na svìtì
Výběr pomníku E. HusserlaZASTAVEN!
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Primátor odrážel útoky opozice kvůli své kritice komise
„Jde o princip solidarity s menšími obcemi, které na to nemají,“

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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Prostějov (mik) – Za účasti primátora města Františka Jury a jeho prvního
náměstka Jiřího Pospíšila byla minulý
týden vysazena v průmyslové zóně
v Prostějově nová lipová alej. „Vysazeny
byly lípy císařské, a to podél jednoho
z průmyslových areálů,“ informoval
web prostějovského magistrátu.

$OHMYSUÕP\VORYÅ]ÏQÈ

Prostějov (mik) – Na výrazné nebezpečí, které číhá na cyklisty v cyklostezce ve Šmeralově ulici, upozornil magistrát jeden z prostějovských občanů.
„Zajímalo by mě, kdo má na starost
úklid cyklostezky u silnice na Šmeralově ulici. Je tak zapadaná listím, že není
vidět, kde je kraj a kde je už tráva. Při
odbočování z parku na cyklostezku
mně to na listí podjelo a pěkně jsem si
namlátil! Pokud by tam spadl někdo
starší, mohlo by to dopadnout hůř.
Kdybyste se starali o úklid tak, jak jste
se starali o labutě! A když jsme u toho,
ty za...né chodníky a cyklostezky by
taky měl někdo uklízet, je to hnus,“ vylil
si srdíčko v otevřené korespondenci na
webových stránkách města jistý pan
Konečný. „Údržbu komunikací zajišťuje pro město společnost FCC a my ji
na tento případ upozorníme,“ ujistila jej
záhy mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Nebezpeèí na cyklostezce

Prostějov (mik) – Prostějovský
magistrát vydal další upozornění na
uzavírku jedné z ulic ve městě. Od
úterý 19. do středy 28. listopadu bude
uzavřena část Ječné ulice u domu číslo 72/3 z důvodu napojení kanalizace
k uvedené nemovitosti.

Uzavøení Jeèné

Prostějov (mik) - Rada statutárního
města Prostějov se k dalšímu jednání
sejde zítra, tj. v úterý 19. listopadu.
Z programu Večerník vyčetl, že konšely čekají diskuse nad více než stovkou bodů! Součástí zasedání budou
také jednání o přípravách zastupitelstva konaného 3. prosince, které bude
věnováno výhradně projednávání
rozpočtu města na rok 2020. „Čeká
nás skutečně dlouhé jednání. Na stole
máme mimo jiné petici občanů Prostějova za zákaz používání glyfosátu
a škodlivých látek k hubení plevele,
budeme se zabývat komplexním
řešením parkování ve městě, na programu je také návrh na přijetí nabídky
propagačních služeb ze strany 1.SK
Prostějov, probereme opět vyhlášku
o regulaci používání zábavní pyrotechniky, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, čekají nás desítky
bodů programu ohledně školství
v Prostějově a mnohé další záležitosti,“ prozradil primátor statutárního
města Prostějov František Jura (ANO
2011). Radní budou v úterý rovněž
schvalovat mnohá rozpočtová opatření k investičním akcím. „Půjde
například o peníze na energeticky
úsporná opatření pro budovu mateřské školy v Partyzánské ulici, poté
na revitalizaci dětských hřišť nebo na
opravy sociálních zařízení na dalších
dvou základních školách,“ uvedl Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora pro stavební investice. Prostějovští konšelé budou jednat také
o mnohých majetkoprávních záležitostech, tedy o prodeji či pronájmech
pozemků, ale i nebytových prostor
v městských nemovitostech. Bohužel
už s předstihem uvědomili novináře,
že se po úterním jednání rady nebude
konat tisková konference. Děje se tak
už podruhé v řadě...
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Zdroj: Magistrát města Prostějova



nehody, kteří by
nám mohli
poskytnout jakékoliv bližší
informace
nejen k vozidlu,
pravděpodobně červené barvy a jeho řidiči, ale
i k tomu, jak se nehoda odehrála.
S případnými poznatky je možné
kontaktovat prostějovský dopravní inspektorát na číslech 974 781
251 případně 735 788 541 nebo se
obrátit přímo na bezplatnou linku
tísňového volání 158,“ apeluje na
veřejnost Miluše Zajícová. (mik)
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větší pravděpodobností v této
křižovatce srazil sedmapadesáti letou
cyklistku, která
jela na jízdním kole ve
směru od ulice Vodní. Aniž
by zastavil, pokračoval
dál v cestě. Žena při nehodě utrpěla
zranění a byla převezena do místní
nemocnice,“ poskytla základní informace Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„S ohledem na řádné objasnění
celé události se obracíme na svědky

PROSTĚJOV Dámy za volantem se
během uplynulého týdne skutečně
„vyznamenaly“... Další fatální selhání šetří policisté od čtvrtečního
rána, kdy řidička škodovky smetla
ve Vrahovicích seniora na kole. Ten
musel být se zraněním okamžitě
převezen do špitálu.
„Krátce po šesté hodině ve čtvrtek
čtrnáctého listopadu jela pětačtyřicetiletá žena ve vozidle Škoda Fabia ve
Vrahovicích po ulici M. Alše ve směru
k ulici Vrahovická. V křižovatce začala
odbočovat vlevo směrem na Prostějov
a přitom přehlédla sedmašedesátiletého cyklistu jedoucího po hlavní silnici.
Po střetu vozidla s kolem upadl senior
na komunikaci, kde se zranil. Sanitkou
byl převezen na ošetření do prostějovské nemocnice,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Požití alkoholu bylo u obou účastníků nehody vyloučeno prove-

denou
dechovou
zkouškou. „Škoda byla
vyčíslena na tři tisíce
korun,“ prozradila Zajícová.
(mik)
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PROSTĚJOV Neomluvitelné! Minulé úterý pozdě večer došlo k závažné dopravní nehodě v Žeranovské ulici. Bohužel stále neznámý
řidič osobního vozidla v křižovatce
srazil cyklistku, která musela být se
zraněním převezena do nemonice.
Zbabělý šofér z místa nehody ujel,
policie nyní žádá veřejnost o pomoc.
!V úterý 12. listopadu se v době mezi
22.00 a 22.15 hodinou stala dopravní
nehoda. Neznámý řidič jel pravděpodobně v červeném blíže neustanoveném vozidle v přesně neurčeném
směru křižovatkou ulic Žeranovská,
Na Hrázi a Bulharská. Při jízdě s nej-
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PROSTĚJOV Žena za volantem Octavie minulou středu nezvládla svoji jízdu
v hustém dešti a na mokré vozovce vyjela mimo komunikaci mezi náměstím
Husserla a Vojáčkovým náměstím.
Následně narazila do zábradlí, které
poškodila.
„Ve středu třináctého listopadu v podvečer
před osmnáctou hodinou jela padesátiletá
žena v osobním vozidle Škoda Octavia od
hotelu Avion na náměstí Husserla vpravo
směrem na Vojáčkovo náměstí. Vlivem
deštivého počasí jízdu nezvládla a najela
příliš vpravo na okraj komunikace, kde
narazila přední částí vozidla do kovového
kolíku zábradlí, který vyvrátila. Při neho-

dě vznikla na vozidle škoda předběžně
vyčíslená na pět tisíc korun a na zábradlí
jeden tisíc korun,“ uvedla Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Jak ještě dodala, test
na požití alkoholu byl u řidičky proveden
a vyloučil jeho požití. Ke zranění řidičky
nedošlo.
(mik)

Na náměstí Husserla vyvrátila zábradlí
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Srazil cyklistku a ujel

Zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost v Olomouckém kraji v září ustanovilo krajské zastupitelstvo. Hejtman
Ladislav Okleštěk krok zdůvodnil tím, že
služby se v posledních letech extrémně
navýšily a hejtmanství na ně ročně přispívá částkou 1,1 miliardy korun. „Funguje
velké množství spojů, které obce vyžadují
pro své občany zajistit. To jsme poznali
při změně jízdných řádů,“ uvedl při jednání krajského zastupitelstva v polovině října Ladislav Okleštěk (ANO 2011). Více
než zdvojnásobení dotované částky
budou postupně schvalovat také radní
a zastupitelstva v Olomouci, Přerově

Michal
KADLEC

pro Večerník

a dalších městech i obcích. Hejtmanství vypočítalo, že v důsledku zdvojnásobení poplatku by se součet ročních
příspěvků na veřejnou linkovou dopravu
zvýšil o 42,5 milionu na téměř 80 milionů korun. „Chceme dopravní obslužnost
pro lidi udržet, ale potřebujeme, aby se
trochu podělily obce,“ objasnil hejtman
Olomouckého kraje.
V úterý 5. listopadu toto téma rezonovalo
i na půdě prostějovského zastupitelstva.
Pro magistrát rozhodnutí hejtmanství
znamenalo jediné, a to navýšení ročního
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
v kraji z 3,07 milionu korun na 6,5 milionu
korun ročně. Opoziční zastupitelé, i když
si byli vědomi, že potřeba dopravy v kraji
neustále narůstá, měli proti navýšení příspěvku hned několik námitek. „Především
nám chybí podrobnější rozbor a finanční
kalkulace osobní dopravy v kraji. Máme
schválit navýšení příspěvku, ale nevíme,
jestli je to kvůli narůstajícímu počtu spojů,
  

PŮVODNÍ

  

zpravodajství

zvýšení cen pohonných
hmot nebo platů řidičů,“
namítl například Petr
Kapounek (Na rovinu!). „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
je každoroční vklad
příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti.
Tento příspěvek je regulován na základě
cenového indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem.
Pro rok 2020 bude navýšen ze sedmdesáti
korun na částku sto padesáti korun na
jednoho obyvatele,“ vysvětlil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního města
Prostějova. „Jde vlastně o jakýsi princip solidarity s menšími obcemi, které by si samy
dopravní obslužnost zajistit nedokázaly.
Proto existují příspěvky větších měst, které
tuto možnost umožňují. Město Prostějov
má s krajem uzavřenou smlouvu již od
roku 2014. Na jejím základě poskytovalo
v letech 2015 až 2019 Olomouckému kraji
zmíněný příspěvek ve výši sedmdesáti korun na obyvatele, což v letech 2015 až 2017
činilo ročně 3,09, v letech 2018 a 2019

vysvětlovala prostějovským zastupitelům náměstkyně Alena Rašková

  

PROSTĚJOV Byla to na nedávném jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov poměrně peprná diskuse. Jak již Večerník informoval, radní se totiž rozhodli schválit rozhodnutí Olomouckého
kraje o dvojnásobném navýšení příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti v kraji. A nejvíce se na tom mají podílet velká města,
mezi která patří i Prostějov. Dosud magistrát ročně platil něco málo
přes tři miliony korun, nyní bude tento příspěvek činit 6,5 milionu!
Prostějovští zastupitelé tuto výši nakonec většinou hlasů schválili.

   

Radní proberou
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aneb

FEJETON MARTINA ZAORALA

milujeme vecerník
á

jen fakt, že se v něm neorientují ani dámy samy...
Přitom se však bojíme, že s dcerou to bude stejné,
možná. Ale je třeba si uvědomit jednu zásadní
věc: ženy, dívky i dcery tu prostě vždy budou kvůli
tomu, abych je milovali, a ne, abychom je chápali.
Je to s nimi úplně stejné jako s hudebními melodiemi. Pokud se snažíme přijít na to, co od nich můžeme čekat, nikdy si je neužijeme.
Mít syna může být stejně úžasné jako mít celoživotního kamaráda. Tomu se skutečně vyrovná jen máloco. Ovšem má to i svá úskalí. Neboť
všude tam, kde se sejdou dva chlapi, už vzniká
soutěž. Něco takového vám s dcerou nehrozí. Pro
ni už navždy budete první láskou svého druhu.
Dokonale to shrnul jeden můj kamarád, který
říkal: „Jsem vděčný za to, že mám dceru. Koneč-

ně jsem našel někoho, kdo mě skutečně miluje.“
Nic podobného ovšem není zcela zadarmo. I lásku si
musíme zasloužit. Dnes už není třeba kvůli své malé
princezně mordovat devítihlavou saň, která by ji
chtěla sežrat. Postačí, pokud se na nás ona i její maminka budou moci vždy spolehnout. Bude to těžké?
Nepochybně. Ale uvědomme si, že to děláme i kvůli
sobě. Můžeme tím výrazně zvýšit šanci, že si naše
dcera v budoucnu bude hledat podobně věrného
a oddaného muže. Pokud tomu tak i bude, budeme
mít o jednu velkou starost míň.
O zítřku však nikdo nic neví. Jisté je jen to, že každý otec má v životě i srdci své dcery už navždy své
nezastupitelné místo.
Snad se i já budu chovat tak, abych si ho skutečně
zasloužil...

V

dyž jsme u té historie, nemohu se nezmínit o tom, že jsem
byl požádán, zda by ještě někde nešla
sehnat kniha „Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů
1900–2000“. Tento dle mého názoru
pozoruhodný materiál Tomáše Vincenece, letos slaví deset let a přiznám
se, že pokud jste chtěli v průběhu této
dekády někoho potěšit knihou z našeho města, vybrali jste právě tuhle. Zažil
jsem i chvíli, kdy se pamětník, mimochodem majitel jedné z již dnes
neexistujících hospůdek, o níž je
ovšem v knize zmínka, neubránil slzám a vzpomínal na své mládí. A i já
si pak uvědomil, že jsem okolo té jejich
hospůdky chodil vlastně do školy. Tak
si říkám, co takhle udělat dotisk, případně knihu ještě nějak upgradovat?
Věřte tomu, že zájemců by se našlo
ještě dneska dost, jistě se stále najde
pár jedinců, kteří budou vzpomínat
se slzou v oku.
tématu restaurantů a kaváren
budu pokračovat i nadále, pouze změním název a autora. Lukáše
Hejlíka jsem znal nejdříve jen jako
herce z podivného seriálu „Ošklivka
Katka“, pak mne daleko více zaujal

K

P

svou spoluprací s ekonomem Tomášem Sedláčkem a dnes většina
zná jeho projekt LiStOVáNí. Ale
on se pustil i do literární práce a výsledkem je čerstvě vydaná kniha
„Gastromapa Lukáše Hejlíka 365“.
Využil toho, že jezdí po republice, a přiblížil čtenářům 365 tipů
na to, kde se dobře najíst a napít.
Nás může těšit, že neopomenul
ani Prostějov. Když si vezmete,
že skoro polovinu knihy zabírají se
svými podniky Praha a Brno, pak
aspoň ta naše zatím jedna vlaštovka
potěší. Hodnotím pozitivně to, že
v době honění se za hvězdičkami
Michelinu, případně za tím být alespoň v Paulusově gastroprůvodci, se
najde někdo sice slavný, ale v oboru
gastronomie spíše amatér, a podá
svůj pohled na věc. B Y L I J S M E
T O H O vydaná
oslední kniha Uopět
letos je z úplně jiného soudku a je věnována kapku netradiční
oblasti, a to historii prostějovského
jeskyňářství, které letos slaví padesát let. Proto i název je jasný „50 let
jeskyňáři Prostějov – 50 let speleologické skupiny Javoříčko“. Hlavní
redaktor a producent Miloš Forst
celkem na sto jedenácti stranách
popsal někdy veselou, někdy
trudnou historii jeskyňářského
života, který je zde přiblížen sé-

rií vzpomínek a hlavně bohatou
fotodokumentací. Jde o knihu
možná úzce regionální, ale o to cennější, jelikož je první svého druhu.
A mimo jiné pro tento moment ji
hodlám navrhnout na cenu Olomouckého kraje v kulturní oblasti.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

2EMHNWLYQÈDRGY½zQÈDOH
Jsem pravidelnou čtenářkou a předplatitelkou Večerníku. Myslím, že se v něm dozvím skoro
vše podstatné, co se v našem regionu událo za právě uplynulý týden. Několikrát jsem byla
i mile překvapena, že redaktoři objektivně a na dnešní dobu i odvážně (bohužel, i když se
nám tvrdí, že nemáme cenzuru, opak je pravdou, funguje také autocenzura, čemuž se ani
nedivím) píšou o celospolečenském a světovém dění. V nedávném čísle mě mile překvapil
článek v Glose Večerníku od redaktora Tomáše Kalába „Podvedeni bez ztrát?“. Myslím, že
v dnešní době takzvané liberální demokracie, kdy musíme chválit vše popřevratové (neříkám posametové, protože s odstupem času zjišťujeme, že to nebyla sametová revoluce, ale
sprosté podvedení a okradení všech obyčejných lidí naší republiky) a kdy musíme chválit
vše proamerické, stejně jako se muselo před převratem chválit vše sovětské, je to od
pana redaktora celkem odvážný a objektivní článek o kurdském národě. Takových
novinářů by nám bylo třeba i v celorepublikových novinách a rozhlase a české televizi. Zklamal mě ale v předminulém čísle v téže rubrice článek redaktora Martina
Zaorala „Zeman musel jít do nemocnice rodit“. Přímo to bije do očí, když na stejné
stránce je pod tímto článkem hezká úvaha redaktora Martina Mokroše „O chování
a vychování“. Zaprvé by neuškodilo napsat prezident Zeman. Zadruhé se domnívám, že si tento redaktor s naším prezidentem vyřizuje své osobní účty, kdy dostal
zaslouženou odpověď na neomalenou otázku, zda by byl schopný vyjít takzvané
Jezdecké schody. Prezident Zeman jistě není bez chyby, ale myslím si, že opravdu
český národ dostal a zvolil si prezidenta, jakého si zaslouží. Na rozdíl ale od tohoto redaktora to nemyslím pejorativně. Tím se také nevědomky přiznal k tomu, že pohrdá
českým národem. Na našem prezidentovi si vážím odvahy vyslovovat se bez obalu
například k migrantům a spoustě dalších současných problémů v naší republice a ve
světě. Sice jeho zdraví není nejlepší, ale politika se dělá hlavou a ne nohama! A vyzývat jej ke složení funkce je přímo neomalené. Prezident Havel byl více nemocný
a mnohokrát mu dlouhodobá hospitalizace v nemocnici nedovolila vykonávat jeho
úřad po mnoho týdnů a nikomu to nevadilo? Berte můj dopis jako hodnocení vaší
práce. S Večerníkem jsem spokojena. Možná by stálo za úvahu podnítit diskusi čtenářů na vašich stránkách k aktuálním republikovým, evropským i světovým událostem.
Marie Burgetová, Prostějov

Zelenì se mi nezdá moc
Nově opravená Plumlovská se mi líbí, tak hezkou ulici v Prostějově asi zatím nemáme a dlouho mít nebudeme. Co mi ale při mém
BYLI JSME
průjezdu toutoU ulicí
T O H O vždy vyvstane na mysli, je poměrně málo zeleně, a ještě k tomu nepříliš dobře vyřešené zelené pásy. Já vím, že je
listopad a na konečný obrázek vysazených stromů, keřů či trávníků
si budu muset počkat do jara či spíše léta. Už teď si ale myslím, že
v Plumlovské bylo zasazeno zbytečně moc malých takzvaně plazivých keříků, které se ani v létě moc nezazelenají a nebudou tak působit moc pěkně. Chápu, že do města se hodí, protože zřejmě nebudou
náročné na údržbu. Ale ta zelená v Plumlovské asi bude chybět.
Jiří Dohnal, Prostějov

Nemáme vidìt na rybník?
Jako důchodce chodím často okolo drozdovického rybníka. Posedět na lavičce, nakrmit kačeny nebo kapříky. Před několika lety jsem chválil, jak
se městu povedla rekonstrukce tohoto krásného zákoutí poblíž centra
Prostějova. Nyní mě ale znepokojuje husté křoví, nebo spíše proutí,
které bylo vysazeno po jedné straně vodní plochy a které dnes dosahuje
zhruba dvoumetrové výšky. Z laviček tak není vidět na vodní hladinu. Je
to záměr města, že nemáme vidět na rybník?
Jan Sychra, Prostějov
Jízda na kole ve tmì
Cyklostezka vybudovaná mezi Prostějovem a Bedihoštěm je nádherná
věc. Tedy alespoň přes den. Co se týká jízdy na kole během podvečerních a večerních hodin, je to tam doslova o hubu! Proč projektanta tohoto díla už před časem nenapadlo vybavit komunikaci osvětlením? Když
se nyní vracím zpátky z práce, a to je už hodně za tmy, není tam vidět pomalu na krok. Nad tímto problémem by se mohl někdo kompetentní
opravdu rychle zamyslet.
Jiří Nedoma, Prostějov
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rvní z nich souvisí s obnovovaným Národním domem.
Jedná se o knihu „Několik črt z posledních 15 let města Prostějova“,
kterou v roce 1907 sestavil Ondřej
Přikryl a vydalo ji družstvo Městského spolkového domu, tedy předchůdce dnešního Národního domu.
Najdete v ní v podstatě průřez
všemi oblastmi prostějovského
života na přelomu devatenáctého
a dvacátého století, tedy od politiky až po sport. Vše je doplněno
bohatou fotogalerií – za všechny
uvádím snímek z pokládání základního kamene Národního domu,
plánek divadelního sálu, fotografie
fungující záložny v prostějovském
zámku, dále třeba fotografie z prusko-rakouské války, série momentek
z prostějovských škol, ale také třeba
sirotčince atd. V neposlední řadě
lze zavítat i do Plumlova či Stražiska, což přibližuje také série fotografií. Stručně řečeno, koho zajímá
Prostějov, obzvláště pak doba, kdy
český element začal konečně porážet svého německého soupeře, a to
i ve volbách, pak věřte, že získáním
této knihy neprohloupíte.

P

Dnešní příspěvek vznikl de facto souhrou šťastných náhod, kdy se
mi do rukou dostalo postupně několik literárních zajímavostí, které
mají souvislost s Prostějovem. A tak se s vámi o ně rád podělím.

DNES KAPKU LITERÁRNÍ OKÉNKO

Pánové, už jste za trochu lásky prošli světa kraj
a pořád nic? Šli jste s hlavou odkrytou, bosí,
vichřicí i pouští, a přesto nenašli nikoho, kdo by to
samé bez reptání a s chutí absolvoval s vámi? Stále přemítáte, v čem děláte chybu? Přitom je to tak
jasné: určitě jste nikdy neměli dceru!
Asi by to řada z nás nepřiznala, nicméně většina mužů
si v první řadě přeje syna. Proč? Že bychom tolik toužili
po „pokračovateli rodu“? Ale kdepak! Hlavní důvody
jsou dva: Za prvé máme pocit, že jako otcové v tomto
případě budeme užitečnější, neboť syna toho budeme
moci více naučit. Nicméně tím nejzásadnějším důvodem je, že se bojíme. Přes všechnu naši celoživotní
snahu pro nás totiž ženský svět už navždy zůstane
jednou velkou záhadou. Ostatně kdo se v tom guláši
má vyznat? Jedinou útěchou pro nás může být snad

1FEGT¾EJLCMPCLÊVFÊXMW
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„Jde o princip solidarity s menšími obcemi, které na to nemají,“
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seriál Večerníku

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

EXCELENTNÍ

3

2

Slušná nabídka piv (čtyři
SNESITELNÉ
a více), obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek
Prakticky žádný výběr piva,
a čistota v lokále i na WC je samozřejmosobsluha se tváří otráveně, v natí. Výběr z několika malých jídel k zakous- bídce nic k zakousnutí - skládanky

4

Hned poté, co jsme dostali na stůl
pivo a pustili se do konverzace
týkající se úprav, které probíhaly
v hostinci v létě, dostali jsme informaci, že toalety a vstupní dveře na rekonstrukci čekají. A bylo
to vidět. Jak
záchodky, tak

0ÉVWR
ÖOHY\

Možná se budete divit, že ačkoliv
nabídka byla dosti žalostná a vlastně
jsme nic z toho, co jsme si chtěli objednat, nedostali, hodnotíme mladého hostinského velmi vysoko. Protože v lokále bylo málo hostů, dal
se s námi hned do řeči a postupně
nám zodpověděl všechny naše
dotazy, dokonce i něco přidal. Byl
samý úsměv a byl vlastně tím nejlepším, co nás U Posledního halíře čekalo. Viditelně jej mrzelo, že nemohl
uspokojit naše chutě a snažil se vždy
navrhnout náhradní řešení. Tedy
kromě pizzy, na kterou nás pozval
o víkendu.

.YDOLWD
VHUYLVX

zlákaly nás pizzy uvedené na tabuli
v čele lokálu. Chtěli jsme si nechat
poradit, kterou zvolit, ale sympatický hostinský nám již s viditelnými
rozpaky sdělil, že pizza dnes není
vlastně žádná. Měly prý u hostů nečekaný úspěch a další rozvoz bude až
za tři dny...

VYHNĚTE SE

WWW.VECERNIKPV.CZ

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst
se není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit
obtěžující opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen jako první pomoc před
smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

1

nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trh- a brambůrky se nepočítají... Prostředí
nete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty. WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
a v krizi stačí.

Mimořádný zážitek, široká
DOBRÉ
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídPrůměr po všech stránkách.
ka malých jídel k zakousnutí. Přátelský
Dva až tři druhy piva na
personál, originální interiér je bonusem. čepu, čisté trubky, personál se snaží,
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚ- k pivu dostanete i něco málo k zakousJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu něco
VELMI DOBRÉ
málo ve všech směrech chybělo...

5

RaS resumé

čep obložený světlým kamenivem,
1HzVHUR]KRGQHWH nová okna i podlaha, snížené podhledy. V čele na stěně tabule s ručně
YVWRXSLW
psanými druhy pizzy a kávy, které
Tento hostinec pravděpodobně zná hostinec nabízí. Na protilehlé stěně,
díky jeho strategické poloze v Br- vedle vchodu, velká obrazovka.
něnské ulici více obyvatel Prostějo1DEÉGND
va, než kolik jej navštívilo. Druhým
důvodem je, že se na tomto místě
Q½SRMÕ
nachází již hodně přes sto let, i když
prošel za tuto dlouhou dobu mnoha Již na venkovní tabuli jsme si přečetli,
stavebními úpravami. V Brněnské že na čepu je desítka Budvar a jedeulici bývalo pohostinství několik, náctka Pardál. Ten k našim oblíbeale to U Posledního halíře zůstalo ným značkám nepatří, ale prý si jeho
stát jako jediné a přežilo dodnes. chuť vytvořili sami pivaři tak, jak
Když se do hostince vypravíte, nemě- jim vyhovuje. Na naše přání, jestli
lo by se stát, že bude zavřeno - otvíra- by nebyla nějaká dvanáctka, bylo
cí doba je totiž od pondělí do neděle, s omluvou odpovězeno záporně.
vždy od deseti do dvaadvaceti hodin. Nikterak jsme se nezlobili, na tabuli
před hostincem jsme ji přece nena2GH[WHULÅUX šli. Nabídku nealkoholických nápojů
jsme nezkoumali, ale na jednom stoNLQWHULÅUX
le jsme zahlédli povědomou láhev,
Vnější vzhled ničím nepřipomíná takže taková nabídka existuje.
původní hostinec. Jednopatrová Poté, co jsme na stůl obdrželi obbudova se vchodem na zkoseném jednaný Budvar, napadlo nás, že si
nároží a několika schůdky vedou- na závěr vybereme něco z nabídky
cími k opotřebovanému vchodu tvrdých alkoholů, která je dosti šironapovídá, že poslední velká rekon- ká. První volba padla stylově na Stastrukce mohla proběhnout v době rorežnou, ta ale k dispozici nebyla.
předválečné. V létě jsme si všimli, Právě tak jako druhá volba Bylinná
že se uvnitř něco děje, bylo zavřeno hořká. Ani ta nebyla. Vstřícně nám
a před budovou se objevily hranič- byla nabídnuta Karpatská hořká, tak
ky stavebního materiálu. To nás za- jsme ji zvolili. Dobře jsme neudělali,
ujalo, a proto jsme zvolili za večera hořká chuť byla pouze v jejím názvu.
právě tento hostinec. Naposledy
-DNQ½P
zde jeden z nás někdy v roce 1972,
o to víc byl zvědavý, co se od té
FKXWQDOR
doby uvnitř změnilo.
A změnilo se skoro všechno. Inte- Protože čas pokročil a ačkoliv jsme
riér je světlý, čistý, moderní. Vý- doufali, že na nás doma čeká večeře,

Mezi čtenáři stále více populární seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii napsal další díl. V celkovém součtu již devětapadesáté klání, které letos nacházíte v každém sudém čísle,
nabízí po kratší pauze opět pohled mezi klasické hostince. Dlouho jsme zvažovali, kam ještě jít,
kde jsme nebyli a stojí to za pokus. Nakonec vyhrála pravá hospodská klasika...
Než se pustíme do reportáže, zopakujme, že celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na
dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké to překvapení v podobě
návštěvy pizzerie, vegetariánské či zahradní restaurace, klasické „zahrádky“ nebo třeba sondy
do Hanáckých slavností či vánočních trhů. Nedávno jsme připravili také sérii kavárenských dílů
a loni poprvé představili i silvestrovské menu za hranicemi tuzemska. V neposlední řadě máme
za sebou už také dva comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy. A v posledních číslech se
vypravili do oblíbených restaurací a hospod za hranicemi Prostějova.
Připomeňme si ještě i historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího
letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově
vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme víceméně v pravidelném rytmu střídání, který
naruší jen letní prázdniny a mimořádné události.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech osmapadesát
doposud zveřejněných dílů.
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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hostinský byl natolik příjemný, že ale klidně až půjdeme kolem, zanám nakonec náhradní řešení ani skočíme k Poslednímu halíři „na
nevadilo. Znovu se potvrdilo, jedno“ nebo na panáka.
že právě hostinský tvoří ducha
$-$.906(/«%«
hospody. A tento byl opravdu
dobrým duchem. O víkendu jsme
9+267,1&,
se sice na slíbenou pizzu nedostali,

hvězdy

2,5

Hostinec U Posledního halíře je historicky hodně starý, ale
uvnitř úplně nový. Tedy skoro – až bude dokončena jeho rekonstrukce, bude úplně nový. Nabídka se stále ladí, proto jsme nedostali nic z toho, co jsme si vybrali. Ale díky velmi přátelskému
a sympatickému hostinskému jsme nakonec odcházeli s docela
dobrou náladou, napojeni a spokojeni.
Hostinci U Posledního Halíře udělujeme
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Nevcházeli jsme do hostince U Posledního halíře s velkým očekáváním, naše vzpomínky na původní
vzhled nás dovnitř nijak nelákaly,
ale jeho současný vzhled nás příjemně překvapil. Sice jsme vlastně nedostali nic z toho, co jsme
původně chtěli (a musíme přísně
podotknout, co bylo uvedeno na
nápojovém lístku a na tabuli), ale

6KUQXWÉ
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GRMHP

dveře jsou opravdu pozůstatkem staré hospody, jak si ji
pamatujeme z let dávno minulých. Čisto ale na toaletách bylo,
byť tedy jejich návštěva nepředstavovala žádné potěšení a rozdíl
jejich vzhledu oproti vzhledu lokálu byl velký.
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Stovky diváků hned na úvod roztleskal
svým počátečním vystoupením klavírista Daniel Jun, jenž ve svém vystoupení
pokračoval i po proslovech primátora
města Františka Jury a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.
Poté se na pódium za potlesku diváků
dostal i Karel Kekeši, zpěvák s nádherným hlubokým hlasem, který se představil stejně jako těsně po něm Radim
Schwab krásnými písněmi ze známých
českých muzikálů.
„Jsme rádi, že se nám podařilo Karla
Kekešiho zajistit pro dnešní koncert.
On sám se nazývá muzikoterapeutem,
což dnes potvrdil. Jeho zpěv je skutečným balzámem na duši,“ rozplývala se
před radnicí Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro kulturní oblast.
Právě ona ve spolupráci s Kulturním
klubem Duha celý program oslav připravila. Závěr kulturního programu
obstarala další muzikálová zpěvačka
Sofie Fiurášková a po ní ještě vystoupil
dámský pěvecký sbor Proměny.
Už před nedělní akcí bylo představiteli
města návštěvníkům prezentováno, že

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Během připomínkové akce na listopadové události
z let 1939 a 1989 na náměstí T. G.
Masaryka připravilo vedení magistrátu také bohatý kulturní program. Na pódiu při zahájení akce
zazpíval národní hymnu zpěvák
Radim Schwab, kterého vzápětí
doplnily další umělecké hvězdy.
Samotný závěr vzpomínkového
aktu se odehrál pod taktovkou
kostelních zvonů, které se přesně
v 17 hodin a 11 minut rozezněly
po celé zemi.

V Plumlovì vzpomínali na Samet

17

později tuto úchvatnou scenérii doplnilo i zvonění zvonů z kostela Povýšení
svatého kříže v Prostějově. Připomínka listopadových událostí z let 1939
a 1989 tak byla na prostějovském náměstí ukončena velice důstojne.

Michal SOBECKÝ

máme tak šikovné lidi,“ ocenila starostka Gabriela Jančíková. Dostavil se
také místostarosta Martin Hyndrich.
Kromě nich byl sál téměř do posledního místa obsazený.
Lidé si navíc mohli prohlédnout fotky Boba Pacholíka zachycující generální stávku na konci listopadu 1989
nebo sundávání sochy Lenina z hlavního prostějovského náměstí. „Je třeba si ty události připomínat. Svoboda
není zadarmo a nyní je podle mě vážně ohrožená,“ vyjádřila se ke smyslu
akce paní Iveta.
Část návštěvníků si připomněla výročí také odznaky, maličkou trikolórou.
Nebo přímo českou vlajkou. „Ať žije
Babiš!“ vykřikoval nahlas asi osmdesátiletý člověk. Pochopení se ale nedočkal. „Hlavně ne dlouho,“ ozvalo
se od jednoho ze stolů a následoval
smích. Ani na premiéra se totiž v sále
nezapomnělo: byla zde možnost se
seznámit s požadavky Milionu chvilek pro demokracii, které jsou namířené právě proti osobě předsedy
vlády.
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Nejdříve se při plumlovské připomínce výročí sametové revoluce
představil Marek Soldán, následoval
ho Putic Acustic Rock. A písničky od
Karla Kryla. „Oslovili jsme interprety
z Plumlova. Jsem moc ráda, že zde

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Původní
reportáž

PLUMLOV Kamenný sál, ale
také náměstí. Na obou místech
v Plumlově se uplynulou neděli
konaly vzpomínkové akce k 17.
listopadu 1989. A to ve velkém:
u lvího pomníku stála čestná stráž
skautů, dorazili i lidé ze školy
a úřadu. Postarali se tak o důstojnou vzpomínku důležitého milníku české historie. Následně navíc
program pokračoval neméně důstojnou akcí v kamenném sále nízkého zámku.

Tomáš KALÁB

hužel zemřelý pedagog Jan Roubal.
Poté se krátce představili hlavní hosté večera, z nichž každý přišel do
víru událostí jiným směrem. Miroslav Zikmund zakládal první buňku
Občanského fóra v rámci okresní
nemocnice, Josefa Jeníčka oslovilo
setkání na Velehradě v roce 1985
a bezprostřední předzvěst listopadových událostí, kterou byla kanonizace Anežky České v Římě. Nepříjemné zážitky čekaly účastníky na cestě
zpět, kdy je pohraniční orgány nechtěly pustit zpět do republiky. „Stáli
jsme v území nikoho, matky s menšími dětmi chodily na celnici pro teplý
čaj. Tohle nechápal nikdo,“ popisoval

2QéGVPÆ CWFKVQTKWO \CLÊOCN RąG
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tehdejší obstrukce vládnoucí moci
Jeníček.
„Smekám a děkuji Prostějovanům,
že to takhle rozjeli,“ vysekl poklonu
všem tehdejším aktivním účastníkům
dění v našem městě v závěru svého
vystoupení. To Aleše Lebedu formovalo rodinné prostředí, vzpomínky
dědečka legionáře a členství v Sokolu. „Ač rodák z Brna, město mě nikdy
netáhlo a se Smržicemi jsem spojil
své životní osudy,“ připomněl nynější profesor na olomoucké univerzitě.
V rámci diskuse, na niž původně zcela zaplněný sál už značně prořídl, se
vzpomínání posunulo do hodnocení
současných společenských poměrů.

V knihovně si aktéři připomněli „samet“

v 17.08 a v 17.11 hodin bude pro ně
připraveno překvapení. V uvedené časy
i Večerník přišel na to, co organizátoři
akce připravili. Nejdříve se z reproduktorů ozvalo zvonění zvonů přenášené
ze všech částí republiky, o tři minuty

-NCXÊTKUVC&CPKNG,WPC\R÷X¾EK5QHKG(KWT¾wMQX¾4CFKO5EJYCDC-CTGN-GMGwKRTQ
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la. Baskytarista tak jednu dobu hrál přímo
z kostelní lavice, hned vedle posluchačů.
Koncert kapely Vaškův věšák byl součástí
FOTOGALERIE
větší akce 30 Klíčů pro samet. Během ní
se vzpomíná na osmdesátá léta minulého
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
století, výstavou se připomínají tehdejší
knihy, hry, ale také protesty a represivní
složky – ty formou uniforem. Řada lidí se
ale také mohla setkat s věcmi denní potřeby, které dobře znala. Nebo s dobovým
oblečením. „Zájem škol byl velký. A lidi
měli jiskry v očích, bylo vidět, že je výstava
zajímá,“ vyjádřil se Konrád Popel.
Spokojený ale byl i z reakcí některých
Kapela zahájila představení hitem Je to náhodných návštěvníků. „Bylo pěkné, že
fajn z filmu Kouř. Následně pokračovala šel malý chlapeček s maminkou. Zaujal je
6TQLKEG J[DCVGNč NKUVQRCFQXÚEJ WF¾NQUVÊ
zhruba hodinu v různě rychlém rytmu. plakát, netušili, co vevnitř je. Byli tam pak
X2TQUV÷LQX÷JQXQąÊ/KTQUNCX<KMOWPF
Celkově zvládla osmnáct písní a sklidila asi hodinu, chlapec si hrál hry, vyzkoušel
F¾NGXNGXQ,QUGH,GPÊéGMC#NGw.GDGFC
za ně úspěch. „Byli jsme spokojení. Vlád- všechny koloběžky, zajímal se,“ vzpomíná

(QVQ6QO¾w-CN¾D
la dobrá atmosféra, přišli nějací lidé,“ uve- s úsměvem.
dl Konrád Popel, který tentokrát byl v roli Husův sbor se v rámci festivalu 30 Klíčů PROSTĚJOV V rámci série při- ka Maria Řičánková celý program
zpěváka a navíc také vrchního baviče ka- pro samet stal dějištěm také hry Audience pomínek 30. výročí tzv. sametové uváděla. Jako hlavní hosty představirevoluce se minulé pondělí 11. la prvního polistopadového starostu
pely. Ta si navíc celý koncert zjevně užíva- od Václava Havla i další akce.
liastopadu v podvečer sešli v pod- města Miroslava Zikmunda, tutéž
krovním sále Městské knihovny funkci v Bedihošti zastávajícího JoProstějov bývalí význační aktéři sefa Jeníčka a ve Smržicích žijícího
nejen samých listopadových dnů, Aleše Lebedu. V auditoriu byly příale i měsíců následujících. Po pro- tomné další známé tváře té doby, třemítání dokumentárního filmu se ba významný zakladatel Občanského
však brzy přešlo ze vzpomínání fóra Arnošt Kohut.
spíše na politickou agitku havlis- Na úvod ředitel knihovny Aleš
Procházka promítl krátký dokutických pohrobků.
mentární film rovněž přítomného
Jiřího Dittmanna. Dvěma hlavními
Besedu organizoval v rámci celé série sekvencemi z demonstrací 20. lis.KFÆHGUVKXCN-NÊéčRTQUCOGVQEGPKNK#KMF[åPCMQPEGTV8CwMQXCX÷w¾MWPGD[NQ
vzpomínkových akcí prostějovský topadu a generální stávky 27. listoRNPQPCFwGPÊRWDNKMCD[NQXGNMÆ
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
spolek Proti zapomnění, jehož člen- padu provázel slovem dnes již bo-

PROSTĚJOV Rybička, Čáp. Nebo
třeba Skořápky. Takové písně zazněly
v pátek večer Husovým sborem. Někdejší synagoga se totiž stala dějištěm
jednou ze závěrečných částí programu
30 Klíčů pro samet, který vzpomínala
na listopad 1989 po celý uplynulý týden. A to výstavou, divadelními představeními a také právě hudbou. O tu se
postarala pětičlenná skupina Vaškův
věšák, která spustila hudbu ve stylu
punk-rock.

Zpìt v èase: Festival pøipomnìl osmdesátky

také pamětní knihu, do které se mohl
kdokoliv nejenom podepsat, ale mohl
do ní uvést i své pocity s odkazem na
listopad 1989. Jak si Večerník povšiml, kniha se utěšeně během tří hodin
plnila zápisky desítek lidí. „Jsem potěšen z toho, kolik dnes přišlo lidí. Je
to velký rozdíl oproti letům minulým,
kdy jsme si také výročí sametové revoluce připomínali,“ svěřil se Večerníku
bývalý primátor Prostějova Miroslav
Pišťák, který rovněž položil kytičku
k soše T. G. Masaryka.

koliv krvavě, ale sametově,“ doplnil ve
slavnostním projevu hejtman Ladislav
Okleštěk.
Poté oba představitelé města a kraje,
společně s prostějovskými náměstky
primátora a dalšími veřejnými činiteli, položili věnce a kytice k soše T. G.
Masaryka.
Během celého odpoledního programu mohli lidé na náměstí na obrovské
projekci sledovat dobové fotografie
z listopadových i prosincových událostí roku 1989 v centru Prostějova
a mnozí z nich se na snímcích i poznali. Vedení města připravilo pro občany

ZVONĚNÍ KOSTELNÍCH ZVONŮ
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LREÿDQp Pěvecká představení dovršilo Zpìv, fotky i vlajka.
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ƔƔ Jaký jste měla pocit z dnešních
oslav 30. výročí sametové revoluce na prostějovském náměstí?
„Věřím, že jsme si velmi důstojně
připomněli dnešní významné výročí a státní svátek, který já osobně
považuji za jeden z nejdůležitějších
v našem kalendáři. Třicet let od
pádu komunismu a osmdesát let
od tragických událostí roku 1939 si
zasloužilo patřičné připomenutí.“

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Měla takzvaně
„na krku“ organizaci celého
programu prostějovských
oslav listopadových událostí
před před osmdesáti a třiceti
lety. Náměstkyně primátora
Milada Sokolová (na snímku)
těsně po skončení vzpomínkové akce na náměstí T. G.
Masaryka neskrývala pýchu
a spokojenost.

ƔƔ Splnil vaše očekávání i doprovodný kulturní program?
„Lidé se bavili a často se dokonce
i přidali a začali s interprety zpívat.
Zvolili jsme různé žánry a věřím,
že zaplněný prostor před radnicí
potvrdil, že si každý našel to své.
Jsem velmi ráda, že statutární město
Prostějov tímto způsobem přispělo
ke slavnostní atmosféře dnešního
dne.“
ƔƔ Nejen Večerník překvapil velký počet návštěvníků. Co vás?
„I já jsem byla příjemně překvapená.
Jsem velmi ráda, že si Prostějované
v hojném počtu připomněli dnešní
významný den a podpořili svobodu
a demokracii jako základní hodnoty naší země. Jsem na Prostějovany
opravdu nesmírně hrdá!“
ƔƔ V programu jste dělali tajnosti s překvapením v čase 17.08
a 17.11 hodin...
„Prostějov se připojil k akci sdružení Paměť národa a z městského
rozhlasu v tyto časy nejprve zazněla píseň Marty Kubišové Modlitba
pro Martu a následně v 17:11 začaly
zvonit zvony, a to včetně těch prostějovských. Bylo to podle mého
názoru krásné zakončení dnešních
oslav.“
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mozřejmě připomínáme 17. listopad
1989 a tedy den, který vedl k celospolečenským změnám a k dnešní době,
kdy žijeme ve svobodné a demokratické zemi. Obě tyto události
nás vedou k zamyšlení,
že svoboda a demokracie
nejsou
samozřejmostí
a je třeba o ně pečovat
a někdy možná i bojovat.
Dnes můžeme svobodně
cestovat, projevovat svoje
názory a také samozřejmě
svobodně si volit své zástupce ve volbách. Chtěl
bych poděkovat všem,
kteří bojovali za naši svobodu a demokracii, všech
si nesmírně vážím,“ pronesl primátor
Prostějova František Jura, po kterém
se vzal slovo hejtman Olomouckého
listopad 1989 je potřeba
neustále oživovat a připomínat je dnešní mladé generaci. Uvědomme si, že nic není samo
sebou a važme si všech,
kteří bojovali za naši
svobodu. Ať už to byli
studenti v roce 1939,
v listopadu 1989 nebo
dalo před třiceti lety. A je dobře, že se i všichni váleční hrdinové. Zároveň si
náměstí podařilo hojně zaplnit i dnes. važme toho, že před třiceti lety byla
Jsem přesvědčen, že vzpomínky na svoboda a demokracie vybojována ni-

kraje. „Na velké projekci s dobovými
dokumenty a fotografiemi vedle pódia si všichni můžete povšimnout, jak
to na tomto krásném náměstí vypa-

2TKO¾VQT 2TQUV÷LQXC (TCPVKwGM ,WTC U JGLVOCPGO 1NQOQWEMÆJQ MTCLG .CFKUNCXGO
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Přítomným například sdělil, že se už
dlouho před koncem režimu vědělo,
že přijde. A část demonstrací byla
způsobena částí tehdejší komunistické strany, která doufala, že konec
urychlí. Náhodou tak nebyla ani
„smrt“ agenta STB Zifčáka, tehdy

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zajímavého hosta
na čtvrteční dopoledne pozval ředitel gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr do školní auly. Na Hanou zavítal Jan Schneider, někdejší
signatář Charty 77, později zpravodajec a v současnosti bezpeční
analytik, byť některými médii pro
své názory na soužití s Ruskem považován za kontroverzního. V aule
nicméně studentům povídal o listopadu 1989, ale zejména o tom,
co mu předcházelo. „Správně by
se s hodnocením mělo začít u doby
před listopadem 1989, která pro
následující dění byla rozhodující.
Sedmnáctý listopad nezačal sedmnáctého listopadu, ale mnohem
dřív,“ vysvětlil.

prezentovaná jako smrt studenta při
pochodu Národní třídou. Právě tato
akce měla podle Jana Schneidera velký dopad na to, že se do konce roku
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1989 režim zhroutil. Mělo to ale i své
další důvody, ekonomické i politické. „Režim se začal bortit, byl zcela
závislý na sovětské podpoře. Nebyli

schopni samostatného rozhodování,“
zdůraznil.
Sám Schneider byl později zklamaný, kdo všechno si na konci režimu
a následném vývoji přisvojil zásluhy. „Připomíná to vtip, kdy se roky
a roky scházeli partyzáni a jednou se
kluk zeptá: ‚Dědečku, proč už mezi
ně nechodíš?‘ A on na to: ‚Víš, já už
ty mladý neznám.‘“ podotkl. A jelikož
později pracoval pro BIS a následně
u policie, daly se očekávat dotazy.
Nicméně dvouhodinová přednáška
udělala svoje a tak se ze zaplněné auly
dočkal pouze tří dotazů. Jeden z nich
položil také Lukáš Vágner. „Přednáška mě zaujala. A jsem spokojený: dal
jsem jednu z otázek a dostal jsem na
ni uspokojivou odpověď,“ poznamenal s úsměvem student gymnázia.
„Jsem rád ,že si Jan našel čas přijet
a setkal se se studenty. Jsme dohodnuti na literární spolupráci s našim
seminářem tvůrčího psaní a samozřejmě se osobně těším z toho, že si
našel čas večer si sednou k 12 opicím
a popovídat si o historii,“ konstatoval
Michal Šmucr, ředitel GJW.

„Nevznikl spontánně,“ říká

Chartista promluvil o listopadu 89:

Slavnostní program začal na prostějovském náměstí před radnicí úderem
druhé hodiny odpolední. Nejprve několik skladeb klasiků zahrál na klavír
Daniel Jun a o čtvrt hodiny později
byl odpolední program slavnostně zahájen proslovem primátora Prostějova Františka Jury a vzápětí i hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. „Připomínáme si dvě významné
události našich dějin. Tu první smutnou, když 17. listopadu 1939 byly uzavřeny české vysoké školy, všichni studentští vůdci byli nacisty popraveni
a další tísíce studentů byly odvlečeny
do koncentračních táborů. Pak si sa-

Michal
KADLEC

pro Večerník
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PROSTĚJOV Velice důstojným
způsobem se Prostějov zapojil
do nedělních oslav třicátého výročí listopadových událostí roku
1989. Na náměstí T. G. Masaryka
se ve dvě hodiny odpoledne sešlo na pět stovek občanů, aby si
připomněly tragické okamžiky
poprav českých studentů v roce
1939, ale hlavně sametovou revoluci roku 1989, která odstartovala demokratické změny v naší
zemi. Magistrát v rámci nedělních oslav výročí připravil bohatý
kulturní program, lidé zapalovali
svíčky u sochy prvního československého prezidenta a své
poznatky z roku 1989 zapisovali
i do připravené pamětní knihy.

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

zastupitel František Švec. „Na minulém zastupitelstvu nám tady pan
Tomiga tvrdil, že na něj není uvalena
žádná exekuce, přestože jsme tady
měli jasný důkaz o stále platném
vymáhání okolo tři sta tisíc korun.
Dnes jsem si v rejstříku ověřil, že
exekuční řízení na LHK Jestřábi se
už aktuálně pohybuje na částce 1,1
milionu korun. Pane Tomigo, vy jste
nám lhal a lžete stále!“
Opoziční zastupitelé už v březnu
2017 vytáhli na předsedu LHK
Jestřábi spolek i faktury na výzbroj
a výstroj, které byly podle nich fingované. „Pan Tomiga obdržel od
města dotaci ve výši půl milionu
korun na to, aby žáčkům a dorostencům koupil novou výstroj. Při
vyúčtování této dotace předložil
dvě faktury od nějaké pražské firmy,
která nikdy žádné faktury neuváděla
ve svém účetnictví. Zjistila jsem si to
u Finančního úřadu v Praze,“ uvedla
například Hana Naiclerová, současná zastupitelka za hnutí Změna pro
Prostějov. „Žádný trestný čin jsem
nespáchal. Co se týká financování
hokeje, několik zastupitelů je zde
úplně mimo mísu... Nevím, proč
bych za dodanou výstroj nemohl
platit v hotovosti, v dotační smlouvě
není žádná instrukce, že by platby za
materiál měly jít přes účet,“ bránil se
v obřadní síni radnice v březnu před
dvěma lety Michal Tomiga.
Problém s jedním z mládežnických hokejových klubů začal eskalovat o rok později. Město se
totiž na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně dostalo na seznam
dlužníků vůči LHK Jestřábi Prostějov! A to kvůli tomu, že dotace za
poslední tři roky neposílalo na účet
přímo Michalu Tomigovi, ale peníze
zůstaly na účtu magistrátu a rovnou
se z nich platily faktury za pronájem
ledové plochy či za dopravu malých
hokejistů k utkáním. „I s tímto vědomím jste dotaci v uplynulých letech
schvalovali, tedy jasně jsme všichni
věděli, že vyplácení dotace se děje
tímto způsobem, nemohli jsme se
tak stát dlužníky hokejového klubu,“
bránila se tehdy náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Složitě pak
magistrát tuto záležitost musel vysvětlovat, ale podařilo se, soud město z registru dlužníků vymazal.
Během roku 2018 se však kauza
ohledně dotací LHK Jestřábi spolek probírala na každém jednání
zastupitelstva. Terčem kritiky opozice se stala nejčastěji právě tehdejší
náměstkyně primátorky Aleny Raškové Ivana Hemerková. Ta podle
opozičníků schválila udělení dotací
za roky 2016 a 2017 Michalu To-
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migovi i přesto, že on sám i celý
klub byli v exekuci. Předseda klubu
ale v žádostech o dotace tato exekuční řízení zatajil. Jestřábi i díky tomu
v roce 2016 dostali od města Prostějova 2,8 milionu a od Olomouckého kraje 1,34 milionu korun. O rok
později chtěl Tomiga 3,8 milionu od
magistrátu a 1,4 milionu od kraje.
Než však úřady stihly dotace schválit, exekuce vyšly najevo a klub už
nakonec nic nedostal. V polovině
roku 2018 se už do hry vložila hospodářská kriminálka a také Finanční
úřad ČR v Prostějově. Michal Tomiga byl obviněn z dotačních podvodů, ale i daňového úniku! Město
Prostějov se nakonec po schválení
zastupitelstvem přihlásilo do řízení
se škodou 500 tisíc korun, Hejtmanství pak uvedlo, že bude po Michalu Tomigovi požadovat vrátit 1,4
milionu, protože stejně jako městu
Prostějov, tak i krajským úředníkům
zatajil v žádostech o dotaci problémy s platnými exekucemi. V daňové

kauze byl Tomiga podezřelý z toho,
že ve čtrnácti případech v průběhu
roku 2015 nezákonně manipuloval
s fakturami. Buď je vůbec nezaúčtoval, nebo je do účetnictví zařadil jako
dar, ačkoliv měly být evidovány jako
reklama. Stát tak připravil o DPH ve
výši nejméně 397 tisíc korun.
Michal Tomiga se ještě na podzim
roku 2018 snažil před prostějovskými zastupiteli hájit tím, že veškeré
jeho exekuční záležitosti jsou vyřešeny. Lhal i tehdy a od města již nedostal ani korunu. Na vedoucí post
v mládežnickém hokejovém klubu
definitivně rezignoval a z prostějovského hokeje se vytratil úplně.
Následně skončil před soudem, který minulý týden vynesl tvrdý trest:
5 LET NATVRDO! Rozsudek pal
u Krajského soudu v Brně na zákaldě obžaloby, podle které v žádostech o dotace od města Prostějov
a Olomouckého kraje opakovaně
lhal o tom, že hokejový klub nečelí
exekucím. Ty měly vzniknout kvůli
nezaplaceným nákupům sportovního vybavení a dluhům za ubytování. Za to mu hrozil trest od pěti
do deseti let vězení. Padla tedy ta
nejnižší možná sazba. „Obžalovaný
byl uznán vinným ze zločinu dotačního podvodu a z přečinu zkrácení
daně, za což byl odsouzen k trestu
odnětí svobody 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. Tomiga se proti trestu na
místě odvolal, tudíž tato kauza ještě
nenapsala definitivní tečku.

Michal KADLEC

>>>dokončení ze strany 3
„Když otec utýrá k smrti malé dítě,
dostane tři roky kriminálu. Proto
se mi pětiletý nepodmíněný trest
vězení pro pana Tomigu zdá velice
nepřiměřený! Vyvolává to ve mně
pochyby o správnosti rozhodování justice,“ řekla bývalá primátorka
Prostějova.
Přesně v opačném gardu se vyjadřovala a jednala Hana Naiclerová. Opoziční zastupitelka byla jednou z těch,
kdo upozorňoval na nesrovnalosti
a také na exekuce uvalené na Michala Tomigu. „Ukázalo se, že jsme měli
pravdu. Výše trestu mě nepřekvapila,
u podvodů je vysoká sazba,“ konstatovala. „Vědělo se tehdy o problémech,

stejně se ale do klubu sypaly peníze,“
připomněla Naiclerová.
Obdobně na věc nahlížel i někdejší
Tomigův spojenec. „Nepřekvapuje
mě to. Může být rád, že dostal jen
pět let. Je to ještě solidární trest,“ říká
zpětně Vladislav Odstrčil, muž, na
kterého byl klub převáděn. Současný
šéf Jestřábů Jaroslav Luňák se nechtěl
k celé záležitosti nikterak vyjádřit.
Podobně jako sám Michal Tomiga,
jehož Večerník zastihl na mobilním
telefonu. „Kontaktujte mého o právníka,“ řekl a zavěsil. Jenže ani ten nebyl
hovorný. „Do dalšího soudního kolečka u Vrchního soudu v Olomouci
nebudeme poskytovat komentář,“
uvedl za svého klienta.
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schváleny dotační programy, v ostatních oblastech si žadatelé podávají
individuální žádosti. Žádosti posuzují komise Rady města Prostějova,
následně Rada města Prostějova a žádají-li žadatelé o dotaci nad padesát
tisíc korun, tak i Zastupitelstvo města
Prostějova.“

O tom, že šéf prostějovského hokeje Michal Tomiga není svatý, se všeobecně vědělo. Dokonce i to, že někteří
z lidí, s nimiž se pravidelně setkával v kavárně v prostějovské Arkádě, se pohybují ve zdejším podsvětí. Byli mezi
nimi i ti, kteří měli už delší čas nakročeno do vězení, a policie je stejně jako Tomigu samého bedlivě sledovala.
Přesto když byl nyní Michal Tomiga odsouzen k pětiletému trestu vězení, tak to mnohé překvapilo. Zas až tak
tvrdý trest se ovšem nečekal. Jenže brněnský soud neměl jinou možnost. Pokud měl Tomigu uznat vinným, což
vzhledem k důkazům musel, pak bylo jedinou variantou vězení.
Tomiga totiž byl kvůli škodě, kterou mohl svým jednáním způsobit, ohrožen sazbou od pěti do deseti let. Při
trestech nad čtyři roky se však podmínka neuděluje. Proto onen relativně vysoký nepodmíněný trest. Vše se přitom dá brát i tak, že mu to soud za všechny ty roky balancování na hraně zákona sečetl i s úroky.
V souvislosti s Tomigou se přímo nabízí srovnání s Františkem Tuhým. I on byl brněnským soudem původně
odsouzen k pěti letům vězení. Nicméně Vrchní soud v Olomouci tento rozsudek během krátkého hlavního líčení
smetl ze stolu a generálního ředitele zkrachovalého OP Prostějov zcela osvobodil. Přitom i v tomto případě
bylo u brněnského soudu prokázáno, že si Tuhý milionové odměny vyplatil v rozporu se zákonem, neboť obešel ostatní majitele podniku. Přesto byl nakonec zproštěn viny. Stane se něco podobného i v případě odvolání
Michala Tomigy?
Těžko říct, ale vše nasvědčuje tomu, že nikoliv. Za Františkem Tuhým stály jednak velké peníze, jednak šlo
o soukromé pemníze a nikoliv veřejné. Vše tedy nasvědčuje tomu, že bude mít smůlu a v dohledné době bude
muset nastoupit do vězení. Ale kdo ví? Do té doby se ještě může stát ledacos...

-HSĚWOHWSUR7RPLJXPRF"

Martin ZAORAL
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ƔƔ Město v minulosti schválilo tomuto klubu dotace, přestože klub
ƔƔ Co říkáte na rozsudek Kraj- i samotný Michal Tomiga byli v exeského soudu v Brně, který poslal kučním řízení. Jak se to mohlo stát?
bývalého šéfa mládežnického „Každý žadatel o poskytnutí dotace
hokejového klubu LHK Jestřábi z rozpočtu města podává žádost, jeMichala Tomigu na pět let do vě- hož nedílnou součástí je příloha Prození?
hlášení žadatele o poskytnutí dotace.
„Těžko lze komentovat rozhodnutí V této příloze mimo jiné prohlašuje,
soudu. Žijeme v právním státě a dů- B Yže
L I Jproti
S M E němu není veden výkon rozU
TOHO
věra v soudy by měla být pro každého hodnutí,
exekuční řízení či daňová
občana, a tím více pro politika, záru- exekuce, a že v případě neúplných či
kou demokracie.“
nepravdivých informací žadatel bere

Trest pro Tomigu?

PROSTĚJOV Jako opoziční zastupitel byl u toho, když celé zastupitelstvo schválilo během let 2016
a 2017 dotace LHK Jestřábi spolek,
kdy tehdejší předseda mládežnického hokejového klubu Michal Tomiga uvedl do prohlášení k žádosti
o dotace nepravdivé údaje. Nyní už
jako primátor Prostějova poskytl
František Jura (na snímku) Večerníku rozhovor poté, co Tomiga „vyfasoval“ u soudu pět let kriminálu.
Mimo jiného i za dotační podvod.

na vědomí, že je povinen vrátit požadovanou částku na účet města Prostějova. Žádost o dotaci i s nepravdivě
uvedenými údaji v tomto prohlášení
byla panem Tomigou podána, čímž
se LHK Jestřábi spolek dopustil dotačního podvodu.“
ƔƔ Poučilo se město nějak z tohoto případu? Budou se žadatelé
o dotace pečlivěji prověřovat, zda
nejsou v exekučních řízeních?
„Po této zkušenosti město doplnilo
s účinností od roku 2018 do veřejnoprávních smluv ustanovení o možnosti smlouvu vypovědět, pokud
žadatel uvede v žádosti nepravdivé
údaje.“
ƔƔ Jakým systémem vůbec nyní
probíhá výběr těch klubů, kterým
město poskytuje dotace na provoz?
„V oblasti sportu byly zastupitelstvem

„Dnes už bychom dotační smlouvu vypověděli,“
říká primátor František Jura
k novým opatřením města

„Co se týká LHK Jestřábi, tak v tomto klubu očividně dochází k porušování zákonů při financování,“ nechal se slyšet zastupitel Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). „Souhlasím
s náměstkem primátorky Pospíšilem
v tom, že v Prostějově není místo pro
dva hokejové kluby. A já jsem pro,
aby tím jediným, kdo by měl v budoucnu hrát na zimním stadionu
v Prostějově, byl SK Prostějov 1913,“
dodal. „Není to o tom, že bychom
chtěli jeden z klubů odstřelit. Ale
konstatuji, že vedení a financování
oddílu LHK Jestřábi je jeden velký
podvod,“ zahřímal tehdy nezařazený

Michal
KADLEC

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Strmý pád Michala
Tomigy z postu předsedy LHK
Jestřábi spolek začal vlastně už
13. března 2017. To prostějovští
zastupitelé schvalovali dotace
hned pro dva mládežnické hokejové kluby, které v tu dobu
působily na zimním stadionu
a chovali se jako dva kohouti na
smetišti. Zatímco tehdejší šéf
SK Prostějov 1913 Milan Sedlo
zastupitelům prokazoval, že jde
o naprosto čistý klub s transparentním účetnictvím, na předsedu LHK Jestřábi spolek Michala
Tomigu se valila sprška kritiky...
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Kvůli němu se město dostalo na seznam dlužníků
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PROSTĚJOV Během celého uplynulého týdne se
v Prostějově i celém regionu konaly vzpomínkové akce
u příležitosti 80. výročí listopadových událostí roku 1939,
ale hlavně 30. výročí sametové revoluce v roce 1989.
Všichni věříme, že nejenom starší generace ví, co tato významná data znamenají pro svobodu a demokracii v naší
zemi. Organizátoři různých vzpomínkových akcí, besed či
kulturních programů se to snažili připomenout ale znovu,
protože opakování je logicky matka moudrosti. Večerník
na mnoha významných akcích byl a tato dvojstrana je
věnována právě jim. Vrcholem oslav významných výročí byla vzpomínková sešlost na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově a početná návštěva Prostějovanů dala tušit,
že obě historické události našich dějin jsou i pro ně velice
významná.
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Policie obvinila Michala Tomigu
z dotačního podvodu
zaznamenal: Michal Sobecký

èervenec
2018

Konečná dohoda Jestřábů s SK
Prostějov 1913. Město se připojilo ke kraji s tím, že měli Jestřábi
způsobit magistrátu škodu - původně tuto skutečnost koalice
popírala

prosinec
2017

Mládež LHK Jestřábi Prostějov
se ocitla v insolvenci

4. øíjna
2017

Z internetu mizí zmínky o hokejové mládeži Jestřábů, zejména však
dostal klub pozastavenou činnost
ze svazu. Opozice opakovaně
žene k odpovědnosti náměstkyni
primátorky Hemerkovou a jejího
kolegu Pospíšila. Snaha o jejich
odvolání je ale neúspěšná.

podzim
2017

Opakované neshody nad smlouvami mezi kluby. Platí, následně
jsou zase napadeny. Spekuluje se
i o konci 1. ligy v Prostějově.

èerven
2017

Věci dostávají rychlý spád. Do
čela Jestřábů se dostal Vladislav
Odstrčil, ukázalo se však, že jde
o člověka zatíženého exekucemi.
Vznikla pracovní skupina zabývající se situaci v hokeji. Oba kluby
následně marně čekaly na další
peníze od města.

duben - èerven
2017

Oba kluby dostaly dotace na provoz. Tomiga oznámil rezignaci
z čela LHK Jestřábi Prostějov.

13. bøezna
2017

Město oznámilo, že dalo na Michala Tomigu trestní oznámení

Bøezen 2017

Na jednání zastupitelstva se rozhodovalo o výši dotací pro kluby
- ta pro SK Prostějov 1913 byla
výrazně snížena. Během jednání Michal Tomiga odmítl, že by
na Jestřáby byla vedena exekuce
v době žádosti o dotaci. Tentýž
večer se ale ukázalo, že skutečnost byla jiná.

20. únor
2017

Michal Tomiga hovoří o dvou zájemcích na odkup Jestřábů

Leden
2017

A vypukla první „bitva“ o dotace
mezi kluby. Nakonec zvítězily
oba. Zastupitelé připouští, že
v budoucnu bude existovat jen
jeden.

12. prosince
2016

Byl založen nový mládežnický hokejový tým SK Prostějov
1913.

srpen
2016

Začínají se ve větším množství
objevovat známky nesouhlasu
s vedením mládeže Jestřábů.

jaro a léto
2016

TOMIGY
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Značka, která fu
funguje
fung
ng je
Podpořte místní podnikatele –
farmáře, řemeslníky a výrobce.
To jsou slova, která na českého
zákazníka platí. Regionální produkty mají své příznivce a není
jich zrovna málo. I když tyto značky nejsou tak často k mání a ve
velkých obchodních řetězcích je
zkrátka nenajdete. U zákazníků
přesto často vítězí: částečně díky
dobré znalosti dotyčného výrobce nebo důvěře v jeho kvalitu.
Své dělá i lokální patriotismus.
A jakéže výrobky se nejčastěji dají Nejen produkty ale také kulturním
děním jsou pak známí na Zlaté
sehnat z Prostějovska?
farmě ve Štětovicích. Lidé se tam
0OÅÄQÅYÙUREN\
mohou rozloučit se zimou, prožít
V tomhle směru si můžou lidé z Pro- Vánoce i dožínky. Hlavně si ale mostějovska gratulovat, nalézá se zde hou přijít pro kravské mléko, jogurty
řada podniků i menších výrobců, a sýry. Nechybí ale ani další domácí
u kterých se dá koupit místní sýr, výrobky, třeba maso nebo pečivo.
mléko, smetana či jogurt. Z těch Na farmě také funguje kavárna s povětších jmenujme třeba Mlékárnu etickým názvem Kavárna U Zlatého
Otinoves. Ta se kromě pestré palety vemínka.
výrobků v čele se svým sýrem Niva
3HÄLYR
může pochlubit také moderní, krásPekařina v Prostějově nenabízí tolik
nou podnikovou prodejnou.
Dále tu ale jsou také menší výrobci. možností. Výjimkou je němčická
Na popularitě získala farma Rozin- pekárna, která dodává i do obchodka v Čelechovicích na Hané. V ní si ních řetězců. Pochlubit se může řamůžete zakoupit třeba čerstvé kozí dou výrobků – slaným i sladkým pemléko. Majitelka Jarmila Zelen- čivem i cukrářskými laskominami.
ská se pak v roce 2014 stala Ženou Další pekárnou je Rudolfovo pekařOlomouckého kraje. Na jihu Prostě- ství z Prostějova. O ní platí to samé,
jovska působí taktéž kozí farma Ni- stejně tak mají obě firmy také firemkáda. Zájemci tam najdou širokou ní prodejny přímo v Prostějově.
nabídku výrobků, jogurty a mlékem Bohužel z pohledu pekařského dopočínaje a bohatým výběrem sýrů cela nedávno jeden z výrobců ubyl.
A sice 1. Moravská štrúdlárna, která
konče.

-QN¾å8GéGTPÊMW

dříve sídlila v ulici Vápenice. Speciality? Nejen různorodé štrúdly, ale
také cheesecaky a kváskové pečivo.
Ze zdravotních důvodů však majitel
s výrobou skončil. A s ním skončila
krátká, ale úspěšná kapitola.

0DVQÅYÙUREN\
V tomto ohledu se opět vracíme do
země zaslíbené. Na Prostějovsku
je hned několik podniků, které se
tímto odvětvím zabývají a snesnou
označení regionální potravina. Nejvýraznějším je společnost Makovec
sídlící v Kostelci na Hané. Nabízí
jak maso, tak uzenářské výrobky.
Domácí uzeniny vyrábí pak společnost Zajíček. Společnost kromě
uzenin nabízí i paštiky či sádlo.
V Plumlově a okolí je zase známá
společnost Ivana Mirgy, a to i díky
účasti na řadě oblíbených kulturních akcích. Firma Jelínek z Určic
pak dodává nejen uzeniny a maso,
ale také například chlebíčky a další
výrobky.

19111411334
19111311320

19111511339

19111411333

19111511347

Regionální výrobky neztrácí své kouzlo,
ba právě naopak. Jsou někdy dražší a dostupnost je místy poněkud horší: v supermarketech je často nenajdete. Přesto zejména potraviny, slaví úspěchy u lidí. Důvodů
je celá řada, od důvěry ve výrobce po předpokládanou vyšší kvalitu. Případně rovnou
osobní znalost firmy. Často se jedná o malé,
řemeslné podniky, u nichž se dá čekat, že si
zákazníků skutečně váží. A na Hané? V zemědělském kraji s dlouhou a bohatou potravinářskou tradicí to platí obzvlášť. A prábvě o tom je naše dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil: Michal Sobecký
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

BUDE VODA V PŘEHRADĚ KONEČNĚ ČISTÁ?
Kraj a sedm obcí pøispìly k zlepšení
NYDOLW\YRG\YQiGUçL

PROSTĚJOVSKO „Na lepší vodu v plumlovské přehradě přispěl
Olomoucký kraj a celkem sedm obcí z okolí nádrže částkou přesahující 245 tisíc korun. Peníze budou použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích. Povodí Moravy přesto
upozorňuje, že rozvoji sinic během letního obobí nejde v nádrži
nikdy zcela zabránit. Právě jedovaté bakterie byly v minulosti opakovaně příčinou zákazu koupání na přehradě.

pro Večerník

Martin ZAORAL
Lepší něco než nic. Tak by se dala shrnout opatření, na nichž se každoročně
finančně podílejí Olomoucký kraj
a obce kolem plumlovské přehrady. Za
jejich peníze se nakoupí síran železitý,
který omezuje přísun živin pro sinice.
Množství použitého síranu se mění
v závislosti na aktuální výši přítoků do
nádrže. „V letošním i loňském roce byly
přítoky do nádrže velmi nízké, a proto
se snížilo nejen množství použitého
síranu, ale i částka potřebná k nákupu
síranu – například v roce 2015 činily
náklady na nákup síranu 620 000, v loňském roce to bylo jen 296 000 korun,“
uvedl tiskový mluvčí Povodí Moravy
Petr Chmelař. Dle vyjádření této or-

zjistili jsme
-XCNKVCXQF[XRąGJTCF÷MCåFQTQéP÷MQNÊU¾<CVÊOEQPC
LCąGLGéKUV¾XRTčD÷JWRT¾\FPKPQDX[MNGFQLFGMG\JQT
wGPÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ganizace jsou tato opatření nezbytná.
„Pozitivní vliv prováděných opatření na
kvalitu vody v nádrži dokazují hodnoty
měření kvality vody krajskou hygienickou stanicí,“ tvrdí Chmelař. Povodí Moravy proto chce v provozování opatření
pokračovat i v příštím roce.

Přehrada zůstává pořád živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na
teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži.
Učiněná opatření fungují, ale rozvoji
sinic v období sucha, horka a při zne%XGHWRVWDþLW"
čištění přitékající vody nelze zabránit.
Je to boj s přírodou,“ vysvětlil Václav
Vodohospodáři však jedním dechem Gargulák, generální ředitel Povodí
dodávají, že opatření pro čistou vodu Moravy.
nemusí stačit. Chemické srážení fosforu řeší pouze důsledky znečištění
-DNWRYLGtREFH"
vodních toků splaškovými vodami.
„Základem pro dobrou kvalitu vody
v nádrži je nezbytně nutné pokračo- Představitelé obcí vesměs tvrdí, že
vat v odstraňování zdrojů znečištění pro čistou vodu v přehradě již udělali
v jednotlivých obcích nad přehradou. maximum. „Vybudovali jsme čističku

odpadních vod i kanalizaci, na kterou
se napojilo přes osmdesát procent
místních. Bylo by ideální, pokud by to
byli všichni, nicméně to my coby obec
nejsme schopni zajistit,“ reagovala starostka Vícova Jana Rozsívalová.
Na čistou přehradu přispívají i Mostkovice. „Když se před dvěma lety kvalita vody skokově zhoršila, tak jsem
byl dost naštvaný právě kvůli tomu, že
na čistou přehradu stále přispíváme.
Ale třeba letos to bylo celkem v pohodě, voda se zcela zkazila až v září, kdy
už bylo po sezóně. Tak snad ten náš
finanční příspěvek alespoň k něčemu
je,“ komentoval starosta Mostkovic
Jaroslav Peška.

9\KR]HQpPLOLRQ\"
Plumlovská přehrada byla v minulosti čtyři roky vypuštěná kvůli bagrování, které přišlo na 140 milionů
korun. Ještě před jeho zahájením
řada lidí upozorňovala, že nemusí
být účinné, a to vzhledem k tomu,
že dosud neproběhlo odkanalizování obcí nad přehradou a problémy
jsou i s okolními chatami či činností
zemědělců. Od napuštění nádrže na
jaře 2014 se kvalita vody v nádrži
i díky dalším opatřením ve srovnání s minulostí nepochybně zlepšila.
Přesto stále kolísá.

Rekonstrukce silnice?

Zloděj
Počkejte si, zní vzal stařence
hotovost
zatím z kraje z ložnice

PROSTĚJOVSKO Padesát odstínů šedi, tankodrom. I takové
názvy dávají čeští řidiči mnoha silničním úsekům. Pojmenování se
pak hodí i na některé v okolí Prostějova včetně silnice II. třídy číslo
150 mezi Protivanovem a Prostějovem. Zejména některé její části
volají po opravě, o které se mluví
už několik let. Realita? Do země se
zatím nekoplo.

URČICE Stále platí, že důchodci jsou nejzranitelnějšími oběťmi pachatelů trestné činnosti. Policisté od minulého pondělí šetří případ
okradené stařenky z Určic, které se zloděj vloupal do domu a z ložnice
jí ukradl úspory.
„V pondělí jedenáctého listopadu odpoledne sdělil oznamovatel operačnímu důstojníkovi na lince 158, že v domě v Určicích byla jeho pětaosmdesátileté matce odcizena finanční hotovost. Hlídka po příjezdu na místo
zjistila, že se pachatel dostal do domu neuzamčenými dveřmi ze zadní části
domu. Prošel přízemí a v ložnici vzal finanční hotovost necelých třináct tisíc
korun. Po zatím neznámém zloději policisté pátrají a případ se šetří pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody s tříletou trestní sazbou,“
informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(mik)

Michal SOBECKÝ
Vysvětlení současného stavu poskytlo hejtmanství, které je vlastníkem komunikace. „Projekční firma
v současné době zpracovává projektovou dokumentaci včetně všech
průzkumů a inženýrské činnosti,“
uvedla mluvčí krajského úřadu Eva
Knajblová. Přípravy přitom začaly
před více než třemi lety. Už tehdy
se ovšem mluvilo o tom, že budou
nějakou dobu trvat. „Zatím nebyly
vyčísleny přesnější náklady, vybrán
dodavatel stavby ani nebyl stanoven
termín zahájení prací. Olomoucký
kraj bude na tuto akci usilovat o dotaci z IROP,“ dodala Knajblová.
Stav silnice je však nedobrý už teď.
Své o tom ví nejen řidiči, ale také
starostové obcí, přes které hlavní
tah na Boskovice vede. „Silnice je

Hygienikùm
chybìla teplá voda
Bousín (mls) - Někdejší neúspěšná provozovatelka restaurace
U Bílého koníčka v Prostějově
Veronika Petrželová musela řešit
další problém. Minulé pondělí 11.
listopadu navštívili obchod, který
provozuje v Bousíně, pracovníci
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Na místě pak zakázali
užívání úseku nebalených pekařských výrobků a úseku krájených
sýrů. Provozovna jakožto celek
uzavřena nebyla. „Důvodem byl
fakt, že nebyl zajištěn přístup teplé
vody pro umývání rukou,“ vysvětlili inspektoři. Provozovatelka v celé
věci rychle zjednala nápravu a již
následující den si v obchodě lidé
mohli opět koupit čerstvé pečivo
i krájený sýr.

Zastávka se pøesunula
Konice (mls) - Autobusová zastávka u konického hlavního vlakového nádraží našla své nové
místo. Nyní budou lidé vystupovat
a nastupovat v místě autobusového zálivu poblíž budovy železniční
stanice. Tam byla tato zastávka dříve povolena, nicméně v posledních
letech nesloužila svému účelu. Důvodem změn je zrušení původních
zastávek v zrekonstruované Jiráskově ulici, a to kvůli jejich blízkosti
u křižovatky s ulicí Za Nádražím.

Dìti dostanou
nové høištì
Kostelec na Hané (sob) – Sportovní areál v Kostelci na Hané
doznává změn. Radost z většího
prostoru ale tentokrát budou mít
zejména malé děti. V těchto dnech
totiž finišují práce na hřišti, které
bude sousedit s tenisovými dvorci
ve Sportovní ulici. Jak informoval
starosta města František Horák, zajímavostí nového místa určeného
nejmenším je, že herní prvky jsou
vyrobené často z přírodních materiálů, zejména dřeva.

Nájemné
SUR%HQÙvND
Stražisko (mls) - Spor ohledně
autobusové zastávky v Malenách
byl vyřešen. Majitel pozemku Richard Benýšek začal jednat na obcí
s tím, že uvažuje o tom, že nechá
kolem pozemku, kde zastavují autobusy, vybudovat plot. Stražisko
by mu nyní za pozemek mělo platit
pravidelný nájem ve výši zhruba 20
tisíc korun.

Kalendáø Konicka
Konice (mls) - Nové kalendáře
Konicka pro rok 2020 jsou od uplynulého týdne k mání na obecních
úřadech Mikroregionu Konicko.
Kalendáře ukazují snímky z akcí
pořádaných na Konicku či některé
méně známé turistické cíle.

WWW
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v katastrofálním stavu. Nebezpečný je například úsek mezi Vícovem
a Ohrozimí, o tom se už i psalo. Od
Stínavy po Vícov jsou pak vyjeté koleje a špatná krajnice,“ poznamenala
starostka Protivanova Bronislava
Krénarová, která poukazuje na to, že
při současném stavu silnic dostávají
zabrat auta. „Už měla být silnice dávno opravená. Jsou tam vyjeté koleje,
až po hranice kraje je v neutěšeném
stavu,“ poznamenal starosta Malého Hradiska Marian Fiedler. Ten
zároveň doufá, že se dočká bezpečnostních prvků při vjezdu do obce.

„Ostatní hlavní tahy směrem z Prostějovska do jiných regionu jsou opravené včetně bezpečnostních prvků,
jako jsou ostrůvky i další, které bych
uvítal,“ poznamenal Fiedler.
Situace z nedaleké Stínavy ovšem
ukazují, že úpravy mohou znamenat i rušení – v tomhle případě přechodů pro chodce. Ještě více než
na bezpečnostní prvky však čekají
obyvatelé obcí s tisíci obyvateli na
rekonstrukci silnice. Úřady však
ani po letech plánování si zatím
netroufnou určit ani rok začátku
oprav.

19111511342
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Ve čtvrtek 14. listopadu v době od
5.00 do 8.00 hodin proběhla v působnosti obvodního oddělení Prostějov
2 dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Do opatření se zapojilo šest policistů, kteří v uvedené době
zkontrolovali celkem 130 motorových vozidel a odhalili pouhých šest
přestupků. Pět z nich bylo vyřešeno v
příkazním řízení v celkové výši 1 100
korun. Jeden přestupek byl oznámen
příslušnému správnímu orgánu. Protiprávní jednání související s požitím
alkoholu nebo jiných návykových
látek se u žádného z kontrolovaných
řidičů neprokázalo.

Řidiči se snad polepšili...

Během předminulého víkendu se
stal středem zájmu pachatele i objekt
skladu ve Smržicích. Neznámý lapka
poškodil plot a vzápětí vypáčil petlici
na dveřích. Ve skladu nářadí odcizil
plechovou bednu s různým nářadím
v hodnotě zhruba 10 000 korun. Na
poničeném plotu a petlici vznikla
ještě další škoda ve výši 200 korun.
I tento případ se šetří pro trestný čin
krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Vypáčil petlici a kradl

V pondělí 11. listopadu ráno byli policisté přivoláni ke krádeži nafty ze
dvou kamionů, která se stala v průběhu předchozího víkendu. Oznamovatel uvedl, že k odcizení došlo v Konici,
místní části Vyšehrad. Po vypáčení
víček pachatel odčerpal a odnesl 200
litrů nafty. Poškozené společnosti tím
způsobil škodu za 12 000 korun. Po
pachateli nyní pátrají policisté z místního obvodního oddělení a šetří ho
pro trestný čin krádeže.

Vysál naftu z kamionů

V pátek 15. listopadu dopoledne se
stala nehoda ve Stražisku. Řidička
vozidla Škoda Felicia jela ve směru na
Ptenský Dvorek, plně se nevěnovala
řízení a vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila na přemostění odtokového kanalizačního svodu před
rodinným domem. Při nehodě se sedmašedesátiletá řidička nezranila, ale
její o tři roky mladší spolujezdkyně
musela být kvůli zranění převezena
do prostějovské nemocnice. Alkohol
byl u řidičky vyloučen provedenou
dechovou zkouškou. Škoda na vozidle a přemostění byla předběžně stanovena na 13 000 korun.

Zraněný spolujezdec

Uplynulou sobotu 16. listopadu ráno
zavolal na linku 158 muž, který sdělil,
že na staveništi ve Výšovicích byl zloděj, který se vloupal do dvou stavebních buněk. Hlídka na místě zjistila,
že z nich lapka vzal pracovní nářadí
a naftu v celkové hodnotě 38 800 korun. Po zadokumentování a šetření
na místě byly zahájeny v souvislosti
s případem úkony trestního řízení
pro trestný čin krádeže.

Straka na staveništi

.521,.$
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usppávvánní zvířátek
zvvířáátekk v určicích...
určiicícch....
3x foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOVSKO Hned tři dopravní
nehody z předminulého týdne, na kterých zřejmě nenesou vinu řidiči, šetří
prostějovští dopravní policisté. Ve dvou
případech šoféři nedokázali zareagovat
na zvířata, která jim přeběhla přes silnici či dálnici. Třetí nehoda byla vskutku
kuriózní, neboť starší řidička v Konici
najela na otevřený kanál uprostřed silnice!
K prvnímu karambolu došlo ve čtvrtek
7. listopadu po dvaadvacáté hodině mezi
obcemi Lešany a Zdětín. „Pětačtyřicetiletému řidiči Peugeotu tam do cesty z pravé
strany náhle vyběhlo divoké prase. Řidiči
se střetu již nepodařilo zabránit a zvíře po
něm na místě uhynulo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětatřicet tisíc korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Před jednadvacátou hodinou následujícího dne došlo k dopravní nehodě na 22.

kilometru dálnice D46, a to u Žešova. „Ve
směru od Vyškova tam do cesty pětadvacetileté řidičce vyběhl pes. Řidička při pokusu se střetu vyhnout dostala s vozidlem
smyk. V důsledku toho automobil přední
částí narazil do středových svodidel. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně

lupráci,“ vzkázala při této příležitosti Lenka
Sosíková.
Po krátké soutěži o ceny se diváci již mohli
těšit na v pořadí sedmou pohádku v podání určických hasičů. Nesla název Lesní tajemství a vyprávěla příběh víly Lesany, která kvůli nešťastné lásce ke králi ztratila srdce.
Škodila, kde mohla a syna kdysi milovaného krále dokonce začarovala do podoby
netvora. Naštěstí zvířátka našla ztracené
srdce zlé víly a tím ji napravila. Kletbu na
princem pak zlomila čistá láska princezny
Julie z podzemního království, která životu
s ním obětovala vlastní nesmrtelnost.
Pohádka i tentokrát vynikala pěknými
kulisami a zajímavými kostýmy. Přitom samotná autorka loni zvažovala, zda se kvůli
nepříliš velké ochotě ze strany herců, bude
do psaní dalšího kusu vůbec pouštět. Ve fi-

nedošlo a u všech řidičů policisté na místě
vyloučili ovlivnění zakázanými látkami.
„Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehod jsou předmětem dalšího šetření.
V případě dálniční nehody policisté pátrají
také po majiteli usmrceného psa,“ doplnil
František Kořínek.
(mik)

ĄKFKéK QUQDPÊJQ XQ\KFNC
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poklop kanalizační šachty. Poklop následně prorazil olejovou vanu vozidla a došlo
také k aktivaci obou předních airbagů.
Výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun,“ okomentoval
tento případ policejní mluvčí.
Ke zranění osob při dopravních nehodách

5OčNW LCMQ JTQO O÷NC UGPKQTMC \C XQNCPVGO 4G
PCWNVWPCMVGTQWX-QPKEKéÊJCNQVGXąGPÚMCPCNK\CéPÊ
RQMNQRWRTQUVąGFUKNPKEG
ZHQVQ2QNKEKGè4

vyčíslena na 112 tisíc korun. Žena v šoku
byla k ošetření převezena do prostějovské
nemocnice,“ sdělil Kořínek.
V sobotu 9. listopadu před třiadvacátou
hodinou pak došlo k dopravní nehodě v Jiráskové ulici v Konici. „Tam jednašedesátiletá žena s Renaultem najela na nedovřený

/NCF¾ąKFKéMCUGUPCåKNCPCF¾NPKEKWäGwQXCX[JPQWVRUQXK
MVGTÚLÊXD÷JNRQFMQNC&QUVCNCUO[MCPCTC\KNCFQUXQFKFGN
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neskončila v baroku, ale pokračuje
dál,“ netajil nadšení František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.
Dle místního starosty moderní zvonička dobře zapadla do prostředí

strana

<XQPKéMC UG X $ÊNQXKEÊEJ PCEJ¾\Ê
RąGFVCOPÊEJNQWDQWMVGTQWLGXGP
MQXUM¾WUGFNQUVUV[RKEMÚOJCP¾EM
ÚOåWFTGO Foto: Martin Zaoral

obce. „Od nikoho jsem neslyšel názor, že by se sem nehodila, naopak
všem se líbí. Ocenění odborníků nás
samozřejmě těší,“ vyjádřil se v této
souvislosti Miroslav Hochvald.

RAKOVÁ U KONICE Místo setkávání a pořádání kulturních akcí. Ale
také pro vzdělávání. Půdní prostory
budovy Obecního úřadu Raková
u Konice dostanou zcela nový účel.
Oproti přebytečným a chátrajícím
prostorám vzniká v obci komunitní centrum. Jeho příprava zabrala
v obci velkou část letošního roku.
Práce přitom nedávno skončily.
„Celková investice byla bezmála dva
miliony korun. Milion sedmdesát tisíc
bude činit dotace, zbytek šel z obecního rozpočtu,“ nastínil starosta Petr
5VCTQUVCRąGFUVCXWLG\CVÊOPG\CąÊ\GPÆMQOWPKVPÊEGPVTWO8[WåÊV
Hajkr k investici. Důvod k tomuto
D[JQO÷NKXwKEJPKQD[XCVGNÆQDEG
Foto: Michal Sobecký
projektu je jednoduchý. „V obci není
žádný sál, žádný prostor pro setkávání jednu místnost, ale ta je jen o něco potřebovaly opravu. A také využití.
třeba dvaceti lidí. Chtěli jsme tedy něco málo větší než má pracovna,“ vysvětlil Centrum má sloužit k upevňování kotakového zřídit. Ve školce sice máme Hajkr. Půdní prostory budovy navíc munit a setkávání různých skupiny lidí

a jednotlivců. „Budou tady akce pro děti,
budou tady akce pro seniory, třeba různé
moderní a důležité semináře o tom, jak
se bránit třeba podomním prodejcům
a nabídkám údajně výhodných půjček.
Nebude ale k dispozici jen pro místní, ale
také pro lidi z okolních obcí,“ informoval
starosta obce.
Podobně jako jiné dotací podpořené
projekty i tento musí splnit takzvanou
udržitelnost. Tedy dobu, po kterou
musí projekt sloužit k účelu, na který
byly peníze poskytnuté. „V tomhle
případě je pět let, ale samozřejmě doufáme, že činnost komunitního centra
nebude ohraničená pěti lety, ale získá
si mezi lidmi popularitu a bude pokračovat,“ dívá se do budoucna Petr Hajkr.
(sob)

Mají se kde sejít. Obec otevírá komunitní centrum
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Do letošního ročníku Grand Prix
Architektů – Národní ceny za architekturu 2019 bylo přihlášeno
rekordních 321 projektů. Bílovická
zvonička vyrobená z pmasivního
plechu bodovala v kategorii architektonický design. Odborná porota
ocenila krásu a eleganci jednoduchých linií. Tvar zvoničky přitom
připomíná lomený oblouk známý
z gotických katedrál. Objekt je zdoben křížky ve tvaru čtyřlístků. Symbolizovat má hanáckou víru v tradice.
„Provedení je jednoduché a bytelné,
s tím si ničitelé hezkých věcí neporadí. Taková drobná architektura je
skvostem naší krajiny. Je dobře, že

Martin ZAORAL

BÍLOVICE Tohle byste do ní asi
neřekli. Před starobylou venkovskou usedlostí s typickým
hanáckým žudrem v Bílovicích
přesně před rokem vyrostla nenápadná plechová zvonička. Nyní
dílo pražského ateliéru Stempel &
Tesař získalo cenu v prestižní architektonické soutěži.

)"3+í'`¡1,2Û+"2!" -,0)"!+¡`+ "
48
#<ª5-',6'5.'87

nále se letos v premiéře a zároveň derniéře
pohádky představilo rekordní množství
účinkujících včetně celé řady dětí a jejich
představení od publika sklidilo zasloužený
potlesk. Po něm již na pódium nastoupila
paní Zima v doprovodu statného sněhuláka, aby společně s přítomnými dětmi uložili zvířátka ke spánku.
Na něj se určitě ještě nechystají hasiči z Určic, kteří se mimo jiné budou
spolupodílet i na organizaci slavnostního rozsvícení vánočního stromečku
v obci. To je připraveno na sobotu 30.
listopadu. „Při této příležitosti uspořádáme sbírku plyšáků, jež následně předáme
v prostějovském azylovém centru pro matky s dětmi. Kromě toho plánujeme také
předvánoční návštěvu v domově pro seniory na Brněnské ulici,“ uzavřela Sosíková.

0C\¾X÷TUKNKFÆOQJNKXwGEJP[RQUVCX[RQJ¾FMQXÆJQRąÊD÷JW.GUPÊVCLGOUVXÊX[HQVQITC
HQXCV
Foto: Martin Zaoral

Zabitý pes i kanec, řidička najela na kanál!
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Na cestě potemnělými Určicemi se děti
mohly zastavit postupně u medvěda,
vlka, brouka, lišky, zajíčka či veverky. Po
příchodu do sokolovny se ty navštěvující

Vzhledem k charitativnímu rozměru
celé akce bylo o to překvapivější, že
kasička u vchodu do sokolovny, kde se
dobrovolné vstupné tentokrát vybíralo, penězi právě nepřetékala... Zatímco
v tomto ohledu mnozí z návštěvníků právě
štědří nebyli, velkou radost mohli mít hasiči naopak ze spolupráce se sponzory. Díky
jejich přízni se v tombole sešly bezmála dvě
stovky cen, což je při podobné příležitosti
počet vskutku málokdy vídaný. „Strašně
ráda bych všem hasičům, sponzorům
a spolupracovníkům poděkovala za spo-

Tradiční akce letos přilákala pozornost
nejen davů lidí, ale i sponzorů

V programu ani letos nechybělo předání darů pořízených z peněz, které hasiči
vybrali na dobrovolném vstupném při
letošních akcích pořádaných v jejich režii. „Letos se sešlo přesně 12 308 korun, za
posledních pět let jsme pak vybrali přes sto
jedenáct tisíc korun,“ konstatovala pokladnice sboru Lenka Sosíková. Za peníze hasiči nakoupili ručníky do místní mateřinky
mateřskou školu jen krátce ohřály a už se a také volejbalové míče pro určické školáky.
vyhouply na pódium, kde společně před- Zbytek, tedy zhruba sedm tisíc korun putovedly pásmo vystoupení, jemuž tleskal do val na konto prostějovské Asociace rodičů
posledního místečka obsazený sál.
a přátel zdravotně postižených dětí Radost.

URČICE Tak se to opět povedlo! Lampionové průvody probíhají snad
v každé vesnici či městě a všude se setkávají se značným ohlasem.
Nicméně v Určicích si tuto„sázku na jistotu“ umí originálním způsobem
zpestřit. Zejména díky zdejším hasičům a jejich přátelům mohly děti
běhemsobotnívycházkypoobcipotkatřaduzvířátek,kterépakvmístní
sokolovně za spolupráce s paní Zimou také uspaly. Těsně před tím však
společně s nimi sledovaly pohádku Lesní tajemství, kterou si připravili
místní hasiči a jejich přátelé. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Martin ZAORAL

pro Večerník
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či oprava sociálního zařízení,“ prozradil
starosta obce Pavel Novotný.
Projekt bude dále řešit také rozvržení
budovy. Hlavně by ale měl být základem jejího dalšího využití. „Aktuálně
nemá využití žádné. Spodní část bude
po rekonstrukci sloužit jako byt faráře.
Dále by měly vzniknout reprezentační
sály, které dají vyniknout freskám. Přesune se sem dubanská knihovna, v úvahu přicházejí i expozice,“ nastínil plány
Novotný.
Fara patří k nejcennějším památkám
v obci, pochází z roku 1760.
(sob)

komunikaci přes příkop až do pole,
kde se několikrát převrátilo přes střechu a zůstalo stát v pozici na střeše.
Při nehodě, která se stala v deset hodin večer, se řidič naštěstí nezranil
vážně. Po prvotním ošetření na místě
jej zdravotníci převezli do prostějovské nemocnice,“ informovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Požití alkoholu u mladého řidiče
se nepotvrdilo. Materiální škoda byla
předběžně stanovena na padesát tisíc
korun,“ dodala Zajícová.
(mik)

iQHÆTCVÆVQwMQFQXM[RąGOQJNPCF¾NPKEKOKMTQUR¾PGMP¾UNGFMGOéGJQåX\¾R÷VÊ
OGVCNUXQ\KFNGOMQVTOGNEG
(QVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOVSKO Nepříjemnou
zkušenost má za sebou třiadvacetiletý řidič vozidla Škoda Octavia, který
v úterý 12. listopadu jel po dálnici
D46 ve směru od Vyškova na Prostějov. Při jízdě na krátkou chvíli usnul,
a když se probral, bylo pozdě. S autem skončil v kotrmelcích!
„Na rovném úseku komunikace jej
přemohl mikrospánek a s vozidlem
najel na kraj vozovky. Na nečekanou
situaci zareagoval tak, že strhl řízení
vpravo, tím se auto dostalo do smyku,
přejelo přes oba jízdní pruhy mimo

Auto šlo několikrát přes střechu...

ŏLGLÿHSŐHPRKOPLNURVSiQHN

DUBANY Roky chátrání jsou minulostí a fara v Dubanech se má dočkat
nového života. Na barokní památku
radní Vrbátek schválili v říjnu projekt, nyní tak začínají první práce, na
jejichž konci by měla být kompletně
opravená historická budova.
Už jen sama cena projektu pak ukazuje, že se bude jednat o náročnou akci
– projektová dokumentace totiž přijde na téměř milion korun. „Opravit
se chystáme úplně vše. V budově jsou
staré, zcela nevyhovující rozvody, proběhne také restaurace stropů s freskami

(QVQ.WDQOÊT-CRT¾NYKMKOGFKCEQOOQPU
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Kastelán plumlovského zámku Pavel Zástěra bilancuje nejen letošní rok

PLUMLOV Spousta aktivit, kulturních akcí, každý víkend něco.
To je realita plumlovského zámku. Ne vždy tomu tak ale bylo, dříve se jednalo o chátrající památku,
navíc prakticky bez kulturního
dění. Že se na tom mnohé změnilo vděčí Plumlov nejen městu, ale
také partě nadšenců v čele s kastelánem. Ten přenesl do Plumlova před lety zkušenosti z chodu
památek ale také kontakty se
skupinami, které se zabývají kulturními programy. Zejména však
aktivitu a snahu. A Pavel Zástěra
(na snímku) kastelánuje na zámku
i po sedmi letech. „Jsem z generace, která nebyla nijak svými rodiči
rozmazlována, což jsme si s vrstevníky nejednou probírali a porovnávali. A kromě povinností ve
škole jsme většinu času dne trávili
venku – v polích, stozích, cizích
zahradách a na letišti, odkud nás
nikdo nevyháněl,“ říká o sobě.

historických staveb v dáli a víc mě zajímaly bližší linie spolužaček.“ (smích)
yy Jak vzpomínáte na své začátky
v Plumlově?
„Jsem zde od roku 2012. Dá se říct, že
jsem věděl, do čeho jdu. Díky praxi
na Sovinci jsem měl představu, jak
na to, aby byly trochu vidět změny.
Na Sovinci, který je v majetku Moravskoslezského kraje, bylo na provoz
hradu opravdu málo peněz, ale netušil jsem, že to vše lze řešit i se zlomkem financí na Plumlově. O to větší to
byla a je výzva. Bohužel ty změny jdou
o to pomaleji.“
yy Přenesme se do současnosti. Jak
hodnotíte uplynulou turistickou
sezónu?
„Celkově měla podobný průběh
jako ta minulá. Navštěvovaní jsme
byli a to je nejdůležitější. Přesná čísla ještě neznáme, ale nemyslím si,
že byl nějaký rapidnější nárůst. Ale
uvidíme, i když jsme s prohlídkami
zámku skončili v říjnu, pokračujeme

Kterou z těch konaných na zámku považujete za nejúspěšnější?
A která naopak letos trochu zklamala?
„Návštěvnicky, což je odraz zájmu
a úspěšnosti, se nám určitě povedla první šermířská akce. Bylo to
o víkendu 21. a 22. dubna. Nebyla
ta akce přímo pořádaná námi, ale
spřátelenou agenturou, která zde
letos dělá asi čtyři události. Jiańak
byl průběh sezóny zhruba stejný.

Na Sovinci, který je v majetku Moravskoslezského
kraje, bylo na provoz hradu opravdu málo peněz,
ale netušil jsem, že to vše lze řešit i se zlomkem financí
jako je tomu zde na Plumlově.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
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yy
Kdy začal váš vztah k historii
a památkám?
„Když se tak teď zamyslím, nejspíš
jsem si historii romantizoval odjakživa, tedy od raného dětství. Mohly
za to nejspíš Vávrovy husitské filmy, knihy o válečné historii a určitě
i pozitivní a inspirativní přístup paní
Vepřekové, mé učitelky z dějepisu.
Také k tomu přispěly výlety s rodiči
po památkách. To vše pak vygradovalo patnácti lety aktivního historického šermu a aktivní účasti při
rekonstrukcích historických bitev
napříč staletími a po celé Evropě. To
vše jsem opustil v roce 2000 a stal se
kastelánem na hradě Sovinec. Díky
přátelským vztahům s nemálo kastelány jsem věděl, co taková práce
obnáší, ale bylo také několik věcí,
které byly pro mě nové. Třeba mobil
a počítač.“ (úsměv)
yy Představte si, že je vám patnáct
a sám sobě byste řekl, že jste kastelánem zámku. Jakou byste sklidil
od mladšího já reakci?
„Před patnáctým rokem svého věku
bych jistě vzhlížel ke člověku, který
dostal důvěru a stará se o takovou
historickou stavbu, jako je zámek. Po
dvacátém roku bych se zase zajímal
o zákoutí a zajímavosti zámku, popřípadě co takový kastelán vlastně dělá.
Ale v patnácti letech byly pro mě linie

Foto: Michal Sobecký

v pořádání společenských akcí. Byli tu
například zabijačkové hody, sraz velorexů a také uspávání broučků s muzikou a diskotékou pro děti a lampionovým průvodem. Zámek má pak už jen
v prosinci adventní prohlídky, což je
klasická akce u příležitosti vánočních
svátků při svíčkách a muzice. Součástí
jsou i vánoční zvyky, je to taková procházka zámkem. Lidem se to líbí, je to
udělané hezky.“
yy U vašich akcí bych ještě zůstal.

Po zimě jsou lidé více nabuzení, chodí více, jaro tak bývá vždycky nejsilnější. Pak zájem opadá. Akcí, u které
jsme čekali, že bude hodně navštívená, ale nakonec skončila v průměru,
byly sokolnické slavnosti na konci
září. Nezklamalo to ale programem.
Při stejné propagaci byla první z akcí
tří- nebo čtyřtisícová a ta druhá do
tisícovky návštěvníků. Jsou ale místa,
kde by se při tisícovce návštěvníků
plácali po ramenou. Neříkám tedy,

že to bylo vyloženě zklamání, spíše
to mohlo být lepší. Na jiných památkách jsou letní akce TOP většinou ve
spojení s muzikou. To my neděláme,
jsou kolem přehrady. Spíše je děláme
pro děti, a to jsou přes léto rodiny
v zahraničí.“
yy My jsme se už před časem bavili o tom, že si zámek Plumlov
vyhledávají i lidé ze vzdálenějších
končin, než jsou Přerovsko či Kroměřížsko. Setkáváte se tedy i se zahraniční klientelou?
„Ano, na naše akce sice moc zahraničních turistů nejezdí, když už ale
přijedou, nejsou zklamaní. Nejsou
ale primárně připravované pro ně.
Když jsou ale akce jako Hubertské
slavnosti a Halloween, které jsou
bez vstupného, lidé jsou ale štědří.
A vyjde-li počasí, je nádvoří plné lidí.
I nabídka stánků, obzvlášť na Hubertských slavnostech, kde je velká
možnost ochutnávky jídel, je slušná.
Na to dnes populace slyší, někdy je
to možná i pro lidi lepší a zajímavější
než jiná kultura. I na těchto akcích
jsem zahlédl návštěvníky ze zahraničí, byli tu dokonce nějací arabové,
dále Španělé, zaslechl jsem i němčinu
a angličtinu. Ne že by to byly davy,
nejsme u Prahy a nejsme ani Český
Krumlov. Ale najdou si nás, najdou
si to místo a možná shodou okolností
pak tu akci navštíví. Jinak celoročně
bych neřekl, že by u nás byla velká
návštěvnost lidí ze zahraničí. Prioritně to tak nemáme nastavené. I když

v nabídce máme také materiály
o zámku v maďarštině a tuším, že je
tam i němčina a angličtina.“ (úsměv)
yy Platí ale třeba mezinárodní
spolupráce s Maďarskem, kterou
už dříve Plumlov navázal?
„To je jedna z akcí, kterou už mám
víceméně upečenou na příští rok.
Ta spolupráce není kdovíjak velká,
ale v dnešní době je žádáno mít nějaké vztahy se zahraničními partnery.
Tak tento vztah je velice výhodný, jde
o městečko u Budapešti Halásztelek.
Ta spolupráce je širší než jen s Plumlovem. Je tu výstava amatérských fotografů, která je nejdříve na Plumlově,
pak se přesunuje do Rousínova a končí ve foyer divadla v Budapešti. Bývá
to dobré, přivezou sem svou kulturu
a občas jezdíme i my do Budapešti. Bavili jsme se o tom, že rozšíříme spolupráci jejich a naší ZUŠ, aby děti mohly
zažít více zahraničí. Ale to už je hlavně
na školách, jak se domluví.“
yy Aktuálně se také řeší otázka
plumlovského zámku jako národní kulturní památky. Listopad měl
být v tomhle směru rozhodující.
Zajímalo by mě tedy, zda máte nějaké aktuální informace?
„Oficiálně ne, ale to neznamená, že
se nic neděje... (pousměje se) Jsem
totiž na konci té hierarchie informací.
Když se bavíte s někým z kraje, z ministerstva kultury, tak se mnou dialogy nikdo nevede, neoficiálně mám ale
zprávy, že se proces děje, že je to na
dobré cestě a ještě letos by se zámek
mohl stát národní kulturní památkou.
Není to tak, že by prostě vzal někdo
pero a podepsal, že se objekt stane
památkou. Zasedla jistá komise odborníků, která rozhoduje, jestli jsme,
nebo nejsme adepty. Schváleno to
bylo na jaře, po čemž následovalo
kolečko přes ministerstvo a ve finále
to schvaluje vláda. Nyní by to mělo
být ve fázi, kdy vláda už má materiál
připraven ke schválení.“
yy Bude to velký skok pro Plumlov, pokud se to podaří?
„Myslím si, že běžný turista si toho
nevšimne, protože barák bude pořád
stejný. (úsměv) Ale to, že bychom
se stali národní kulturní památkou,
je i na podnět pracovníků Ministerstva kultury. Ti vědí, jak se věci mají,

že jde o peníze. Aby sem došlo více
peněz, než sem chodí. Čerpáme každoročně z fondu záchrany kulturního dědictví, což chodí zhruba milion
korun. Musíme mít navíc projekt.
Už se to řešilo pár let zpátky, existuje
již tedy projekt na obnovu nádvorní zdobné fasády vysokého zámku,
což byl základ toho, abychom mohli
akci dofinancovat a realizovat. Na
Plumlov je to hodně peněz, bavíme
se zhruba o sto milionech s tím, že
je tam vždy podíl města, což je nějakých dvacet procent.“
yy I to je na Plumlov hodně…
„To ano. I kdybychom se pak stali
kulturní památkou, tak se nestane,
že někdo přijde a řekne: ‚Tady máte
peníze‘. Normálně bychom se k nim
ani nepřiblížili, jde také o fondy
z Norska a evropské peníze. Snáze
bychom takto prošli nějakým schvalováním komisemi. Jsme ve spolupráci s inženýrkou, která je schopná
nám připravit žádost o evropskou
dotaci. Také ministerstvo má nějaký
objem peněz, třeba letos uvolnilo
miliardu na malé památky. To se
na nás nevztahuje, protože je to jen
pro obce do čtyř set obyvatel. To zas
máme zbytečně moc, takže do toho
jsme se nevešli. Díky titulu národní
kulturní památky bychom opravu
mohli realizovat ne po milionu, tedy
během sta let, ale třeba během deseti
let. Zde už je reálná šance.“
yy Vrátil bych se ještě k pořádaným akcím. Chystáte pro příští rok
nějakou novinku či změnu?
„V podstatě každá nová akce je vždy
o nápadech a v této chvíli asi nemám
kreativní nápad nebo kreativního
partnera, který by něco nabídl a já
bych udělal wouw. (smích) Tak jak
třeba v minulosti přišla paní Lachmanová s baletem. Tehdy to bylo novum, dnes už je to tradice. Zatím to
tedy nevypadá, že by něco bylo výrazně jinak než letos. Asi by to bylo
prima, ale pohybujeme se vmožnostech, co máme. Jako teoreticky si
můžu vymyslet, co chci, třeba pozvat
AC/DC. Ale aby se to zase zaplatilo,
musely by být peníze stranou. Což
nejsou. Je třeba tedy pracovat s možnostmi, co máme. A zatím tak nic
nového nechystáme.“

vizitka
PAVEL ZÁSTĚRA
✓ narodil se 10. července 1959 v Prostějově
✓ kastelán plumlovského zámku
✓ dětství prožil v Prostějově,
zejména na sídlišti Šárka
✓ velký nadšenec do historie, který
se věnoval také modelaření,
zejména leteckých modelů a účastnil se i republikových soutěží,
přičemž zpětně oceňuje nejen výhry, ale hlavně osobnosti,
se kterými se mohl setkat
✓ později se vyučil a pokračoval na střední škole
✓ vyzkoušel si práci na letišti v Mostkovicích,
také podnikání a řízení nákladního auta
✓ posledních dvacet let je kastelánem hradů a zámků
✓ je členem Spolku historického a státovědného v Prostějově a Spolku
pro plumlovský zámek, současně je také v Komisi pro bezpečnost
a prevenci kriminality města Prostějova
✓ je rozvedený, má tři děti a, jak sám říká, skvělý vztah a plno kamarádů
zajímavost: v roce 2014 kandidoval v komunálních volbách do
prostějovského zastupitelstva za tehdejší hnutí Úsvit, sice zvolen
nebyl, ale se 439 preferenčními hlasy byl mezi nejúspěšnějšími
kandidáty hnutí ve městě
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PROSTĚJOV Výstava architektonických
návrhů na dostavbu širšího centra Prostějova v kině Metro potrvá sice až do 1. prosince, ale radní už nyní zveřejnili vítězný návrh,
podle kterého by se v příštích letech mělo
okolí Společenského domu rekonstruovat!
V kině Metro 70 se jedná se o první výstavu svého druhu. Úkolem urbanistické soutěže bylo
zpracovat návrhy na dostavbu velice významné
části města, která byla v minulosti devastována
asanacemi rozsáhlého území židovského ghetta
a sodovkárny.
„Vedení města si uvědomuje důležitost lokality
a cítí zodpovědnost za kvalitu jejího řešení. Proto byla soutěž organizována pod záštitou České
komory architektů. Abychom získali přehled
o názorech a potřebách široké veřejnosti, byla
uspořádána také anketa, jejíž výsledky byly součástí soutěžních podmínek. Výsledné návrhy
včetně vítězného si máte možnost prohlédnout
právě v těchto prostorách. Věřím, že se nám podaří zrealizovat tuto významnou investici tak,
aby občané byli spokojeni a aby řešení odpovídalo potřebám města,“ uvedl při zahájení výstavy primátor města Prostějova František Jura.
(mik)
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Seniorka  9(/.¸2%5$7 0DJLVWUiWVHGRKRGOVHæLG\QD~SUDYĚVWDUpKRKŐELWRYD
nezvládla ➢ ZE STRANY 3
jízdu v dešti
a srazila dívku

PROSTĚJOV Jízda v dešti a na mokré vozovce dělala viditelné problémy
také seniorce za volantem Peugeotu.
Uplynulou středu večer při odbočování z Kostelecké na Fanderlíkovu
ulici srazila mladou dívku. Slečna byla
převezena sanitkou do nemocnice.
„Ve středu 13. listopadu o půl sedmé večer jeli policisté k další nehodě v Prostějově, tentokrát v Kostelecké ulici. Řidička
osobního vozidla Peugeot v seniorském
věku jela ve směru od centra a odbočovala na ulici Fanderlíkova, kde přehlédla
mladou dívku, která přecházela silnici. Po
vzájemném kontaktu chodkyně upadla
a z preventivních důvodů byla sanitním
vozem převezena do místní nemocnice
na ošetření,“ popsala událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. „Hmotná
škoda nevznikla a alkohol u obou účastnic nehody byl vyloučen provedenou
dechovou zkouškou,“ doplnila mluvčí
krajské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Spor, který se táhne už
od konce roku 2016 a který přinesl
spoustu negativních reakcí prostějovské veřejnosti, se zdá být po čtvrteční
schůzce urovnán.
Připomeňme, že už před pěti lety Federace židovských obcí společně s nadací
Kolel Damesek Eliezer přišly do Prostějova s plánem na úpravy plochy bývalého
židovského hřbitova ve Studentské ulici.
V průběhu jednání se vyrojily informace,
že židé chtějí obezdít tento park a obnovit
hřbitov Falešné zprávy vyvolaly naprostý
odpor nejen tehdejšího vedení města
v čele s bývalou primátorkou Alenou
Raškovou, a do boje se proti údajným
židovským projektům a úpravám v parku dali i sami občané, kteří sepsali petici.
Ta ve výsledku nesla bezmála šest tisíc
podpisů. Silně protestovalo i vedení Reálného gymnázia a základní školy města
Prostějova. Vyvolané emoce urovnával
a hledal řešení i bývalý premiér České
republiky Vladimír Špidla.
Teprve až minulý týden po schůzce
na radnici získal Večerník potvrzení,
o němž již několik dnů měl jisté exkluzivní indicie. Čekalo se na pečeť.
Ta přišla ve čtvrtek, kdy prostějovský

magistrát vydal prohlášení, z něhož
vplývá, že k dohodě opravdu dojde!
„Jednání představitelů statutárního města Prostějov, Federace židovských obcí,
nadace Kolel Damesek Eliezer a prostějovského spolku pro židovské kulturní
dědictví Hanácký Jeruzalém navazuje na
dohody z prosince 2017. Tehdejší schůzka deklarovala společný úmysl učinit
symbolické gesto, které by respektovalo
přístup židovské komunity k problematice hřbitovů, uctilo památku významných obyvatel města Prostějova, naložilo
správně s kulturní památkou, respektovalo zájmy města a jeho obyvatel,“ píše se
v tiskové zprávě, kterou svorně podepsali
primátor František Jura, jeho náměstci
Jiří Pospíšil s Jiřím Rozehnalem, za druhou stranu Petr Papoušek, Tomáš Jelínek
a také Michal Šmucr za spolek Hanácký
Jeruzalém, který jednání zprostředkoval.
„V prosinci 2017 byl potvrzen společný zájem na důstojné úpravě a pietním
přístupu k prostoru kulturní památky
starého židovského hřbitova nacházejícího se v sousedství Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova. Bylo
konstatováno, že všechny strany jsou si
vědomy skutečnosti, že veškeré úpravy
mohou mít vliv na současný provoz
školy, proto je možné uvažovat o úpravách v širším urbanistickém kontextu.
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Richard Sidej z architektonického studia
Znamení čtyř – architekti s.r.o. vypracoval pro nadaci Kolel Damesek Eliezer
architektonický návrh úpravy plochy kulturní památky starého židovského hřbitova a jeho blízkého okolí, který byl dnes
představen představitelům města Prostějova. Navržené řešení splňuje požadavky
složek integrovaného záchranného systému k přístupu ke škole a projekt tak
přispěje rovněž ke splnění současných
podmínek na bezpečnost přístupových
cest. Plán širšího okolí kulturní památky
pak zmodernizuje pěší komunikace, zvýší komfort odpočinkových zón a umožní
rodičům přivést děti přímo ke vchodu
školy. Úprava plochy kulturní památky
starého židovského hřbitova respektuje
náboženské principy židovské komunity

a svým provedením se stane důležitým
příspěvkem pro posílení turistického ruchu v Prostějově jako města s bohatou židovskou historií,“ stojí dále ve společném
prohlášení obou stran, ze kterého dále
vyplývá, že k úpravám parku ve Studentské ulici už může dojít začátkem příštího
roku!
Strany se shodly, že s ohledem na
majetkové vztahy, by mělo být investorem město Prostějov jako vlastník
všech pozemků. Investor nechá dle
architektonického návrhu zpracovat
prováděcí projekt včetně položkového rozpočtu. Nadace Kolel Damesek Eliezer již dříve veřejně deklarovala, že bude financovat práce, které
souvisí s plochou starého židovského hřbitova. Výše a další podmínky

poskytnutí daru městu ze strany
nadace budou projednány podle
konkrétního projektu.
Všechny strany také ujednaly, že budou
postupovat společně, aby mohl být projekt zahájen po nezbytných projednáních v orgánech statutárního města Prostějov počátkem příštího roku. „Plocha
kulturní památky starého židovského
hřbitova má být již v této chvíli alespoň
provizorně označena, aby bylo zřejmé,
že je zde místo posledního odpočinku
přibližně dvou tisíc prostějovských obyvatel, které vyžaduje respekt. Veřejnost
bude informována, že v této oblasti
nadále platí rozhodnutí města z roku
2016 o zákazu venčení psů. Dále se budou strany společně snažit, aby byl projekt mezinárodně vnímán jako příklad
dobré praxe při nápravě křivd z období
holokaustu a podpořil tak dobré jméno
statutárního města Prostějov a České
republiky,“ uzavírají obě strany ve společném prohlášení.
„Žádná dobrá věc se nerodí lehce a je
dobře,že jsme udělali zásadní krok k revitalizaci kulturní památky způsobem,
který prospěje všem. Tento projekt není
žádný strašák, ale významná příležitost
pro město Prostějov,“ dodal Micham
Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém.
(mik, pk)

Připravíme vás na život!Školy na burze soupeřily o žáky

PROSTĚJOV Třiaadesát škol,
velká nabídka oborů a zajímavostí o různých profesích. Ale
hlavně stovky prostějovských
žáků, kteří vyrazili prozkoumat,
co je v budoucnu může čekat.
Tak vypadal uplynulou středu Společenský dům. Konala
se v něm Burza středních škol
společnosti Scholaris, která si
rozhodně na nezájem vzdělávacích institucí ani žáků nemohla stěžovat. Do Prostějova
například zavítali zástupci škol
z celého Olomouckého kraje.
Z veřejných i soukromých. U toho nemohl chybět ani Večerník.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ

Soukromý sektor například zastupovala střední škola stavební z Olomouce. „Máme velice omezenou
kapacitu, dohromady asi osmdesát
studentů. Žáci mají možnost se
u nás zúčastnit architektonické soutěže a tím získat body do přijímacího řízení,“ uvedl pedagog Vojtěch
Přecechtěl, který přijel prezentovat
školu už potřetí. „Nevím, čím to je,
ale letos je zájem zatím zdaleka nejslabší,“ poznamenal.
Akce se zúčastnily také střední pedagogická škola z Boskovic, střední průmyslová škola elektrotechnická z Mohelnice, dokonce i hotelová škola až
z Jeseníku. „Sehnat žáky je trochu
problém. Do východních Čech nám
zakázali jezdit, takže teď oslovujeme
lidi jen v Olomouckém kraji. Ale pan
ředitel se snaží, domluvil, že poprvé
bude pro první ročníky jednorázové
stipendium pět tisíc korun,“ uvedla
učitelka školy Miroslava Sedlářová.
„Tři čtvrtiny našich studentů dojíždí.
Máme je ze Šumperka, Rýmařova,

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

Olomouce, Přerova. Dokonce máme
jednu žákynii z Brna,“ dodala pak,
proč na škole neváhali a jeli shánět absolventy sto kilometrů daleko.
Zatímco školy z okolí Prostějova
obsadily přísálí, ty prostějovské

pak měly k manévrování hlavní
sál. A nechyběla ani jedna. „Studenti se hlavně vyptávají na jednotlivé obory, také na výši školného či
stipendia. Některé pak zaujala velká
porce cizích jazyků, třeba pět hodiny

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

angličtiny týdně,“ prozradil Václav
Stodůlka ze Střední odborné školy
podnikání a obchodu.
Jednotlivé školy pak na svých stáncích
zkoušely zaujmout lecčím: V případě
kosmetiků šlo samozřejmě o líčení,

barmani zase ukazovali své schopnosti se šejkrem. Jednoduché to měli také
elektrotechnici, hůře se naopak prezentovalo gymnáziím: zde hrály prim
informace o studiu. Burza pak některým žákům skutečně pomohla. „Mě
zaujala střední veřejnoprávní a pak
ještě vojenská. Vybírám prostě to, co
se mi líbí,“ uvedl Matěj Pukl, který si
odnášel propagační materiály škol.
„Vybírám podle toho, co mě nejvíce
baví za obory. Ale taky podle uplatnění. Nejvíce mě asi zaujala SŠDAM,“
sdělila naopak Agáta Sovíčková.
Ke středeční události se za pořádající
společnost Scholaris vyjádřil její ředitel Roman Ondrýsek. „Už to není
tak, že by se školy předháněly v tom,
kolik mají zájemců o studium. Navíc
rodiče se stále snaží dávat své děti
hlavně na gymnázia, zájem o učební obory nadále upadá,“ potvrdil již
dříve známou skutečnost. Účast škol
mu dala zapravdu: drtivou většinu
škol shánějících nové studenty tvořily školy střední odborné.
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Pronajmu cihlový byt v Prostějově 2kk
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
Pronajmu zavedené pohostinství
v rekreační oblasti u Prostějova.
Tel.: 725 309 265
Pronajmu byt 1+1, přízemí.
Kauce. Tel.: 727 875 306
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Krátkodobé ubytování v Prostějově.
www.airbnbprostejov.cz ,
tel.: 777 16 04 02
Pronajmu 1 ½ pok. byt s balkonem na
Sídl. Svobody v Pv. Vhodný pro mladou dvojici.
Tel.: 731 286 676, 582 378 198
Pronajmu garáž od 1.1.2020 ve dvorním
traktu v ulici Česká. Cena 1 000 Kč.
Tel.: 604 932 306
Prodám byt 2+1 v OV, cihla. V Prostějově. RK nevolat. Tel.:732 755 017
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Rostislavova
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Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
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SLUŽBY

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí, na tebe
zapomenout nedovolí.

Vydal ses cestou,
již chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl,
za každý den, jenž jsi
pro nás žil.

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Koupím tento servis. Tel.: 605 138 473

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Dnes, tj. 18. listopadu 2019
tomu jsou 3 roky od úmrtí
pana Arnošta MATOUŠKA
z Dřevnovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, Arnošt, Marek
a Vítězslav synové s rodinami.
Tak, jak ti zářila z očí láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 24. listopadu 2019
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan DOSTÁL.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

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 27. listopadu 2019
by se dožila 90 roků naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie KALVODOVÁ
z Dřevnovic.
Dne 26. ledna 2020
vzpomeneme 15 roků od jejího úmrtí.
Stále vzpomínají dcery
Marie a Jana s manželem, syn
Jaromír s manželkou, vnuci
a vnučky s rodinami
a pravnoučata.

Dnes, tj. 18. listopadu 2019
tomu je 1 rok, co nás
navždy opustil
pan František PFEIFER
z Ohrozimi.
Vzpomínají sourozenci
s rodinami.

Dne 23. listopadu 2019
vzpomeneme 25. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav TUREK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

16011421482

15012920079

POSLEDNÍ
ŠANCE
OHYQÈMvÉXz
WRQHEXGH

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

19062620739

Prodám vlašské ořechy. Levně.
Tel.: 731 274 122

Pozvání osamělé paní na společné
Vánoce. Více na tel.: 732 146 911

Dne 24. listopadu 2019
uplyne 20 let od úmrtí
pana Vincence HLOUŠKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dnes, tj. 18. listopadu 2019
by se dožil 70 let
pan Ladislav KVAPIL
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 21. listopadu 2019
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Vlasty HRUBÉ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

Právě tolik vzpomínek
najdete v naší
rubrice VZPOMÍNKY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

SEZNÁMENÍ

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
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PRODÁM

Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hodného, nezadaného muže z Prostějova a
okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na
tel.: 608 548 294.

Dnes, tj. 18. listopadu 2019
uplyne 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka,
paní Jiřina BOSÁKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

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

Dne 20. listopadu 2019
by se dožil 90 let
pan Břetislav MATOUŠEK
z Hrušky.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Prodám 3 kusy nových prošívaných péřových dek. Cena za ks 700 Kč. Možno
i péřové polštáře, větší za 400 Kč, 1 kus
70x90, menší za 250 Kč 2ks.
Tel.: 739 649 780

Dnes, tj. 18. listopadu 2019
si připomínáme 2. výročí úmrtí
paní Milady KORHOŇOVÉ
z Čechůvek.
Prosím, kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manžel a dcery
Jarmila, Ivana, Milena a Ilona
s rodinami, včetně vnoučat
a pravnoučat.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Prodám ŠKODA FELICIA combi 1,6,
55 KW, benzín. 27 000 Kč.
Info tel.: 605 90 50 87

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

Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání
živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

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
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Koupím porcelánové sošky.
T. 605 138 473

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a vzpomínání.

řádková inzerce/vzpomínky

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
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Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Pupík 1937
Niva
Vladimír Zelený 1938
Prostějov
Petr Pospíšil 1944
Kladky – Bělá
Anna Vymazalová 1929
Ptení
Boris Kubík 1967
Dětkovice
Rostislav Vysloužil 1937
Otaslavice
Jaroslav Kratochvíla 1954 Prostějov
Jaroslav Doseděl 1947
Držovice

Poslední rozlouèení
Středa 20. listopadu 2019
František Hoffman 1933 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Hrubý 1947
Jindřiška Vyroubalová 1922 Prostějov
Olšany u Prostějova Jaromír Bednář 1947
Prostějov
Ladislav Spáčil 1931
Čehovice
Ing. Jaroslav Haluza 1939 Čehovice
Marie Sedláková 1961
Drahany
Gejza Gabčo 1950
Vyškov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Bartoš 1942
Držovice
Ing. Vladimír Horňák 1960 Držovice

Poslední rozlouèení
Pátek 22. listopadu 2019
Sabina Macho 1939 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Václav Vonderka 1949
Prostějov Pátek 22. listopadu 2019
Marta Lošťáková 1940
Prostějov Zdenka Aujezdská 1938 Drahany 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Horkel 1966
Prostějov Viktor Čanda 1941 Bedihošť 13.15 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

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.

PRÁCI HLEDÁ

K dispozici jsou volná další pracovní místa vrátného na pracovní úvazek
30 h/t, 12ti hodinové služby v Prostějově a okolí. Pracovní místa jsou určena jen
pro invalidní důchodce. Informace na
tel.čísle: 602786692.

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.
Nabízíme přivýdělek pro aktivní důchodce
nebo rodiče na MD, brigádně v dopoledních hodinách úklid hotelových pokojů.
Rozsah: 3 dny v týdnu, prac. doba 8.3011.00. Tel.: 777 005 488 Hotel Gól
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme vrátné na ostrahu objektu ALIKA
Čelčice. Pracovní úvazek 30 h/t, noční
služby, pracovní doba 8.00 hod., v čase
22.00-6.00 hodin.

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

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.
Tel.: 777 066 157.
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HLEDÁTE PRÁCI?
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchař/ka–číšník/servírka
22 000-25 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Agrodružstvo Tištín
Pomocný prodavač/ka
10 013 Kč
jednosměnný
základní+praktické Michal Dlouhý, Skřípov
Rozpočtář/ka
– příprava staveb
20 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
GRÉZA, Vrahovice
Prodavač/ka masa a uzenin 20 000-23 000 Kč dvousměnný
střední odborné
MAKOVEC, Prostějov
Traktoristé do rostlinné
výroby
16 280 Kč
jednosměnný
střední odborné
Zemědělské družstvo Smržice
Účetní – controlling
23 000-28 000 Kč jednosměnný
ÚSV
ALPER, Prostějov
Traktoristé – obsluha
zemědělských strojů
23 000-30 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Agrodružstvo Tištín
Zásobovači – skladní
14 960-22 550 Kč jednosměnný
ÚSV
Domov seniorů Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

19110111255

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19111511346

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

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
á

soutěže

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



Také šestačtyřicáté 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 21. 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

Dykova ulice
Renáta BENEŠOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Smetana
P
František PÁLENÍK, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PIVOVARU
Markéta DOLEŽELOVÁ, Plumlov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na prohlídku pivovaru.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 1, 6, 5
Pavel DANĚČEK, Prostějov
Výhercezískává:VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.
SU
DO
KU

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

19080260843

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Podzimní barevnost v ponožkách od Marušky.
Květoslav NADYMÁČEK, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDZHOOQHVV

19081660885

ŽILKA...

UHERÁK, BÓJE, LUMÍK, ANOA, DÝKY, ZÁVADA, TVRDIT, DÝMY,
AVIA, LŮŽKA, INDEX, RUNDA, ŽÍNĚ, OTKA, IGLÚ, NÝTY, STRŽ,
VÝKOP, KANONÝR, CHRUP, ÚLOV, DOGA, FYTOL, OHRADA,
BLOKÁDA, PONĚKUD
ýOHQDQ
GtO
JOLFNpKR
SDQRYQLF WDMHQN\
NpKRURGX

5RVWOLQD
NUYDYHF

=iĜH

=QDþND =NUVRXK
VHOHQX 6FRUSLXV

2E\þHM

/LVWQiþ

5DQFH

8NUDMLQ
VNi
¿UPD

=iSODW\

YKRGQRWČ.þQDGLVFR

6tGOR
YýDGX

1i]HY
]QDþN\
WXQ\

5\FKOê
EČK

&KDUDN 8WDKDQê
WHU
NXWLO

3ĜtVWURM
QDGtU\

6PXWHN
NQLåQČ

=PXFKODW
REHFQČ

BÁDEJTE, KDO SE
S
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

0DVLY

GtO
WDMHQN\
1HERĢ
VORYHQ

3URGDYDþ
QD
WUåQLFL
2EVDGLWL
E\W

0U]iN
.REND
NQLåQČ

3UiYQtFL
9UFKROHN
]DQJO
=HPČGČO
VWDYHQt

Ò]HPQt
MHGQRWN\
'iUHN
]DVWDU

2GĜtNDYê
þORYČN
'RSUDYQt
SRGQLN]N
.DQDGVNê
KRNHMLVWD

)UDQFRX]
VtGOR

19102561222

$U
VORYHQ
2EUiWN\
ĜLGþHML

$ONDQ

'UDFKP 5RYHQD
DQJ]NU GRPiFN\

5RGLþ

9NODGQt
NQtåND]N
ětGNi
WNDQLQD

äHQVNp
MPpQR

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þVRUWLPHQWSURGHMQ\

-PKHUFH
-LUiND

3ROVNLH
NROHMH
SDĔVWZR
ZH]NU

)UDQ
FRYND

5R]PČU

6i]NRYi
RWi]ND

&LWSODãH
QtVOHSLF
.OX]LãWČ
UXVN\

6HYĜHQt

.yG6LHU
U\/HRQH

63=
.DUYLQp
.REUD
]RRORJ

$VLFH

'LYDGHOQt
KU\
3RORYLQD
GHVHWL

3ODWLGOR
/HVKRWD
9êKHUQt
SRXNi]ND

/HGR

ätQČQND
SURMXGR
=QDþND
WDQWDOX

1t]NpQD
SČWt]NU
GtO
WDMHQN\

GtO
WDMHQN\

6HWLQD
GRODUX

.yG
.LULEDWL

âNUREHQt
]DVWDU

3URFHGLWL

3RGQRV

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili populární zpěvačku,
která navštívila Městské divadlo v Prostějově...
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SUDOKU

OSMISMĚRKA
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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.

Výherce získá BEDÝNKU

GRPiFt]DEtMDþN\YKRGQRWČ.þ
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milujeme vecerník
á

zveme vás ...

9HîHUQtku
RESTAURANT DAY
A DO AKCE JDEME I MY!
TIP

.'<1('¨/(/,6723$'8$l+2',1
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
Poslední listopadovou neděli se do
restaurace v Národním domě v Prostějově navrátí oblíbená akce Restaurant Day. Už asi každý tuší, že se
jedná o dvouhodinovou akci pod taktovkou Okrašlovacího spolku města
Prostějova a Marky obchůdku Markéty Valentové, na které je možné
ochutnat nepřeberné množství dobrot. Pravidelní návštěvníci si navykli
nosit vlastní krabičky, aby mohli jídlo, které nezvládnou okusit na místě,
spořádat doma.
Restaurant Day se blíží, milovníkům dobrého jídla se sbíhají sliny a kuchařinky se
radují, že nebudou muset vařit. Cíl akce
je vždy jasný, pobavit se, objevit nové
kulinářské zážitky a užívat si pohodovou
atmosféru s blízkými. Vždy je k dispozici
široká škála jídla s původem z různých
koutů světa za příznivé ceny, aby si každý

návštěvník vybral pochoutku dle libosti.
„Již dnes víme, že si opět pochutnáme
na zákuscích, baskických specialitách,
domácích buchtách, sýrových specialitách, vepřových burgerech, chobotnicích, červících či pařížských sladkých
kostkách a skvělých sirupech,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova. „Poprvé ochutnáme zvěřinový guláš i vietnamskou polévku Pho,
premiérově se přihlásil také tým z Večerníku s nabídkou sladkostí – muffinů
a cupcaků a doufám, že v nabídce najdeme i domácí vdolky,“ těší se Sokolová.
Je to konečně tady, Večerník se opravdu poprvé zúčastní akce Restaurant
Day! „Pro návštěvníky si připravíme zejména sladké, protože tím neopovrhne
snad nikdo. Bude to náročné vzhledem
k pracovnímu víkendu některých čle-
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divadel
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 18. listopadu
14:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
česká pohádka
17:30 VLASTNÍCI
komedie/drama ČR
20:00 PARDON,
NEZASTIHLI JSME VÁS
drama Velká Británie/Francie/Belgie
úterý 19. listopadu
14:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
17:00 LE MANS ´66
akční drama USA
20:00 AMNESTIE
česko-slovenský thriller
středa 20. listopadu
17:30 UKRADENÝ STÁT
dokument ČR/Slovensko
20:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie ČR
čtvrtek 21. listopadu
16:30 ODPOLEDNE S ELSOU
17:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný muzikál USA
20:00 VLASTNÍCI
pátek 22. listopadu
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
17:30 VLASTNÍCI
20:00 DOKTOR SPÁNEK
OD STEPHENA KINGA
americký horor
sobota 23. listopadu
14:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
16:30 VLASTNÍCI
neděle 24. listopadu
10:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
17:30 TINTORETTO –
REBEL Z BENÁTEK
dokument Itálie
20:00 ZÁBAVA, ZÁBAVA
polské drama

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 1. prosince
JIŽNÍ ČÁST MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava návrhů urbanistické soutěže

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
úterý 19. listopadu
17:00 MALÍŘSKÁ TVORBA
vernisáž výstavy Stanislava Sedláčka

Národní
sportovní centrum
Za Velodromem 7, Prostějov
sobota 23. listopadu
9.00 DEN S JÓGOU
benefice pro rodiny s nemocnými dětmi

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 5. ledna
SAMETOVÁ TŘICÍTKA
výstava přiblíží průběh těchto dnů
na Prostějovsku

nů redakce, ale věřím, že se nás na akci
bude podílet co nejvíce, a to už proto,
že výtěžek z prodeje chceme věnovat
na dobročinné účely. Věřím, že si akci
všichni užijí,“ komentuje účast redakčního týmu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku marketingová manažerka Aneta
Straškrabová.
Listopadový Restaurant Day je v letošním roce poslední, ale ve své tradici bude
pokračovat v roce 2020. „První plánujeme
na měsíc květen, doufejme, že na zahrádce
Národního domu. Únorový Restaurant
Day již několik let vynecháváme, neboť je
v Národním domě začátkem roku kromě
dalších akcí v plném proudu plesová sezóna a nedělní Restaurant Day by byl jen
další zátěží pro personál,“ uvedla Milada
Sokolová.
Takže nezapomeňte, tuto neděli přijďte
na Restaurant Day, bude co ochutnávat!

aneb, co se
kde děje…

Kino klub

Knihovna

Školní 4, Prostějov
sobota 23. listopadu
15:00 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
animovaný film Československo/Německo
17:30 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
český animovaný film
20:00 COLETTE, PŘÍBĚH VÁŠNĚ
životopisné drama Velká Británie

Skálovo nám.6, Prostějov
středa 20. listopadu
17:00 TURECKO – DECHBEROUCÍM
KURDISTÁNEM
vyprávění a promítání fotografií cestovatele
Michala Štěpánka (podkrovní sál)
čtvrtek 21. listopadu
15:00 DESKOHRANÍ
17:00 KŘEST KNIHY JARMILY
POSPÍŠILOVÉ
Úspěšné prostějovské spisovatelce vychází další kniha. Nový, tentokrát detektivní román má název Lišákova pravda.
Slavnostní křest se uskuteční za účasti
autorky.
(podkrovní sál)

DUHA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 18. listopadu
13:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
19:00 DIVADELNÍ KAVÁRNA:
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Hrají: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Ladislav Ondřej/Vincent Navrátil,
Michal Duchek
do 30. listopadu
VÝSTAVA
práce představí studenti ateliéru Malířství 1/FAVU VUT Brno pod vedením
vedoucího ateliéru Vasila Artamonova
VÝSTAVA KRESEB A MALEB
Josef Duchan představuje své automatické kresby a malby

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 18. listopadu
18:00 LiStOVáNí:
HOLČIČKA A CIGARETA
Účinkují: Petra Bučková a Lukáš Hejlík
(jeviště za oponou)
úterý 19. listopadu
19:00 ČESKÁ PÍSŇOVÁ TVORBA
A NEJKRÁSNĚJŠÍ ÁRIE Z ČESKÝCH OPER
abonentní koncert
Účinkují: Andrea Tögel Kalivodová – mezzosoprán, Ladislava Vondráčková – klavír
čtvrtek 21. listopadu
19:00 DNA
představení pořádá Nadační Fond DĚTEM na podporu Dětského oddělení
v prostějovské nemocnici
Hrají: Boleslav Polívka, Anna Polívková, Jaromír Barin Tichý
(Divadlo Bolka Polívky Brno)
sobota 23. listopadu
19:00 CELLOWEEN
(Moravská škola tance Přerov
a Hudební skupina ARRHYTHMIA)

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

6SROHÄHQVNÙGÕP
pátek 22. listopadu
19:30 TRAKTOR
koncert české skupiny

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 21. listopadu
17:00 BESEDA K PROSTĚJOVSKÉ
„SAMETOVÉ REVOLUCI“
Jak prožíval pohnuté dny „sametové revoluce“ v Prostějově její aktivní účastní a budou
cí první polistopadový prostějovský starosta
Miroslav Zikmund? (přednáškový sál)
do 12. ledna
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava předmětů z muzejních sbírek
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské

Zámek Konice
středa 20. listopadu
19:00 KONCERT
Matěj Freml – kytara, Patrick Vacík - kytara
do 22. listopadu
17:00 OBRAZY
prodejní výstava Květuše Burešové
a Zuzany Muzikant Jeřábkové

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 17. listopadu
14:00 a 16:00 JAK KAŠPÁREK
S HONZOU VYZRÁLI NA ČERTY
loutkové divadlo

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

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

akce v regionu...
Divadelní „Saturnin“ v Konici
Městské kulturní středisko Konice zve na divadelní představení britské konverzační
komedie s názvem Zavolejte Jeevese! v podání Divadelního spolku ZA DVEŘMI
z Náměště na Hané, které se bude konat tuto sobotu 23. listopadu od 19:00 hodin
v Živnostenském domě v Konici. Diváci uvidí divadelní podobu knihy jednoho z nejpopulárnějších anglických humoristů, jejímž hrdinou je důvtipný komorník Jeeves,
který inspiroval také Zdeňka Jirotku při psaní Saturnina.

Košt pálenek pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem pořádá osmý ročník koštu slivovice a pálenek, který
se bude konat nadcházející sobotu 23. listopadu od 16:00 hodin ve velkém sále
multifunkční budovy v Čechách pod Kosířem. Odborní porotci z řad soutěžících
a návštěvníků budou hodnotit přihlášené vzorky pálenek v šesti kategoriích.

Koncert s hity Dalibora Jandy v Němčicích
Město Němčice a kino OKO zvou všechny občany na revival koncert s hity Dalibora Jandy
„A Hurikán bude!“ Koncert se uskuteční v pátek 22. listopadu od 19:00 hodin v kině OKO.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v Městské knihovně Němčice na Hanou.

Kytarové duo do Konice
Kruh přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají Koncert kytarového dua Simpre Nuevo. Ve středu 20. listopadu se představí kytaristé Matěj Freml a Patrick Vacík.
Repertoár souboru obsahuje starou i moderní hudbu a ve snaze o dobovou interpretaci soubor využívá rovněž historické nástroje.

Kostelecká připomínka bitvy u Slavkova
Letos si připomínáme 214. výročí bitvy u Slavkova a bojového střetnutí u Kostelce na
Hané. Vzpomínkové uctění válečných obětí i útrap se uskuteční tuto neděli 24. listopadu od 14:00 hodin u památníku v Hájku legionářů u říčky Romže zhruba deset minut
chůze za kosteleckým hřištěm. Na programu bude úvodní část věnována historii, pietní
uctění obětí válek. Představí se huláni z Klubu vojenské historie Klimkovice, voltižéři
čili zástupci elitní pěší jednotky francouzské armády či ukázka dobové vojenské chirurgie Les marines service de santé. Připraveno bude i občerstvení a beseda u vatry.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 21. listopadu od 17:00 hodin se koná seminář s fyzioterapeutkou
„ABY NOHY NEBOLELY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 18. listopadu od 16:00
hod. se uskuteční tvůrčí dílna
„KERAMIKA“
* v pátek 22. listopadu od 16:00 hod.
se pořádá benefiční akce „USPÁVÁME JEŽKY“

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 19. listopadu v 16:00 a 18:00
hod. se koná kreativní tvůrčí dílna „ANDĚLSKÉ DRÁTKOVÁNÍ“
* ve středu 20. listopadu v 18:00 hod.
koná beseda pro rodiče „JAK SE TVOŘÍ A BOŘÍ SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ?“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

BASKETBAL:
sobota 23. listopadu
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – SKB
Zlín (minižáci U11, hala Sportcentrum
Prostějov)
13.00 a 15.00 BCM Orli Prostějov –
Basket Valmez (minižáci U13, hala
Sportcentrum Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – NH Ostrava (11. kolo žákovské ligy U15, Národní
sportovní centrum Prostějov)
neděle 24. listopadu
10.00 BCM Orli Prostějov – BK Snakes
Ostrava (12. kolo žákovské ligy U15,
Národní sportovní centrum)

FLORBAL
sobota 23. listopadu
17.00 SK K2 Prostějov – Třinec (11. kolo
Divize mužů, hala RG a ZŠ Prostějov)

+=(1
neděle 24. listopadu
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – Handball Club Olomouc 1966 (9. kolo 2. ligy
dorostenců, hala RG a ZŠ Prostějov)
16.00 TJ Sokol II Prostějov – Handball
Club Olomouc 1966 (9. kolo 2. ligy
mužů, hala RG a ZŠ Prostějov)

+2.(-
pátek 22. listopadu
16:45 SK Prostějov 1913 – HK Nový
Jičín (6. kolo 2. část ligy dorostenců,
Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
sobota 23. listopadu
11.00 SK Prostějov 1913 – SHKM Hodonín (4. kolo 2. část ligy juniorů, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
V úterý 19. listopadu od 14:00 hodin
pořádá Akademie seniorů přednášku
ŽIVOT A DÍLO MORAVSKÉHO
UMĚLCE, MALÍŘE A GRAFIKA
JANO KÖHLERA, který zanechal
v Prostějově významná umělecká díla
jak v oblasti profánní, tak v oblasti sakrální. Akce se koná v cukrárně ve Vrahovicích, na ulici Jano Köhlera č. 2.
Ve středu 20. listopadu od 17:30 hodin se
na Cyrilometodějském gymnáziu koná
přednáška NENÍ BIBLE JAKO BIBLE
k nejnovějším překladům Bible do češtiny.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

SPOLEČNOST

18042710444

SPORT
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MUZEUM <GOÕVĉGUGP©W,GUVĉDĝ
5MQPÇKN[FXÕQRQT[
2l,/2
1DVWÔÉGDYÙVWDUW
UR]vÉÔLOLN½GU
0DFKDODD+DPUOÉN

Naleznete
uvnitř

SERVIS
PRO ŽENY

ƔƔ Další díl tematické strany nejen
pro něžná pohlaví přináší opět plno
tipů, rad a zajímavostí strana 31

BERDYCHŮV
KONEC...

ƔƔ Dlouholetý hráč prostějovského tenisového klubu udělal tečku
za profesionální kariérou
strany 33 a 38

Foto: Martin Zaoral

+QHGGYÈYÙVWDY\
VRXÄDVQÈVSXVWLOD
PLQXOÙÄWYUWHN
SURVWÈMRYVN½LQVWLWXFH
strana 27

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Hokejový útočník Petr Kafka,
který nedávno skončil u prostějovských Jestřábů, už má nové působiště: dohodl se na spolupráci
s Frýdkem-Místkem.
ƔƔ Zatímco zrekonstruovaná
Plumlovská ulice v Prostějově je už
dávno otevřená, práce na výstavbě
autobusového terminálu na Floriánském náměstí teprve finišují. Jak
se Večerník dozvěděl, stále se čeká
na dodávku střechy, která do Prostějova putuje až ze Slovinska.

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Už čtyři hráči během posledního týdne skončili u prostějovských Jestřábů.
Po útočníkovi Petru Kafkovi a obránci Davidu Brančíkovi neuvídí fanoušci v dresu Prostějova ani beka Martina Novotného a forvarda Jana Bergera. Oba přitom před pár týdny přicházeli s velkou pompou... A Zatímco Novotný patřil
k nejvytíženějším hráčům vzadu, Berger byl po Žalčíkovi, Račukovi a zmiňova2À=?
ném Kafkovi čtvrtý nejproduktivnější hráč týmu.
ßNíN?H;Hí
Prostějovu se tak ztenčil kádr, který vedení rozšířilo formou střídavých startů. >PIOMNL;
Do obrany přišel Matyáš Hamrlík, devatenáctiletý syn zlínské legendy Martina
42-43
Hamrlíka. A Jestřáby posílil také Ondřej Machala, který je o rok starší.

ƔƔ Regionální souboj ve druhé
lize házenkářů pro sebe uzmul nad
Prostějovem domácí Kostelec na
Hané
strana 47

3RMðWHG¼O 1iURGQtG÷P &PGUJWT¾PC.KVQO÷ąKEG
VHRWHYíHOYHíHMQRVWL XÊV÷\UVXÊLGQR÷VPWVPQUVÊ
ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

PROSTĚJOV Četnými bodovými
ztrátami v tomto
ročníku Chance
ligy si prostějovští
hokejisté notně zavařili a akutně jim hrozí
spodní nadstavbová skupina o 9. až 16. místo. Aby se pádu do ní ještě vyhnuli, musí až
do konce základní fáze v podstatě jen vyhrávat. Ze všeho nejdříve už dnes od 18.00 hodin, kdy na vlastním ledě přivítají HC Stadion Litoměřice.
Ten je na rozdíl od Jestřábů v naprosté pohodě, neboť se od začátku sezóny pohybuje stabilně dobrými výkony i výsledky v popředí
tabulky. Dlouhou sérií vítězných zápasů se po 21. kole dokonce
vyhoupl na druhou pozici hned za suverénní České Budějovice,
což je vizitka opravdové síly. Ostatně v prvním vzájemném souboji
2019/2020 dostali Hanáci na litoměřickém zimáku pořádně naloženo 6:1.
Severočeský klub výrazně těží z toho, že už druhým rokem funguje
jako svazový projekt Dukla. Což znamená, že v HC Stadion trénuje
i hraje utkání početná skupina šikovných mladých hráčů s výhledem
své nominace do mládežnických reprezentačních výběrů ČR. Tým
navíc doplňují kvalitní starší borci se zkušenostmi a výsledný mix
momentálně trůní na medailové příčce prvoligové soutěže. Dokážou
jej dosud klopýtající ptačí dravci doma porazit?
(son)

vs.

ƔƔ Uplynulý týden byl pro lukostřelce Prostějova plodný, i když
zrovna neprobíhá sezóna: zatímco
trenéři se seznamovali s používáním internetu a sociálních sítí ve
sportu, sami lukostřelci prožili část
týdne na soustředění v Numburku.
ƔƔ Dvanáct lékařů z celé České republiky se účastnilo specializovaného kurzu „Hernia Basic“ zaměřeného na operativu kýl, který ve
spolupráci s chirurgickým oddělením Nemocnice Prostějov pořádala Česká herniologická společnost.
ƔƔ Antonín Honejsek je nadále nejproduktivnějším hráčem hokejového
Zlína, prostějovský odchovanec dosud zaznamenal 14 bodů a v ligové
produktivitě obývá druhou desítku.
ƔƔ Zpěvačka, muzikantka a textařka Gabriela V.G. vystoupí i s kapelou tuto středu 20. listopadu od
20.00 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Předprodej vstupenek v ceně 50 Kč je na
recepci: Horní náměstí 21.

HÁZENKÁŘSKÉ
DERBY

.KFÆX[TC\KNKFQFKXCFNC6GPVQMT¾VQXwGOPGPCRąGFUVCXGPÊéGMCNCLGOÊUVQP÷LRTQJNÊFMCPGL\P¾O÷LwÊRTQUV÷LQXUMÆ
RCO¾VM[
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Krásy secesního klenotu Prostějova mohli v sobotu 16. listopadu obdivovat
všichni zájemci. Noc divadel totiž zavítala také na Hanou, a během ní byl tak zpřístupněný
Národní dům. A to včetně prostor, kam se člověk běžně nedostane. Co víc, lidé si mohli na řadě
informačních tabulek přečíst, co se kde nachází, případně také, co se jak změnilo. Národní dům
má totiž po rekonstrukci a návštěvníci tak byli zvědaví, jak to v něm nyní vypadá...
(sob)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 28-29

➢

326/('1©h$1&(
OHYQÈMvÉXzWRQHEXGH
VWU
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milujeme vecerník
á

výsledky

/,*$08åĤ-0.2/2

&+$1&(/,*$².2/2

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY+&%DQtN6RNRORY
Branky:äiOþtN 90HLGO 0DFKDOD 0Ui]HN 0DFKD
OD 7 -DQGXV 9 0HLGO   äiOþtN 3 .UHMþt 0Ui]HN  ±  0
=DGUDåLO âYHF 0LFKiOHN   0 =DGUDåLO âYHF 0LFKiOHN 
5R]KRGÿt6NRSDO%DUHN±.RWOtN=tGHN9\ORXÿHQt9\XæLWt
Oslabení:Diváci:
âWĤUDOD±+UGLQND'UWLO0Ui]HN0XãND+XVD3.UHMþt±/.UHMþtN
5DþXNäiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±0DFKDOD90HLGO&KOiQ
±53LODĜ0LãNiĜ7-DQGXV±//XĖiN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

Sestava Sokolova:

.DãSDU±3ĜLQGLã.DGHĜiYHN-7RPHþHN9RGLþNDâDIiĜ0LFKiOHN
$5XOtN05RKDQ±0=DGUDåLOâYHF%HþYiĜ±.YHUND6WĜtEUQê
.ĜHPHQ±9UiQDýHMND2VPtN±.XEČQD.RYDĜtN
7UHQpĝL.DUHO0OHMQHN

32

4

832ORPRXF²9.3URVWčMRY

5R]KRGÿt %DDGHU D 1RYRWQê 9\ORXÿHQt
þ.+DYOtN±=0LFND6HGPLÿN\
Diváci:

24

(10:12)

3
1. set:
2. set:

Brankovýsled:

(1:1, 2:0, 1:1)

6HVWDYD3URVWčMRYD

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

7-6RNRO.RVWHOHFQ++.7-6RNRO,,3URVWčMRY

3. set:

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD=0LFND/DPSORWD±-*UHSO%XUJHW+DFXUD&K\WLO-XUHþND
2UGHOWětKD3URFKi]NDâHVWRĜiG0LNXOND-XUD.RVLQD7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

Foto: LHK
,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

Milan VARHALÍK, trenér Kostelce

VWUDQD 
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21. kolo:

 %LWWQHU )RUPDQ   %LWWQHU 3 .UDWRFKYtO 
±7RPDQ &KURERþHN /%HGQiĜ/
%HGQiĜ 5DãQHU Diváci:

Branky:  5DãQHU 'YRĜiN äLDN   7RPDQ
.RWDOD 6HPDQ   7RPDQ .RWDOD 6HPDQ  ±
 'LYtãHN 1RX]D +UQtþNR   äiOþtN &KOiQ
%HUJHU  5R]KRGÿt .R]LRO &DEiN ± .XþHUD
+UDQRã9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
Diváci:
6HVWDYD +DYtĝRYD 6WH]ND ± 0DWDL &KURERþHN
0URZLHF5DãQHU.DFK\ĖD0DOLQD5XWDU±7RPDQ
6HPDQ.RWDOD±%HGQiĜ9HVHOê3URFKi]ND±)ULG
ULFK6WDUê0DUXQD±'YRĜiNäLDN'DQLHOþiN
7UHQpĝL-LĜt5HåQDUD3DWULN5LPPHO
6HVWDYD 3URVWčMRYD âWĤUDOD ± +UGLQND 0Ui]HN
1RYRWQê'UWLO+XVD.UHMþt0XãND±&KOiQ5DþXN
äiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±.UHMþtN0HLGO
%HUJHU±3LODĜ1RYiN0DFKDOD
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

 ýHVNp%XGČMRYLFH
 /LWRPČĜLFH
 3ĜHURY
 3RUXED
 &KRPXWRY
 9VHWtQ
 6ODYLD3UDKD
 +DYtĜRY
 -LKODYD
3URVWčMRY
 )UêGHN0tVWHN
7ĜHEtþ
%HQiWN\Q-
ÒVWtQDG/DEHP
6RNRORY
.DGDĖ

1HPiPHERG\WDNæH
VSRNRMHQLEëWQHPĥæHPH
/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42
Další výsledky 21. kola: 9VHWtQ².DGDė 
2:1, 3:0). Branky: '7ĤPD 6ORYiþHN.XFKDU
F]\N   9tWHN âLOKDYê 'XGiã   -RQiN '
7ĤPD6ORYiþHN 5HKXã 'RVWiOHN 3UR
FKi]ND 5HKXã ±-0OOHU &KORXED.ĤV 
&KORXED .ĤV=DEORXGLO Diváci: Poruba
²ÓVWtQDG/DEHP  %UDQN\
8UEDQHF +XGHþHN .DQNR6LNRUD *ĜHã
+XGHþHN   âSDþHN 7 -iFK\P +XViN  
6]WXUF 2EGUåiOHN'XQGiþHN 1HMH]FKOHE 7
-iFK\P ±3ãHQLþND -+DYHO 0D6YRERGD
.UXåtN Diváci: &KRPXWRY²%HQiWN\Q-
1:2pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1). Branky: 5XGRYVNê
7RPLFD'RNWRU ±5\FKORYVNê 'âSDþHN5
'XGD :LHQFHN -LUXã Diváci: þHVNp
%XGčMRYLFH²-LKODYD  %UDQN\
-.OR] (QGiO (QGiO -.OR]3êFKD 
+ROHF 3OiãLO9HQNUEHF ±3ROHWtQ &KOXEQD 
'DYtGHN -+ROê Diváci: 6RNRORY²
/LWRPčĝLFHVQ  %UDQN\
.YHUND 9UDFRYVNê .ĜHPHQ 9UiQD ±0
.DGOHF 0DUFHOâLN .URSiþHN '6NOHQiĜ0
+DYHOND UR]KQiM-tFKDDiváci: Frýdek0tVWHN²7ĝHEtÿ  %UDQN\
.YDVQLFD 3U]\E\OD 0LNXOtN 0$GiPHN 
.DIND 0$GiPHN+DPDQ ±0LFKiOHN 9RG
Qê7+DYUiQHN +ODYiþ %LWWQHU 7DGHiã
.UiO +DYOiW âĢRYtþHN   3DWiN )RUPDQ  
âĢRYtþHN 'LYiFL   3ĝHURY ² 6ODYLD 3UDKD
2:4(0:0, 0:1, 2:3). Branky: â.UDWRFKYLO ýiS
0.UDWRFKYLO 3ãXUQê :HLQKROG.ULVO ±
-'ROHåDO 9OþHNâPHUKD âPHUKD 9DPSROD
-1RYiN 9UGORYHF 9ãHWHþNDâPHUKD 
)XUFK .XĢiN Diváci:

22. kolo:

3URVWĨMRY6RNRORY


4:2

YtFHYKODYQtPNXSyQX

Další výsledky 20. kola: 6ODYLD3UDKD²&KR
mutov 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Branky: 9DPSROD
9OþHN ±/OHZHOO\Q âWRFKO-6YRERGD 
+ODYD 7RPLFD 'RNWRU   6WORXNDO - ýHUQê
7HMQRU   .OtPD 6XFKê äRYLQHF  Diváci:
  ÓVWt QDG /DEHP ² 9VHWtQ SS 
1:1, 0:1 - 0:1). Branky: 0DUãRXQ 9LOGXPHW]
'.UHMþt â%OiKD 2%OiKD ±.XFKDU
F]\N +XQNHV '7ĤPD -RQiN '7ĤPD
6ORYiþHN  Diváci:   /LWRPčĝLFH ² þHVNp
%XGčMRYLFH  %UDQN\0
.DGOHF 0DUFHO-tFKD .RUNLDNRVNL .DQJDV
-iQVNê   0 .DGOHF *DVSDU   6WĜRQGDOD
.RUNLDNRVNL 6WĜRQGDOD âLN.XNOD ±0
1RYiN -.OR] 3OiãLO -.OR] 01RYiN
3OiãLO-.OR] +ROHF 9HQNUEHF 3URNHã
3êFKD3OiãLO ='ROHåDO 3êFKD53ĜLNU\O 
3URNHã &KULVWRY%DEND 3URNHãDiváci: %HQiWN\Q-²3RUXED 
2:1). Branky:  &KUWHN %XFKWHOD   3UĤåHN
5 'XGD   3UĤåHN 5 'XGD   5 'XGD
 -LUXã 1LNR   .XQVW 5\FKORYVNê  ± 
+XViN 0 +OLQND   - .iĖD 6]WXUF *ĜHã 
Diváci: .DGDė²)UëGHN0tVWHN 
1:2, 0:3). Branky: =DEORXGLO 7UHIQê.ĤV 
.ĤV =DEORXGLO - 0OOHU  ±  6WXFKOtN .OLPãD
91HVWUDãLO +ODGRQLN+ODGRQLN 91H
VWUDãLO .OLPãD   .DXNLþ - 0LFKiOHN 7RPL 
 +ODGRQLN 0LNXOtN .DIND   6WXFKOtN 9
1HVWUDãLO.OLPãD .DIND +ODGRQLN0LNXOtN 
Diváci:   -LKODYD ± 3ĜHURY SS  
 %UDQN\â.UDWRFKYLODiváci:
* 7ĝHEtÿ²+DYtĝRY  %UDQN\
.XQF +DYOiW+ODYiþ âĢRYtþHN )RUPDQ 

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOtOLVWRSDGXKRGLQ
9VHWtQ±%HQiWN\Q-  3RUXED±6ODYLD3UDKD
 &KRPXWRY ± -LKODYD   3URVWčMRY ²
/LWRPčĝLFH 6RNRORY ± 7ĜHEtþ +DYtĜRY ± .DGDĖ
)UêGHN0tVWHN±ÒVWtQ/3ĜHURY±ýHVNp%XGČMRYLFH
'RKUiYNDNROR~WHUëOLVWRSDGXKRGLQ
+DYtĜRY±ÒVWtQDG/DEHP
NRORVWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ
ýHVNp%XGČMRYLFH±&KRPXWRY%HQiWN\QDG-L]HURX
±)UêGHN0tVWHN7ĝHEtÿ²3URVWčMRY6ODYLD3UDKD±
9VHWtQ  .DGDĖ±6RNRORY  /LWRPČĜLFH±
3ĜHURY  -LKODYD±3RUXED  
25. kolo, sobota 23. listopadu, 17:00 hodin:
&KRPXWRY3ĜHURY  3RUXED±ýHVNp
%XGČMRYLFH   3URVWčMRY ² .DGDė 6RNRORY
±ÒVWtQDG/DEHP+DYtĜRY±%HQiWN\Q-9VHWtQ±
-LKODYD7ĜHEtþ±/LWRPČĜLFH  

3URVWčMRY-HOtQHN±â3DOiQHN1ČPHFâDQGHUD
0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±)3HNU0XGUODâLQGOHU
3URFKi]ND+R]PDQ9.RXWQê+HMFPDQ)+ROXE
%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
Krnov - Prostìjov
7:5 (2:1, 3:0, 2:4)

63

Branky:  äHUDYD -DQiþ   *HQ]HU $EtG
*HQ]HU   $EtG - %RXFKDO   %HGQiUHN
ýHUQRFK   %HGQiUHN $EtG   %H]UXþ ±
 5DLV ' 9RUiþ   7 3DOiQHN  .XPVWiW
.RQþLFNê   5DLV .XPVWiW   ' 9RUiþ
5R]KRGÿt  6H\IULHG .RSHþQê 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt9RVODEHQtDiváci:
Krnov:9UĢR±*HQ]HU.RQtþHNýHYHOD'DQČN/
%RXFKDO-%RXFKDO$EtG%H]UXþ.ROiþHN1RYiN
ýHUQRFKäHUDYD%HGQiUHN%UL]GtN-DQiþ
7UHQpU0LFKDO3LVNRĜ
3URVWčMRY âWRXUDþ  3iQ  ± / +ROXE )U|PO
âSLþiN 9UED +R]PDQ 0DWČMND ± 7 3DOiQHN
.RQþLFNê3tWU'9RUiþ)ORUêNRYi5DLV9LWiVHN
)LDOD6WU\N.XPVWiW7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\PODGvÉFKz½NÕ'
Prostìjov - Unièov
1:8 (0:3, 1:3, 0:2)
Branky:âSLþiN±.RU\þDQVNê3=DWORXNDO
.RU\þDQVNê   .RU\þDQVNê 3 =DWORXNDO  
6PpNDO 3HWUåHOD 3=DWORXNDO 73HNU 7
3HNU .RU\þDQVNê 73HNU.RU\þDQVNê 7
3HNU 5R]KRGÿt3ĜHFHFKWČO6FKHMEDO9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQtDiváci:
3URVWčMRY âWRXUDþ ± )U|PO âSLþiN 9UED +R]
PDQ0DWČMND±73DOiQHN.RQþLFNê3tWU'9RUiþ
)ORUêNRYi 5DLV .DODELV 6WU\N .XPVWiW 7REROD
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
8QLÿRY âLãPD ± 3HWUåHOD 9 ýHUQê 6PpNDO
*UDW]HU±3=DWORXNDO.RXĜLO+ROþtNýRSiN73HNU
.RU\þDQVNê
7UHQpU2QGĜHM.DYXOLþ

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

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

11. kolo:
4. kolo Ligy dorostu - nadstavba
3URVWÈMRY5RzQRYS5
6:5sn (2:1, 2:1, 1:3 - 0:0)
Branky:6WORXNDO7RPiQHN 7iERU)LOtSHN 
)LOtSHN .RWOiQ .RWOiQ $.RXWQê.ROiĜ 7iERU
7RPiQHN UR]KQiM.XGOiþHN±0LNODV 'RĜLþiN 
 0LNODV âLPLþHN   âLPLþHN 0LNODV 'RĜLþiN 
âLPLþHN 'RĜLþiN 0LNODV 'UDVWtN 5R]KRGÿt
'ROHåHO±+RUiN.XåtOHN9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQtDiváci:
3URVWčMRY 'XEVNê ± â =DWORXNDO 6ROGiQ %HQHã7
+ROXE.ROiĜ±6WORXNDO.RWOiQ1DYUiWLO7RPiQHN7iERU
)LOtSHN$.RXWQê.XGOiþHN 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
5RæQRY9RKOtGND±'RĜLþiN.DXIPDQ9HĜPtĜRYVNê
0ROO âPLG ± âLPLþHN .RYiĜ 2QGUXFK 9DOiãHN
'UDVWtN0LNODV
7UHQpU/LERU3ROiãHN

5. kolo Ligy dorostu - nadstavba
Valašské Meziøíèí - Prostìjov
5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Branky:6LQHU 5LJR 6LQHU âHGOEDXHU-Hå 
6LQHU 5LJR =LJPXQG .XEtQ 2QGUiã±
 6WORXNDO .XGOiþHN   6WORXNDO .XGOiþHN  
6WORXNDO 1DYUiWLO  5R]KRGÿt )LHGOHU ± %DPEXFK
.UiWNê9\ORXÿHQtQDYtF8UEDQPLQXWRVREQt
WUHVWWUHVWGRNRQFHXWNiQtD7REROD RED9DO0H]LĜtþt 
 PLQXW RVREQt WUHVW %H] Y\XåLWt 9 RVODEHQt 
Diváci:
9DODäVNp0H]Lĝtÿt0DUHþHN±âHGOEDXHU+ROtN.XEtQ
±=LJPXQG7REROD2PHOND6WRGĤOND6LQHU2QGUiã
+UGê-Hå8UEDQ5LJR
7UHQpU-DQ.UDPiĜ
3URVWčMRY 'XEVNê ± â =DWORXNDO 6ROGiQ %HQHã
7+ROXE.ROiĜ±6WORXNDO.RWOiQ1DYUiWLO7RPiQHN
7iERU$.RXWQê.XGOiþHN 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

NROR/LJ\VWDUvÉFKz½NÕ%
Krnov - Prostìjov
8:3 (3:1, 4:1, 1:1)
Branky:  =iKXPHQVNê 3DQiþHN   .UYDþ
=iKXPHQVNê   6WUDåQLFNê .UYDþ   .UYDþ
5DPDFFLRWWL =iKXPHQVNê =iKXPHQVNê
3ODW]HN5\EiĜ 3DQiþHN ±âLQGOHU.XEtN
0XGUOD5R]KRGÿt.RSHþQê±6H\IULHG+DQNH
9\ORXÿHQt  QDYtF %ODKRXãHN  PLQXW RVREQt
WUHVWD+HMFPDQ RED3URVWČMRY WUHVWGRNRQFHXWNiQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQtDiváci
Krnov:*KUDLEL±5\EiĜ6FKRSSLN3DYOtN6RYDGLQD
'XãNHYLþ ± 6WUDåQLFNê 3ODW]HN 9RMNXYND .UYDþ
=iKXPHQVNê3URNRS3DQiþHN5DPDFFLRWWL9ODFK
7UHQpU3DYHO+XOYD

2ORPRXF3URVWĨMRY 3:0


YtFHYKODYQtPNXSyQX
Další výsledky 11.kola: Frýdek-Místek - OstUDYD  1HMYtFHERGĥ PluKDĜRYiâSURFKRYi-XUþtNRYiDâQHOO\RYiSR
äROQHUþtNRYi.RMGRYi1HþDVRYi
* Liberec - Šternberk 3:0 (10, 17, 12). Nejvíce
ERGĥ 6YRERGRYi  .RKRXWRYi  :RSHUH
LVRYi.QHLIORYiDâPtGRYiSR0HLGORYi
D 6FKDQGORYi SR   KP Brno - Olymp Praha
  1HMYtFHERGĥ3DYOtNRYi&DU
SHQWLHURYiD%XNRYVNiSR'HQ\VRYRYi
âLPiĖRYi3XUFKDUWRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR
  
 
 2ORPRXF   


 2VWUDYD
   
 
 3URVWčMRY    
 
 2O\PS
   
 
 /LEHUHF
   
 
 .UiORYR3ROH    
 
 3ĜHURY
   
 
 )UêGHN0tVWHN   


 âWHUQEHUN   
 

.$03ĜÌã7Č
12. kolo, sobota 23. listopadu, 17:00 hodin:
9.%UQR)UêGHN0tVWHN  2VWUDYD/LEHUHF
âWHUQEHUN2ORPRXF  3URVWčMRY.3
Brno2O\PS3UDKD3ĜHURY

KORFBAL
(;75$/,*$'263Č/ê&+þ5

2. kolo:

..%UQR3URVWĨMRY
15:20 (11:11)

5R]KRGÿt9RGDD)LOLS'LYiFL
1HMYtFNRäĥ%UQD%XãtN'UiENRYiD-RQiNRYi
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD7LFKê*DOtþHN
9\URXEDO  âQDMGU  +DYORYi  $PEURVRYi 
.ĜtåNRYi./RUHQFRYi±âWHIiNRYi
7UHQpU'DYLG.RQHþQê

0LODQ9$5+$/Ë.WUHQpU.RVWHOFH

























KUiþ6.5*3URVWČMRY
STRANA 39

Další výsledek 1. kola: ýHVNp%XGČMRYLFH
%UQR  

Sestava BK Olomoucko:
0DOLN0RUJDQ3DO\]D/XNiã.RXĜLO5DGRYDQ-RVLSRYLþ,JRU
*RJD$DP1RUZD0LFKDO9iĖD)UDQWLãHN6HKQDO0DUHN
'HGHN-LĜt6\FKUD/XNiã.OHSiþ(ULN 7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

 
 
 
 
 
 
 
 

 


.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
9 0H]LĜtþt  .XĜLP 7- 6RNRO ,, 3URVWčMRY
 +%& 2ORPRXF     7HO
QLFHÒMH]GX%UQD  ,YDQÿLFH
 7- 6RNRO .RVWHOHF Q++. 
17:00) 6..3 %UQR %  0DORPČĜLFH %UQR %
 

(QVQ$CUMGV$TPQ

FOTBAL
)25781$1É52'1Ì/,*$

3ĝHGHKUiYNDNROR

/tñHç&KUXGLP

2:0 (1:0)

Branky:0LQDĜtN29LQWU5R]KRGÿt+D
QRXVHN±.Ĝtå9OþHNå.%DþR±8MHF
þ..UþiO &+5 Diváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3DUGXELFH
 'XNOD3UDKD
 -LKODYD
 %UQR
 +UDGHF.UiORYp
 ÒVWtQ/
 /tãHĖ
 äLåNRY
 7ĜLQHF
3URVWčMRY
&KUXGLP
9\ãHKUDG
9DUQVGRUI
9ODãLP
9tWNRYLFH
6RNRORY


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

.$03ĜÌã7Č

16. kolo, sobota 22. listopadu, 10:15 hodin:
9tWNRYLFH-LKODYD  ÒVWtQ/9\ãHKUDG
 7ĜLQHF9DUQVGRUI3DUGXELFH%UQR
6RNRORY  äLåNRY 'XNOD 3UDKD  +UDGHF .UiORYp
9ODäLP3URVWčMRY  

PARAŠUTISMUS
69Č729e$50É'1Ì+5<
 þÌ1$:8+$1

0XæL²GUXæVWYD
5MWRKPQX¾ CMTQDCEKG  $GNIKG  -CVCT 
iXÚECTUMQ  0÷OGEMQ  iRCP÷NUMQ 
4WUMQèGUMQt&WMNC2TQUV÷LQX
2ąGUPQUV RąKUV¾PÊ  èGUMQ t &WMNC 2TQU
V÷LQX0÷OGEMQèÊPC5NQXKPUMQ
/CòCTUMQ$÷NQTWUMQ
%GNMQX÷  0÷OGEMQ  èGUMQ t &WMNC
2TQUV÷LQX 4WUMQèÊPC$÷NQTWUMQ
iRCP÷NUMQ

0XæL²MHGQRWOLYFL
+PFKXKFW¾NPÊCMTQDCEKG9GDGT 0÷OGEMQ 
,KTQWwGM èGUMQt&WMNC2TQUV÷LQX 
$[MQX 4WUMQ eiQTH2CXNÊéGM
%JN¾FGM-ąÊå*¾LGM XwKEJPKèGU
MQt&WMNC2TQUV÷LQX 
2ąGUPQUV RąKUV¾PÊ  9KGUPGT 0÷OGEMQ  
/CZKOQX 4WUMQ #U\VCNQU /CòCTUMQ 
-ąÊåiQTHe*¾LGM%JN¾FGM
,KTQWwGM2CXNÊéGM XwKEJPKèGUMQt
&WMNC2TQUV÷LQX 
%GNMQX÷  9KGUPGT 0÷OGEMQ   9GDGT
0÷OGEMQ   iQTH e  ,KTQWwGM 
-ąÊå%JN¾FGM*¾LGM2CXNÊéGM
XwKEJPKèGUMQt&WMNC2TQUV÷LQX 

3RUD]LW%UQRMH~VSčFK
-XQLRĝL²MHGQRWOLYFL
-DQ7,&+é +PFKXKFW¾NPÊ CMTQDCEKG  )CQ
]YOiäģYHQNX


2B.: 7URMN\7+Doskoky: 
$VLVWHQFH Fauly: 

Ä6SOQLOLMVPHVYĤMFtO
&KWČOLMVPHY\KUiWSRYHGORVH³³
&KWČOLMVPHY\KUiWSRYHGORVH

STRANA 47
Další výsledky 8. kola: .XĜLP  ,YDQþLFH

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(












72

(12:18 23:37 44:64)
5R]KRGÿt
6DOYHWU/LQKDUW%DXG\ã
Diváci:

32:24 (10:12)

YtFHYKODYQtPNXSyQX

 %RKXQLFH

 0DORPČĜLFH% 
 ,YDQþLFH

 ÒMH]GX%UQD 
 7HOQLFH

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

3URVWčMRY


/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
VWUDQD

PPFLWp%DVNHW%UQR%.2ORPRXFNR

Å7čätPHVHXæQDGHUE\´

HOKEJ
&+$1&(/,*$





.223(5$7,9$1%/.2/2

HÁZENÁ
/,*$08åĤ
Ä.OXFLXNi]DOLåHNG\å
8. kolo:
FKWČMtWDNGRNiåRX
WiKQRXW]DMHGHQSURYD]³ .RVWHOHFQ+3URVWĨMRY

Å-VHPUiGæHNOXFLWRXWNiQtXERMRYDOL´


















Sestava Olomouce:
 +RGDQRYi 7UQNRYi  2UYRãRYi
 0LFKDOtNRYi  %H]KDQGROVND
 'XGRYi  OLEHUR .XORYi 6WĝtGDOD
6WDYLQRKRYi 7UHQpĝL3HWU=DSOHWDO

D/XNiã0LþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi.R]PtN.RSiþRYi1RYi
6WPSHORYi=DWORXNDORYiOLEHUR
6ODYtNRYi6WĝtGDO\'YRĜiþNRYi%D
OiNRYi:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN

Ä9\KUiONRPSDNWQČMãt
D]NXãHQČMãtWêP³

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

+DYtíRY3URVWĨMRY
3:2
(2:1, 1:0, 0:1)



5R]KRGÿt.RYiĜD6OH]iNþDVKRGLQ\
'LYiNĥ

Sestava a branky Kostelce: 1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO3RVStãLO0*UXOLFKětþDĜ
3RGKUi]VNê9\PČWDO/9DUKDOtN.QiSHN'RVWiO0*UHSO3DOLþND+DYOtN7UHQpĜL
0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

2




0

èÊPC   ;W
èÊPC %JN¾FGM èGUMQt&WMNC2TQUV÷LQX 
2ąGUPQUV RąKUV¾PÊ  <JCPI èÊPC   ;W
èÊPC   %JN¾FGM èGUMQ t &WMNC 2TQU
V÷LQX 
%GNMQX÷;W èÊPC )CQ èÊPC %JN¾
FGM èGUMQt&WMNC2TQUV÷LQX 

BASKETBAL
.223(5$7,9$1%/
1HMYtFHERGĥ-%RKDþtN+UXEDQ
2ORPRXFNR2VWUDYD +DQNLQVýDPSDUD)DLW%URZQ
  2VWUDYD  +UDGHF .UiORYp 
109:62 (23:14 48:33 79:50)     1HMYtFH ERGĥ 5
5R]KRGÿt%ODKRXW.XU].XELãDiváci:  3XPSUOD  1HZNLUN  +ROVH\  3i
OHQtN  3 %RKDþtN  7UHVDþ  6WD
2b.:3b.:7+
Doskoky:$VLVWHQFHFauly: PHQNRYLþ3HNiUHN6HGPiN2
3HWHUND   Kolín - Pardubice 84:105

6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD3DO\]D/XNiã  1HMYtFHERGĥ,JUX
 9iĖD )UDQWLãHN  6HKQDO 0DUHN  WLQRYLþ  9XNRVDYOMHYLþ  *UDQLþ 
1RUZD0LFKDO.RXĜLO5DGRYDQ-RVLSRYLþ 0DFKDþ9\RUDOâNUDQF.RKRXW
,JRU  'HGHN -LĜt  9DãiW 9LNWRU  *RJD  2SDYD6YLWDY\ 
$GDP.OHSiþ(ULN6\FKUD/XNiã0RU  1HMYtFHERGĥâLĜLQD-XUHþND
JDQ0DOLN
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN %XMQRFK=EUiQHN2 %ULHQ
0DUNR  'RGG D .RYiĜ SR   'čÿtQ 
86.3UDKDSRSURGO 
"Ostrava tentokrát
   1HMYtFH ERGĥ 3RPLNiOHN
neukázala co umí. ."
$XWUH\âLãND&DUOVRQD)HãWUSR
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR 3UROHWD$SSOHE\26HKQDO
* Brno - Olomoucko 63:72 (12:18, 23:37,
STRANA 46
 1HMYtFHERGĥ6PLWKVRQ+HĜ
'DOät YëVOHGN\  NROD Pardubice - Svitavy PDQ)DUVNê0RUJDQ3DO\]D
     1HMYtFH ERGĥ .RXĜLO-RVLSRYLþ
9\RUDO.RKRXW3ĤOSiQ&UDQGDOO
0DUNR2 %ULHQ.RYiĜ 86.3UDKD 35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
    
.ROtQSRSURGO   1\PEXUN
    
 1HMYtFHERGĥ0DULþ26HKQDO  2SDYD
    
$SSOHE\5LFKDUGVRQ9XNRVDYOMHYLþ  3DUGXELFH
ýtåD,JUXWLQRYLþSR0DFKDþ ÓVWtQDG 4. Olomoucko 10 6 4 848:802 60.0
    
/DEHP  'čÿtQ       6YLWDY\
1HMYtFHERGĥ6YHMFDU+RXãND3HFND  86.3UDKD     
$XWUH\âLãND3RPLNiOHN Brno  'ČþtQ
    
2SDYD  1HMYtFH  ÒVWtQDG/DEHP    
ERGĥ)DUVNê+HĜPDQ6WHJEDXHU  +UDG+UiORYp     
âLĜLQD-XUHþND=EUiQHN'UDJRXQD  2VWUDYD
    
%XMQRFKSR
 .ROtQ
    

NROR

10. kolo:

 %UQR

%UQR2ORPRXFNR


63:72

    

.$03ĜÌã7Č

11. kolo, sobota 22. listopadu, 18:00 hodin:

YtFHYKODYQtPNXSyQX Olomoucko - Opava  +UDG .UiORYp  %UQR

 ÒVWtQDG/DEHP2VWUDYD  
Další výsledky 10. kola: 1\PEXUNÓVWt 86.3UDKD1\PEXUN  3DUGXELFH'ČþtQ
QDG/DEHP    6YLWDY\.ROtQ

BMX
kategorie Cruiser
1PFąGL2NCéGM DKMGVGCO7PKéQX 4CFQ
OÊT*WH 7VQRKC<¾DąGJ .KDQT#ORCRC (C
XQTKV$TPQ 4CFQOÊT/KNPÊéGM 5VWFÆPMC
kategorie do 6 let
iV÷R¾P,CPGéGM 6WHQ2TQUV÷LQX 1PFąGL
*QTC 5VWFÆPMC /KMQN¾w.KPJCTV DKMGVGCO
7PKéQX ,WUVÚPC1RTCXKNQX¾ 7VQRKC<¾DąGJ 
MCVGIQTKGtNGV
-CTGN-QPT¾F $VGCOiWORGTM /C
V[¾w -QPT¾V 7VQRKC <¾DąGJ   /CZ .KPJCTV
DKMGVGCO7PKéQX
MCVGIQTKGtNGV
&GPKUäGTCXC 6WHQ2TQUV÷LQX 8QLV÷EJ1RTC
XKN 7VQRKC<¾DąGJ iKOQP(TCPVC 6WHÊTVGCO
/KMQXKEG 8÷PGM8CNGPVC 6WHQ2TQUV÷LQX
MCVGIQTKGtNGV
 5CDKPC -Qw¾TMQX¾ 5VWFÆPMC   #PVQPÊP
8[TQWDCN DKMGVGCO7PKéQX /CTVKP*WH 7VQRKC
<¾DąGJ ,CMWD-NGOGPV ,CPVCT1RCXC

MCVGIQTKG
/CV÷L %JCNWRPÚ $ÊNKPC  ,QUGH -WFN¾éGM
(CXQTKV $TPQ   #FCO $¾DGM DKMG VGCO
7PKéQX (KNKRäGTCXC 6WHQ2TQUV÷LQX
MCVGIQTKGQFT¾åGFGN
&QOKPKM 4QNKPE 2TQUV÷LQX  6QO¾w iWUVT
2TQUV÷LQX iV÷R¾P*NCX¾é,CMWD*NCX¾é
kategorie neregistrovaných do 6 let
,CPiVTQDNÊM 8[wMQX /CV[¾w8GPEQXUMÚ
6WHQ 2TQUV÷LQX  iV÷R¾P 5WT[ DKMG VGCO
7PKéQX $QąGM4QNPÚ 6WHQ2TQUV÷LQX
MCVPGTGItNGV
,KąÊ iWUVT 6WHQ 2TQUV÷LQX  -GXKP (GT
TCPVG 6WHQ 2TQUV÷LQX  /CV[¾w ,ÆIN DKMG
VGCO7PKéQX 6QDK¾w*TWDCP DKMGVGCO
7PKéQX
MCVPGTGI
,CMWD/CwGM 6WHQ2TQUV÷LQX (KNKR)TGRN
6WHQ2TQUV÷LQX .WM¾w-PCR 6WHQ2TQUV÷
LQX &CPKGN$QTGéGM 6WHQ2TQUV÷LQX

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

VÝSTAVY V MUZEU ZAVEDOU
'2.28=(/1ă&+69ħ7ö)$17$=,(
2%&+2'29É1Ì,ì(0(6(/
PROSTĚJOV Viděli jste někdy tygry vyhřívající se na střechách domů, zebry pobíhající městem
společně s trestanci či Karla IV., kterak prolétá nad Karlštejnem? Že ještě ne? Pak to vše a ještě
mnoho dalšího najdete na pohádkových obrazech Alexandry Dětinské. Výstava naivní malířky
Z hradu do zámku byla ve čtvrtek slavnostně zahájena v prostorách hlavní budovy prostějovského muzea. Zároveň byly návštěvníkům zpřístupněny expozice přibližující stará řemesla a obchodování za první republiky. Večerník u obou událostí nechyběl...

Původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Malby naivní malířky Alexandry
Dítětové zavádí diváka do naprosto bezproblémového a sluncem
prozářeného světa. Její styl na první pohled připomíná díla herečky
a výtvarnice Ivy Hüttnerové známé
z televizního pořadu Domácí štěstí.
Jak svědčí její prostějovská výstava,
Dítětová své malířské štěstí naposledy nalezla při ztvárňování českých a moravských zámků. „Nejvíc
si asi cením obrazů Hluboké, Karlštejna a Červené Lhoty,“ prohlásila
během čtvrteční vernisáže autorka,

která představila i malby prostějovské radnice a muzea. „Každý obraz
mi zabere zhruba týden až deset
dní. Tyto dva s prostějovskými náměty jsem začala malovat desátého
října,“ prozradila výtvarnice.

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

Do neméně okouzlujícího světa
knihy Karla Poláčka Bylo nás pět
návštěvníky muzea zavede výstava
ohlížející se za obchodováním během první republiky. Průvodcem
jim budou Poláčkovi hrdinové

kultura

27

.YLGĚQtMVRXQDLYQtREUD]\QDäLFK]iPNŢ
ÿLH[SR]LFHLQVSLURYDQiNQLKRX.DUOD3ROiÿND

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

#NGZCPFTC&÷VKPUM¾WXGFNCUXQLKXÚUVCXWURQNGéP÷UąGFKVGNMQWOW\GC5QÿQW2TQXC\QXQW&CNwÊFX÷GZRQ\KEGRCMRąGFUVCXKN
MWT¾VQT8¾ENCX*QT¾M
Foto: Martin Zaoral

konkrétně obchodník Bajza, cukrář
Svoboda, řezník Čtverák a hamižný
strýc Vařeka respektive jejich neobyčejně věrně ztvárněné figuríny.
Hrdinové slavného humoristického

jjaké
aké bbyly
ylyy vvýstavy
ýstaavy v m
muzeu...
uzeu....

románu známí i z oblíbeného televizního seriálu v muzeu nabízí zboží v nesmírně precizně a realisticky
ztvárněných krámcích. Návštěvníci
na výstavě mimo jiné najdou také
3x foto: Martin Zaoral

#WVQTMCPCKXP÷X[XGFGPÚEJOCNGDMT¾VEGRąGFXÚ 0C XÚUVCX÷ ąGOGUGN LG M XKF÷PÊ MQX¾ąUM¾ VMCNEQX 8ÚUVCXC -QNQPK¾N RCPC $CL\[ RąGFUVCXÊ JKUVQTKK QD
UVCXQWPCOCNQXCNCKQDTC\UOQVKXGORTQUV÷LQXUMÆ UM¾VTWJN¾ąUM¾CRGMCąUM¾FÊNPCUGXwÊOEQMPKO EJQFWCQDEJQFQX¾PÊRTQUVąGFPKEVXÊORQUVCX\MPK
J[-CTNC2QN¾éMC
RCVąKNQ
JQOW\GC

trafiku či sbírku reklamních cedulí
a poutačů. Poslední výstava je pak
zaměřena na řemesla, k vidění je
na ní například kovářská, tkalcovská, truhlářská a pekařská dílna.
„Tuto expozici máme zapůjčenou
z Muzea Vyškovska. Doplnili jsme
ji o vlastní exponáty,“ prozradil kurátor Václav Horák.
Aby se stihlo vše včas nachystat,
měli v muzeu v posledních dnech
pořádně napilno. „Poněkud nám
ubylo zaměstnanců, někteří kvůli
nemoci zůstali raději doma,“ konstatovala při čtvrteční vernisáži ředitelka muzea Soňa Provazová.
V případě prostějovského muzea
se jedná o poslední letošní expozice, které budou v prostorách
jeho hlavní budovy k vidění až do
12. ledna příštího roku.

Z VÝSTAVY
Hororový Celloween Knihovna potmě. Návštěvníci
si zažili svět nevidomých

PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově bude v sobotu 23. listopadu hostit hudebně-taneční projekt Moravské školy tance z Přerova
a hudební skupiny Arrhythmia. Od
19:00 hodin se široké veřejnosti dostane nevídaná podívaná. Moderní
pojetí klasického hororového tématu představuje Celloween.
Originální projekt Celloween hudební
skupiny Arrhythmia a Moravské školy tance je netradiční inscenací, která
nemá v České republice konkurenci.
Propojení rockové hudby a moderního
tance na klasické hororové téma Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena. „Naším cílem je přiblížit ‚klasické‘ nástroje
a zejména pak českou kulturu širokým
masám. Originálním způsobem propojujeme rockovou i klasickou hudbu
s moderním scénickým tancem a baletem. Na představení si na své přijdou jak
milovníci klasického divadla a baletu,

tak zarytí rockeři,“ zve do hlediště Lucie
Rolencová,m ředitelka Moravské školy
tance.
„Celloween je tanec i hudba, život
i smrt, metal i klasika, krása i horor. Je
to jedinečný hudebně-taneční projekt představující klasické hororové
téma v moderním pojetí. Celloween je
prolnutí světů v nové dimenzi umění.
Přijďte se s námi kouzelně bát. Vystoupení je plné emocí, nádherné hudby
a silného příběhu, který vás vtáhne
a nenechá vás vydechnout do posledního tónu. Nenechte si ho ujít! Premiéra
a další tři opakování sklidily nejen standing ovation, ale také plné sály a krásné
recenze,“ pčidala.
K dispozici je stále na dvě stovky vstupenek. Cena je odstupňována dle vzdálenosti od jeviště – 200 Kč, 220 Kč a 250
Kč. Vstupenky je možno zakoupit na
pokladně divadla nebo online na jejich
internetových stránkách.
(ans)

DNA Polívky a Polívkové
PROSTĚJOV Známí a oblíbení
herci Bolek Polívka a jeho dcera
Anna Polívková přijedou tento
čtvrtek 21. listopadu do Městského divadla v Prostějově, aby
od 19:00 hodin zahráli komedii s autobiografickými prvky,
klaunskými a divadelními výstupy a efekty a doplnili ji typickou
improvizací a charakteristickým
humorem. Pořadatelem divadelního představení s názvem
DNA je Nadační Fond DĚTEM
na podporu dětského oddělení
v prostějovské nemocnici.
Populární český herec a komik Bolek Polívka se na prostějovských
divadelních prknech objeví ve společnosti své dcery Anny Polívkové,
jež v poslední době ztvárňuje hlavní
role v mnoha českých komediálních
filmech. Toto herecké i generační
spojení nabízí možnost kvalitně
stráveného čtvrtečního podvečera.

„Divadelní zpracování generačního
střetu otce a dcery, kde ON (Bolek
Polívka) a ONA (Anna Polívková)
prožívají humorné i vážnější situace
svého všedního života. Jako herečtí
kolegové společně tráví čas v šatně
a sem tam si odběhnou na scénu.
Nebo už na scéně jsou? ON je chátrající, životem prozkoušený muž,
který rád poučuje a vrtá do života
svému potomkovi. ONA má pocit,
že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba ovšem spojuje upřímné
‚mít rád, i přestože…‘,“ zní oficiální
popis autobiografické komedie.
Vstupenky je možné zakoupit na
pokladně Městského divadla v Prostějově nebo online na jejich webových stránkách prostřednictvím
Ticketportal.cz. Cena vstupenky je
600 Kč, vzdálenější od pódia jsou
ponížené na 560 Kč. Představení není vhodné pro děti do 15 let.
(ans)

PROSTĚJOV Vstup do zcela neznámého světa. To ve čtvrtek nabídla
akce v prostějovské knihovně s názvem Výstava potmě: Jak se žije ne-

vidomým. Lidé si mohli jejich život
doslova osahat. Na půdě knihovny
totiž byla naprostá tma a v ní si měli
šanci zkusit, jak třeba lidé nevidomí

hledají věci a jak těžké je orientovat se
v prostoru. „Máme tu čtyři disciplíny.
Jednak poznávání předmětů po hmatu, dále párování ponožek s pomocí
color testu. Lidé si také ve tmě nalévali
s pomocí indikátoru hladiny nebo
poznávali vůně,“ prozradila za organizátory a prostějovské TyfloCentrum
Zuzana Znojilová.

Michal SOBECKÝ
O patro níž patřily načas prostory
knihovny Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Zájemci
si mohli například vyzkoušet psací
stroj s Braillovým písmem, dále také
Člověče, nezlob se! pro slabozraké.
&÷VKD÷JGOéVXTVMCQDLGXQXCN[LCMÆQDVÊåGOWUÊXMCåFQFGPPÊOåKXQV÷RąGMQP¾XCV A kompenzační pomůcky. „Bylo to
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Foto: Michal Sobecký strašně pěkné. Byla jsem nahoře v té

tmě, to nebylo moc příjemné, trochu
mě z toho bolely oči. A vyzkoušela
jsem i hry a psaní,“ prozradila za dětské
návštěvníky akce Karolína Smékalová.
Organizátoři domluvili i účast několika škol na akci, o zvědavce tak nebyla
nouze.
Zatímco pro ně to byla zkušenost, někdy
zábavná, pro lidi se zrakovým handicapem se jedná o realitu. A s tou se musí
vyrovnat, jak umí. „Třeba taková dovolená může být pěkně náročná, žádný
odpočinek. Věci nejsou tam, kde jsem
zvyklá, musím se nejdřív zorientovat,“
popsala třeba Veronika Dohnalová, která
příchozí provedla svým světem, světem
tmy. „Zájem o akci byl velký. A myslím,
že zejména pro děti to byl silný zážitek,“
poznamenala Zuzana Znojilová.

Hurá do pohádky!'ĚWL]ORELYiQRWDQDGFKOD
PROSTĚJOV Děti kam se jen podíváš. Tak to
uplynulou sobotu dopoledne vypadalo v Národním domě v Prostějově. Během Noci divadel se zde totiž hrálo i jedno představení pro
nejmenší. A sice hra O Zlobivé notě. V akci se
tak objevila dvojice herců z Divadla plyšového medvídka – Konrád Popel a Marina Ra.
Výsledkem byl pěkný příběh o notě, která až
později pochopila, že sama nic moc nezmůže.
A chtěla se tak stát součástí písničky.

Michal SOBECKÝ
Ve hře vystupovala řada postav, například námořníci, děti si ale přišly na své i u černé díry. A naučily se
něco o vesmíru: třeba to, že planety Jupiter a Saturn
mají prstence. „Bylo to super, líbilo se nám to. Na
KONICE Městské kulturní středisko Konice zve všechny divadelní
nadšence na britskou konverzační
komedii s názvem Zavolejte Jeevese! v podání Divadelního spolku ZA
DVEŘMI. Již tuto sobotu 23. listopadu se komedie odehraje od 19:00
hodin v Živnostenském domě v Konici.
Milovníci britského humoru, šílených

divadlo jsme dorazili poprvé,“ poděkoval účinkujícím Karel Šlichta. Diváky, zejména ty malé, potěšilo také to, že byli zapojováni do děje. Chvíli fičeli
jako vítr, o něco později si zazpívali. „Dneska jsme
byli na plyšovém medvídkovi poprvé, přišli jsme
na doporučení. A moc se nám to líbilo,“ ocenila hru
Jarmila Franko-Roháčková.
Spokojení na závěr mohli být také herci. Jednak
díky růžím, které za výkon obdrželi, jednak díky
reakcím publika. To bylo vesměs spokojené a navíc početné. „Atmosféra byla dobrá. Tady byl sál
naplněn, to bylo fajn. Děti se bavily, vypadaly spokojeně. Pohádka je prověřená, i délkově, netlačíme
ji přes čtyřicet minut,“ řekl po představení Konrád
Popel, produkční ale zároveň také herec Divadla
plyšového medvídka.
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Do Konice zavolali Jeevese!

nápadů a komediálních situací si zcela jistě přijdou na své, protože tohle
všechno bude komediální představení
obsahovat. „V letošní divadelní sezóně
jsme si pro vás připravili konverzační komedii, která by měla polechtat vaše bránice,“ lákají členové divadelního spolku.
Zavolejte Jeevese! je divadelní adaptace

povídky slavného britského humoristy
Pelhama Grenville Wodehouse, ve které ožívá svět staré dobré Anglie s mladými rozvernými pány, jejich povedenými
strýčky, tetami, snoubenkami, komorníky a samozřejmě čaji o páté. Pokud
se mladému gentlemanovi dostane
rozumu, měl by ho využít a pořídit si ko-

morníka. A pokud bude mít velké štěstí,
bude tím komorníkem právě Jeeves.
Jeeves totiž zvládne vše a je schopen s typickým anglickým humorem a šarmem
odvrátit katastrofální důsledky ztřeštěných nápadů.
Vstupné je možné zakoupit v předprodeji TIC za 80 Kč nebo před divadelním
vystoupením přímo na místě za 100 Kč.
(ans)

společnost

Ženy vékáčka v Olomouci nepřekvapily a na zisk
ze hřišť soupeřů nedosáhly už půldruhého měsíce
PROSTĚJOV „Je to paráda!

milujeme

ních škol přesto vyrazili nabízet pastelky do ulic a podařilo se jim vybrat
24 842 Kč.
Celkový výtěžek v Prostějově činí 60
328 korun,“ prozradila Lenka Kyseláková ze SONS Prostějov.
Celorepubliková vybraná částka je 3
213 371 Kč. Finanční prostředky budou použity na speciální služby pro
nevidomé a slabozraké a na podporu
speciálních výukových programů.
„Žákům a studentům děkujeme za
jejich obětavý přístup a také zástupcům jednotlivých škol za výbornou
spolupráci. Moc děkujeme všem,
kteří přispěli do naší sbírky, vzkázala
Kyseláková.
(red)

Neuvěřitelně to prokouklo. Řekl
bych, že se teď jedná o nejkrásnější stavbu v republice,“ zhodnotil rozsáhlou rekonstrukci
prostějovského Národního domu Miloš Čižmář. Stejně jako on
mohli novou podobou prostějovské secesní perly obdivovat
všichni, kteří kolem sobotního
oběda dorazili na volné prohlídky dominanty města. Při
porovnání současné a původní
podoby patrné z vystavených
historických fotografií, pak bylo možno konstatovat jediné:
Národní dům je zase o kus blíž
své někdejší kráse, kterou mu
vtiskl architekt Jan Kotěra.

lance jógy, jógu pro všechny v podání
Ivany Khýrové z iKHA studia a terapeutickou jógu v podání Báry Skácelové ze Saansyogy. Dále přednášky, různé
stánky s mandalami, kameny, náramky
či jinými produkty. Spousta lidí věnovala své výrobky a po zakoupení půjde
celá částka na Benefici,“ zve organizátorka Barbora Skácelová.
„Z naší společnosti se vytěsnila smrt,
ale smrt má stejnou hodnotu jako život, jednoho dne zemřeme všichni
a spousta lidí má strach, zavírají oči
či dveře. A my bychom rádi pomohli otevřít dveře tam, kde je to nejvíce
potřeba, tam kde se život setkává se
smrtí. Tam kde nejvíce potřebujeme
cítit lásku a pochopení. Nikdo z nás
neví, kdy a jakou životní situaci bude
řešit, tak pojďme podpořit něco, co
má smysl. Pomozme vystavit první
hospic pro děti v nedalekém Brně,“
vyzývá Skácelová.
Vstupenky je možné zakoupit v prostějovských studiích nebo v den konání
na místě. Celodenní vstupné je 450
Kč.
(ans)
Druhou pro návštěvníka nejvýraznější změnou je také obnova stropního
otvoru ve vestibulu divadla. „Zatím
tudy proniká denní světlo mléčným
skly, nicméně už existuje výtvarný návrh vitráže, která by se tu mohla velmi
brzy objevit,“ upozornila Jana Maršálková, jež by si přála i další pokračování
obnovy divadelního sálu v duchu, jak
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podoba vzešla z původních fotografií
a z barevnosti dochovaných vitráží
Jana Kotěry v jiných stavbách. Autory
nového návrhu jsou architekt Zdeněk
Beran a Václav Lužný,“ prozradila ředitelka divadla Jana Maršálková.
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jej navrhl Jan Kotěra. „Například nad
lóžemi je osm lunet v minulosti rovněž prosklených a zazděných teprve
za války. Jejich vybourání a osazení
novými vitrážemi nyní nemusí být tak
velký problém. Věřím, že se to v řádu
několika příštích let podaří,“ nastínila
Maršálková.
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náskok 8:14 proměněním teprve šestého mečbolu!
Výběr KP vede slovenský hlavní trenér Matúš Kalný, jenž nejvíc spoléhá
na dvě letní posily ze zahraničí: kanadskou smečařku Sophie Carpentier a svou krajanku ze SR na univerzálu Karin Šunderlíkovou. Obě patří
k často bodujícím plejerkám aktuálního extraligového ročníku, v sestavě
je většinou doplňují nahrávačka Šárka
Šloufová, blokařky Kateřina Kvapilová
s Lenkou Podhrázkou, libero Daniela
Digrinová a smečařka Denisa Pavlíková, za niž zajímavě naskakuje mladičká
naděje Magdalena Bukovská.
„Už v minulé sezóně jsme s Královým Polem mívali problémy, ani
naposledy se nám podstatná část
vzájemného utkání nepovedla. Proto
není na místě jakékoliv podcenění
pod dojmem, že jsme na tom bodově
o dost lépe. A vůbec nesmíme myslet
na žádné vítězné série. Prostě je potřeba se maximálně soustředit na každý míč, snažit se znovu o co nejlepší
vlastní výkon a nezapomínat, jak Brno
může být nebezpečné,“ řekl k sobotnímu střetnutí kouč vékáčka Lubomír
Petráš.

VK Prostějov B – Zlín 0:3 (-23, -21,
-19) a 3:0 (21, 22, 24)
Žákovský „A“-tým vékáčka pod hlavičkou kadetského béčka zase dokázal v první lize U15 jednou zaskočit věkově starší
i papírově silnější protivnice. Po Frenštátu
tentokrát jednou zdolal i Zlín a na kontakt
se přiblížil čtvrté pozici.
1. liga kadetek ČR, základní skupina F
2019/20 – pořadí po 12. kole: 1. Frýdek-Místek 36, 2. Zlín 23, 3. Frenštát 23, 4. Nový
Jičín12,5.VKProstějovB11,6.Olomouc3.
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hra v tiebreaku + jedna porážka stejným
poměrem znamenaly konečnou dělbu
bodů 3:3, tím pádem zůstala děvčata VK
v tabulce o fous před svými rivalkami.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B 2019/20 – pořadí po 12. kole: 1.
Šternberk 35, 2. Brno 22, 3. Ostrava 21,
4. VK Prostějov 15, 5. Uherské Hradiště
14, 6. Přerov 1.
Příští utkání: VK Prostějov – Šternberk
v sobotu 30. listopadu od 11.00 a 15.00
hodin (Národní sportovní centrum PV).

Přerov B – VK Prostějov C 3:1 (17, 13,
-24, 12) a 3:0 (21, 24, 16)
Uničov – VK Prostějov C 3:0 (13, 18, 14)
a 3:0 (14, 10, 6)
Prostějovské béčko starších žákyň v krajském přeboru kadetek docela hodně potrápilo „A“-družstvo svých přerovských
vrstevnic na jeho palubovce, byť nevydolovalo ani bodík. V následné předehrávce
opět venku holky už nezvládly vzdorovat
favorizovanému Uničovu.
Krajský přebor kadetek 2019/20 – pořadí po 10. kole: 1. Uničov 26, 2. Přerov
B 24, 3. Šternberk B 24, 4. Kroměříž juniorky 19, 5. Česká Třebová 8, 6. VK Prostějov C 7, 7. UP Olomouc C 5, 8. UP
Olomouc B 1.
Příští utkání: VK Prostějov C – Česká Třebová v sobotu 16. listopadu od 10.00 a 13.00
hodin (Národní sportovní centrum PV).
(son)
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Příští utkání: Frýdek-Místek – VK Prostějov B v sobotu 30. listopadu od 10.00
a 14.00 hodin.
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Uherské Hradiště – VK Prostějov 2:3
(23, -10, 19, -16, -8) a 3:2 (-24, 22, 21,
-22, 10)
Přímé bitvy o čtvrté místo extraligové
grupy B, jež na konci základní části znamená postup do prostřední nadstavbové
skupiny, vyzněly nerozhodně. A to po
dvou dlouhých třísetových dramatech,
kdy se vývoj neustále přeléval ze strany na
stranu.
První mač dokázaly o něco lepší prostějovské hráčky otočit z 1:0 a 2:1 k těsnému
finálnímu vítězství, v odvetném souboji
se jim to už nepovedlo. Přesto jedna vý-

KADETKY

Vedoucí Zlín i druhé Šlapanice tak hodně
odskočily.
1. liga juniorek ČR, základní skupina
E 2019/20 – pořadí po 12. kole: 1. Zlín
31, 2. Šlapanice 29, 3. VK Prostějov 24,
4. Uherské Hradiště 15, 5. Znojmo 6, 6.
Břeclav 3.
Příští utkání: VK Prostějov – Břeclav
v neděli 1. prosince od 10.00 a 14.00 hodin (Národní sportovní centrum PV).
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Uherské Hradiště – VK Prostějov 3:0
(13, 15, 15) a 3:1 (13, -19, 18, 16)
Hanačky potřebovaly pokračovat ve
vítězné jízdě první ligou, aby udržely
kontakt s čelem tabulky. Místo toho však
v šestém dvoukole velmi nečekaně i nepříjemně klopýtly na půdě slováckého
celku, který měl do té doby na kontě jen
devět bodů.
Hlavně úvodní duel nevyšel viditelně
unavené hostující družině vůbec a po
veskrze špatném výkonu schytala krutý
debakl. Podobně vypadal i začátek odvety, až poté se vékáčko zvedlo. A konečně
získalo sadu. Což však bylo jediné pozitivum, neboť vzápětí jej soupeřky znovu
smetly.

JUNIORKY

PROSTĚJOV Už druhá delší přestávka nastala v českých soutěžích volejbalových mládežnic ČR 2019/20. Ještě
před touto pauzou byly v plné zápasové permanenci jednotlivé výběry
VK Prostějov, kterým se dařilo dost
rozdílně.

juniorky si na Slovácku přivodily komplikace

Kadetky VK udržely Hradiště pod sebou, naopak

je se v sobotu 23. listopadu od 17.00
hodin v hale Sportcentra DDM. Papírově by mělo jít o jednoznačnou
záležitost, neboť Hanačky se pohybují
v horní polovině průběžné tabulky,
zatímco Brňanky patří do její spodní
části a na vyšší pozice ztrácejí víc než
deset bodů.
První vzájemný duel této sezóny však
málem ovládl jihomoravský celek,
který vedl již 2:0 na sady, než hostující družstvo výrazným zlepšením
na konečných 2:3 (23, 20,
Marek SONNEVEND otočilo
-18, -19, -13). V dramatickém závěru
Přivítají v něm VK Královo Pole, hra- ale tehdy skoro ztratilo tiebreakový

PROSTĚJOV Parádní sérii domácích triumfů bez ztraceného setu
táhnou od začátku UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 volejbalistky
VK Prostějov. Jako v nedávných
dobách největší oddílové slávy kosí
své protivnice dominantním způsobem, už pětkrát za sebou vyhrály
na vlastním hřišti jasně 3:0. A další
takové vítězství by v optimálním
případě rády přidaly z nadcházejícího 12. kola soutěže.

Bude to doma pošesté bez ztráty kytičky
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VOJTĚCHOV Velké množství aut,
zástupy lidí. A všude spousta očekávání. Vojtěchov se stal předminulý víkend na jeden večer útočištěm
pro zájemce o adrenalin a zároveň
také lidí, kteří se snaží překonat
sami sebe. Přeci jen i o tom chození po uhlí je. Čtvrtý ročník akce
pořádané za místní hospodou
U Posledního mohykána přivábil
pestrou paletu lidí všech věkových
kategorií. Místní, ale také ty, kteří
se přijeli podívat ze vzdálenějšího
okolí. „Zaujalo mě to, nikdy jsem to
neviděl. Přijel jsem se ale podívat,
do toho nejdu,“ říká třeba šedesátník, který prozradí, že dorazil až
z Moravské Třebové.

Postupně se přítomní shlukují kolem několik metrů dlouhého ohniště.
Z něj ještě šlehají plameny, i proto snad
k místu lidé přistupují s respektem.
„Loni to bylo delší, minimálně tak
dvakrát. A několik lidí se tu spálilo,“ poznamenal postarší muž. A několikrát to
zopakuje. „To na kuráži moc nepřidá,“
pomyslím si. A přehodnocuji možnost,
že do uhlí sám vstoupím.
To už ale přichází Zdeněk Koutný,
který s kolegy připravoval ohniště.
Z něj už jsou v tu dobu jen uhlíky. Lidem vysvětlil, jak vše probíhá a proč je
potřeba si otřít před vstupem do ohniště nohy. Stejně jako skutečnost, že

Michal SOBECKÝ

Jak se mi
připekly nohy, ale
překonal jsem strach

se chození po žhavém uhlí používalo
a používá při různých rituálech. „Byl
jsem kdysi nadšený do různých šamanských věcí. Dlouhá léta jsem dělal
vedoucího, jezdili jsme na indiánské
tábory, kde jsme to chození taky dělali.
Tady to na mě práskli majitelům, kteří
to vždycky chtěli vyzkoušet,“ vysvětlil
později.
Přítomní se nejdříve zdráhali, nakonec ale začali přes uhlí chodit. Někteří
to dokonce vzali dvakrát. „Šla jsem to
poprvé a bylo to neskutečné. Když
jsem viděla ostatní, dodalo mi to
odvahu. Nakonec jsem byla dvakrát
a poprvé, když jsem to šla, jsem se
chytila ruky toho chlapíka. A to mě
hodně uklidnilo,“ pověděla třeba Alena Ditrichová. Pomáhali ovšem také
rodiče a partneři.
No a nakonec jsem ani sám neodolal
– zapracovalo ego. Připadal bych si
zkrátka trapně, před sebou i před přítelkyní. Napětí bylo velké, ale strach
jsem překonal. První krok, druhý,
třetí, au. Do třetice všeho nejlepšího tentokrát neplatilo a pravá noha
se mírně připekla. „Jdete to teda

0GXwGFPÊ OCIKEMÆ P÷
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Foto: Michal Sobecký

vycházkovým tempem,“ ocenil hlas
Zdeňka Koutného, který jsem zaslechl, i když bylo těžké vnímat okolí
– pozornost se soustředila na překonání posledního metru. Příliš pomalá
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chůze asi pravda nebyl dobrý nápad,
ale záhy bylo hotovo. Zvládl jsem to!
Došel jsem mezi posledními, další
lidé se započítali pouze mezi diváky.
Přišli ale o hodně. Vědomí toho, že

člověk dokáže překonat sám sebe,
není marné. A dodá mu rozhodně na
síle i sebeúctě. A chození po žhavých
uhlících je jednou z možností, jak
toho dosáhnout.

yy Co na střetnutí říkáte?
„Z mého pohledu to bylo vyrovnané
utkání, které se postupně zlomilo ve
prospěch domácích. My jsme se v každém setu nejdřív držely, ale vždycky
okolo deseti bodů přišel náš tradiční
výpadek v jednom postavení a soupeřky hodně odskočily. V první sadě
jsme se ještě zvedly a prohrály až v těsné koncovce, další dva sety už byly od
poloviny jasné.“
yy Sráží vás zmíněné dlouhé šňůry inkasovaných bodů. Co za ně
může?

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

„Pokaždé jsme v pohodě, ale pak v nějakém postavení opakovaně zachybujeme, tím znejistíme a dlouho se nám
nedaří otočit. Venku to bývá horší než
doma, vymlouvat se na cizí haly však
nesmíme. I když sebevědomí, které
máme na vlastním hřišti větší, určitě
hraje svou roli. Asi se musíme ještě víc
soustředit, nepolevovat.“
yy Jaký dojem máte ze svého vlastního výkonu?
„Dnes to bylo poprvé, co jsem po
naskočení do zápasu z lavičky vydržela na hřišti delší dobu. A hrálo se
mi dobře, myslím, že jsem neodvedla
špatný výkon. Samozřejmě to vždycky
může být ještě lepší. Každopádně mě
těší každá šance, kterou v extralize žen
dostanu, aspoň můžu prodat, že mám
teď dost natrénováno.“

OLOMOUC Pro ni to byl poněkud rozporuplný zápas. Premiérově
v tomto soutěžním ročníku dostala druhá nahrávačka VK Klára
Dvořáčková víc prostoru, na hřišti strávila přes polovinu derby
a nevedla si vůbec špatně. Prostějovské volejbalistky však současně padly v Olomouci 0:3, což jakoukoliv radost vylučovalo.

Foto: Marek Sonnevend

Divácky úplně narváno nebylo, ale sobotní bitva územně blízkých
konkurentek UP Olomouc vs. VK Prostějov přilákala do Sportovní
haly Univerzity Palackého dost početné zástupy volejbalových fanoušků. Domácí pořadatelé jich napočítali sedm stovek (včetně
zhruba padesátky hostujících příznivců), možná jich reálně dorazilo ještě víc. Atmosféra hanáckého derby se každopádně stala
ozdobou 11. extraligového dějství.

Derby zaplnilo hlediště

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM
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yy Pomáhá vám i naskakování za
druholigový B-tým?
„Určitě. Díky utkáním za béčko se
udržuju v zápasovém rytmu a potom
si můžu při střídání v áčku víc věřit.
Někdy ve druhé lize nastoupím místo
nahrávky na účku, kde si zasmečuju,
což mám ráda. A teď se k nám přímo
na hřišti přidala i Soli, což je takový
živel a vzor. Navíc přišly jako posily dvě holky z Šelem Brno, jednu
znám z mládežnických reprezentací ČR a jsme docela sehrané.
Celkově za béčko nastupuju
ráda, cítím se v něm dobře.“
yy Jak zatím hodnotíte
probíhající sezónu áčka
Prostějova?
„Myslím, že probíhá docela
dobře. Před začátkem soutěže se nám moc nevěřilo
a panovaly obavy, abychom
nespadly na nějaké nižší příčky v extraligové tabulce. Zatím
se nám ale hlavně doma daří,
jsme čtvrté a minimálně o tu
horní čtyřku bychom měly být schopné
bojovat. Teď už tomu samy věříme, byť
třeba dnešní porážka 0:3 tady v Olomouci byla zbytečná. Každopádně o semifinále chceme hrát a porvat se o něj.“

BYLI JSME
U TOHO

Olomouc, Prostějov (son) Překvapivou zápletku přinesla předehrávka čtvrtfinále Českého poháru žen 2019/2020.
Volejbalistky Olomouce v ní uprostřed
minulého týdne horkotěžko udolaly
svou „farmu“ ze Šternberka až po tuhém
boji těsně 3:2 (18, -22, 11, -23, 12). „Po
velmi špatném výkonu je to pro nás nakonec ještě vcelku dobrý výsledek. V poháru se počítají výhry, ale s takovým výkonem bychom v lize prohráli s kdekým.
Z naší strany tam byla mizerná obrana
a celkově katastrofální projev. Doufám,
že šlo jen o výjimku, hodně rychle na to
zapomeneme a v sobotu proti Prostějovu budeme hrát úplně jinak,“ lamentoval
i směrem k uplynulému derby kouč UP
Petr Zapletal. „Musím celý tým pochválit
za velice dobrý a bojovný výkon. V sestavě jsme měli dvě věkem ještě kadetky
a teprve šestnáctiletá Kamidinová mě
velmi pozitivně překvapila i potěšila. Výsledek 2:3 je pro nás dobrý, těšíme se na
odvetu a určitě to Olomouci nedáme
zadarmo,“ usmíval se spokojený lodivod
Sokola Jan Drešl.
Odvetný duel přijde na řadu až v lednu,
stejně jako všechny ostatní čtvrtfinálové
bitvy aktuálního ročníku ČP včetně té
prostějovské proti Frýdku-Místku.

Komplikace úpéèka
v národním poháru

Brno, Prostějov (son) . Zajímavé drama slibovala už před svým začátkem
volejbalová UNIQA extraliga žen ČR
2019/20. A očekávání jsou zatím z velké míry naplňována. Třeba tím, že ve
vyrovnaném popředí tabulky průběžně
vládnou Šelmy Brno.
Favorizovaná Olomouc totiž poztrácela
víc bodů, než se předpokládalo, zatímco
v létě posílené Jihomoravanky váhaly
dosud o trochu méně. Hned zpočátku
sice odepsaly po bodíku za těsné výhry
3:2 v Ostravě i v Přerově, ale od té doby
již kralují a pouze stejným poměrem
podlehly právě na UP, aby následně
vysokoškolačky znovu předstihly. Naposledy si ambiciózní brněnské družstvo poradilo doma s Přerovem jasně
3:0 (15, 18, 22) a své vedení tím opět
potvrdilo. „Dokázali jsme si naší hrou
udělat pohodu na hřišti. Nespokojený
jsem akorát se závěrem třetího setu, kdy
jsem chtěl dát možnost hráčkám z lavičky, ale vypnuli jsme v hlavách a tím si to
znepříjemnili,“ prokázal vysokou náročnost navzdory hladkému vítězství trenér Šelem Ondřej Boula. Může se svým
týmem útočit i na mistrovský titul?
„Všechno je možné, ale tak daleko se
zatím nedíváme. Soutěž je letos hodně
vyrovnaná, hlavně v její horní polovině
může každý porazit každého. Proto musíme jít dál zápas od zápasu a uvidíme,
co přinese zbytek sezóny. Medaili však
chceme určitě,“ prohlásil Boula.

Brnìnské Šelmy
vedou extraligu!

RYCHLÝ
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Pořádně doširoka otevřel uplynulou
sobotu prostějovský Národní dům
své dveře po rozsáhlých opravách odstartovaných už loni v létě. Oficiálně
skončily letos 25. října. Během sobotních volných prohlídek konaných
v rámci Noci divadel „Národ“ navští-

Zatímco většina lidí úpravy bezvý- 2TQUCFKV UG RąGU MQORCMVPÊ QDTCPW
hradně vítala, objevily se i připomín- 1NQOQWEGD[NRTQRTQUV÷LQXUMÆ×VQéPK
ky. „Není to špatné, ostatně to taky EG PCUPÊOMW\CMQPéWLG.WEKG0QX¾ 
něco stálo. Osobně se mi ale moc ne- VXTFÚQąÊwGM Foto: Marek Sonnevend
líbí třeba barva ozdobných prvků na trojka, neboť kromě druhého úpéčstřeše. Místo toho, aby tam byla měď, ka (28 bodů) naplno uspěly i Šelmy
tak je to natřené něčím, co mi ze všeho coby lídr tabulky (29) + třetí Ostrava (25). Naopak v Králově Poli
zaváhal pátý Olymp (18), tím pádem zůstala družina VK na čtvrté
saa
3x foto: Martin Zaoral
pozici (20) pět bodů před šestým
Libercem (15). „Nebudeme to mít
snadné, protože soupeři už nás mají
víc přečtené, ví o našich slabinách
a snaží se jich využívat. My se s tímhle
musíme poprat a hlavně nepřestávat
během zápasů věřit, že můžeme hrát
líp. Abychom z pasáží, kdy se nedaří,
zvedli svůj výkon opět nahoru. Což
nám kromě prvního setu tentokrát
&TWJQW PGLXÚTC\P÷LwÊ PQXKPMQW LG UVąGwPÊ QMPQ XG 8KVT¾å PCF DCNMÐPGO D[NC \TGMQPUVTWQXCP¾ PC <C\F÷PÆ RčNMTWJQXÆ NWPGV[ PCF FKXCFGNPÊOK NÐåGOK
chybělo,“ zaregistroval Luboš Petráš.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

Lidé v sobotu volně korzující Národním domem díky vystaveným fotografiím a panelům mohli vstřebat řadu
zajímavých informací z historie i současnosti prostějovské dominanty. Ze
všeho nejvíc však obdivovali novou
vitráž, jež se objevila nad balkónem
v místě té původní, kterou navrhl sám
Jan Kotěra. Bohužel za druhé světové
války Němci budovu necitlivě přestavěli a zásadním způsobem znehodnotili. Za své mimo mnoha jiného vzaly
právě i vitráže. Ty byly na různých
místech budovy odstraněny a prostory po nich zazděny. „V rámci oprav byl
obnoven původní otvor nad balkónem. Do něj byla osazena jednotlivá
okna vitráže, jejíž současná výtvarná

9LWU½zHVNOÉ]HO\REGLY

vila spousta zvědavců i patriotů. „Je
to tu nádherné. Jsem přivandrovalec,
do Prostějova jsem se přestěhovala
před padesáti lety. Ale musím říct, že
je to krásné město a tenhle dům je
jeho skutečnou korunou,“ netajila své
nadšení Anežka Benešová. Kompletní rekonstrukce se v uplynulém roce
dočkaly střecha a fasáda Národního
domu. Zásadní byla i generální oprava
rozvodů, odpadů a inženýrských sítí,
které byly dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Celý objekt pak byl kompletně vymalován a jeviště zakrývá
nová opona.
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PROSTĚJOV Národní sportovní
centrum v Prostějově bude sloužit
v sobotu 23. listopadu dobré věci.
Od 9:00 hodin až do odpoledních
17:00 hodin se v něm sejdou všichni, kteří rádi podpoří projekt Dům
pro Julii v rámci akce Benefice pro
rodiny s nemocnými dětmi. Přijďte se protáhnout na pět lekcí jógy
a přispět na výstavbu prvního hospice pro děti.
Dům pro Julii je nezisková organizace
realizující výstavbu dětského hospice Dům pro Julii v Brně, kde zkušení
odborníci poskytnou tu nejlepší možnou péči v těžkém období a nabídnou
péči odlehčovací pro dlouhodobě
i krátkodobě pečující i možnost společného prožití terminálního stádia
onemocnění.
„Účastníci Benefiční jógy se mohou
těšit na pět jógových studií, kundalini
jógu v zastoupení Evy Schneiderové
z Kundalini jóga Praha, jemnou ashtanga jógu
podání
manželů Petry a RadiJakv to
vidí
ma
Zapletalových z Dva jóga ateliéru,
KAPITÁNKA
jinovou jógu od Evy Ohlídalové z Ba-
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původní
reportáž
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ŽHAVÁ NOVINKA

PROSTĚJOV V polovině října se
konal výroční 20. ročník sbírky
Bílá pastelka, jejímž letošním mottem bylo „VIDĚNO SRDCEM“
. V Prostějově se jako již tradičně
zapojily dvě střední školy, jedná se
o Trivis a Cyrilometodějské gymnázium. Dále čtyři základní školy,
a to ZŠ Jana Železného, ZŠ Valenty,
ZŠ Dr. Horáka a jako vždy ze všech
nejlepší vítězná ZŠ Melantrichova, která měla nejvyšší výtěžek ze
všech zúčastněných škol, a to 18
602 Kč. Zde byla i vítězná dvojice.
„Letos nás trochu postrašilo mračné
a lehce deštivé počasí, avšak naše studenty to neodradilo. Studenti střed-

sobotní prohlídky vzbuzovala největší
vVEČERNÍKU
Prostějově 60 tisíc Během
zájem obnovená vitráž nad balkónem

JEDNIČKA
vynesla ČEKÁNÍ
pastelkVKa PODLE
Bílá
PROSTÌJOVSKÁ
SECESNÍ PERLA
NA VENKOVNÍ
BODYZÁØÍ
DÁLNOVOU
TRVÁ

28

volejbal

Ü½NGJ

Ženy vékáčka v Olomouci nepřekvapily a na zisk
obnovená
vitráž
balkónem
zezájem
hřišť soupeřů
nedosáhly
užnad
půldruhého
měsíce
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V prvních dvou setech přitom hostující tým vedl (6:8 a 10:11, respektive
6:7), i zkraje třetí se držel vyrovnaně
(8:7). Pak ale pokaždé přišla dlouhá
série získaných výměn domácího kolektivu, která logicky ovlivnila další dění
na hřišti (z 10:11 na 18:11, z 12:11 na
21:11, z 14:11 na 19:11).
„Řady inkasovaných bodů v jednom
postavení jsou naší velkou slabinou.
Tentokrát problém nebyl zdaleka jen na
přihrávce, spíš jsme se nedokázali prosazovat útokem. Zastavovala nás kvalitní
obrana UP i vlastní nevynucené chyby,“ trefně našel kouč vékáčka Lubomír
Petráš ústřední důvod hladké prohry.
Výsledné skóre 25:23, 25:13, 25:15 výstižně dokládá, že reálnou šanci zaskočit
favorita měl prostějovský mančaft pouze
v zahajovací sadě. Na jejím sklonku do-

Marek
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původní zpravodajství
pro Večerník

táhl na 19:17 a poté odvrácením dvou
setbolů z 24:21 na 24:23, následně sám
zakončoval s možností vyrovnat. Klíčovou výměnu i celé vstupní dějství však
olomoucké družstvo utnulo symbolicky
– blokem přímo na zem.
„V úvodním setu jsme kromě toho jednoho výpadku hráli docela dobře, bojovali a dostali se do vyrovnané koncovky.
Přesto našemu výkonu něco chybělo,
i proto se nepodařilo závěr dotáhnout
k vítěznému obratu. Potom už měl soupeř
utkání pod kontrolou, hlavně ve druhých
polovinách setů nám hodně ujížděl,“ hodnotil Petráš.
Celý mač tak v součtu vyzněl hladce pro
úřadující české šampiónky. „Bylo vidět,
že Olomouc se na tenhle zápas dobře
připravila. Využila své větší kompaktnosti i zkušeností, zatímco my jsme se trápili
na síti. Tam nás domácí nepustili skoro
k ničemu a průběh si celkově pohlídali,“
ohlížel se hlavní trenér žen Prostějova za
méně povedeným soubojem.
Rozdíl mezi volejbalovým projevem
jeho svěřenkyň doma a venku je stále
výrazně patrný. „Ten kontrast se zvětšuje tím, že jsme teď čtyřikrát za sebou

OLOMOUC Výjezdy ke čtyřem momentálně nejsilnějším protivníkům v UNIQA extralize žen ČR 2019/2020
dopadly pro volejbalistky VK Prostějov shodně: nulovým bodovým ziskem. Po porážkách 0:3 na Olympu
Praha a 1:3 u Šelem Brno i v Ostravě aktuálně padly 0:3
v nejnáročnějším možném střetnutí na půdě konkurenční Olomouce.
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Ženy UP Olomouc si uprostřed týdne před ostře sledovaným derby s Prostějovem předehrály úvodní čtvrtfinále Českého poháru. A doma proti „spřátelenému“ Šternberku jim hrubě nevyšlo, když jen tak tak urvaly utrápené vítězství 3:2. Navíc prý musel hostující kouč během triebreaku při vícebodovém
vedení svého družstva „povinně“ prostřídat a do utkání poslat (prý na rozkaz
klubového šéfa Zemánka) juniorky, aby favorit nepříznivý vývoj otočil, neudělal výsledkovou ostudu.
Pravdivost takových zvěstí nemůžeme potvrdit, každopádně natěšenost fanoušků VK na opětovné skolení úhlavního rivala tím víc vzrostla. „Dneska
jim to zase nandáme,“ bojovně říkal jeden z postarších fans vékáčka, jichž do
Sportovní haly Univerzity Palackého dorazilo po vlastní ose několik desítek.
Všichni měli v živé paměti zářijový triumf nad úpéčkem, které „jejich holky“
slavně smázly 3:0 po setech 25:20, 25:19 a 25:14. To však bylo doma, kde
se současné družině prostějovských mladic herně i výsledkově daří. Zatímco
venku je to spíš napak.
Tahle realita se projevila v sobotním utkání, jež po dramatickém prvním setu
nabralo rychlý spád, jako Sametová revoluce před třiceti lety. Olomoučanky
tažené svými zkušenými oporami ukázaly, na co opravdu mají, a Petrášovy
svěřenkyně naopak odhalily především své rezervy. Včetně toho, jak moc se
ještě musí učit i zlepšovat, aby vyšší volejbalovou kvalitu dokázaly předvádět
stabilně, ne pouze jednorázově. Vyhecovaným příznivcům hostujícího tábora
tudíž sklaplo, ovšem není proč smutnit. Sezóna je ještě dlouhá a jakýkoliv dílčí
úspěch nad papírově silnějšími soupeři se přece počítá.

VÍRA A REALITA

OLOMOUC Série venkovních porážek prostějovských volejbalistek
pokračuje. Na hřištích protivnic
neuspěly ani napočtvrté za sebou,
když tentokrát měly v 11. kole
UNIQA extraligy ČR 2019/2020
hodně těžkou roli u úřadujících
mistryň republiky z Olomouce. Na
rozdíl od vlastní palubovky je na
té jejich zaskočit nedokázaly, kromě vyrovnané vstupní sady měly
rivalky znatelně navrch. A vrátily
VK nečekanou porážku z minulého
vzájemného duelu i s úroky.

6:8, 9:8, 10:11, 18:11, 18:14, 19:17,
21:17, 23:19, 23:21, 25:23. Druhý
set: 3:2, 3:4, 6:7, 9:7, 10:10, 12:10,
21:11, 22:13, 25:13. Třetí set: 2:2,
5:2, 6:5, 8:5, 8:7, 12:8, 14:11, 19:11,
19:14, 22:14, 25:15.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:3, 4:4, 6:6,

VK PRO

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA UP OLO
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nejvíc připomíná lego. To samé je na
radnici. Byl jsem v Anglii a tam dokázali své historické stavby opravit zcela
v duchu, v jakém byly postaveny, tady
to asi není možné,“ posteskl si známý
prostějovský fotograf Bob Pacholík.
Dle ředitelky divadla památkáři měď
stavařům nepovolili, neboť trvali na
stejném materiálu, jaký byl použit při
stavbě. „Nicméně barva má stejný odstín jako ta, která tu byla při otevření
před 112 lety. Vycházelo se přitom
z nejspodnější vrstvy použitého nátěru,“ okomentovala tuto připomínku
Jana Maršálková.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Má za sebou čtyři
napsané knížky ale taky nespočet
kilometrů. A to je mu teprve 27 let.
Ladislav Zibura patří k nejmladší
generaci novodobých cestovatelů.
A zážitky z jízd po světě si nenechává pro sebe, naopak. Každý rok se
vydává na celorepublikové turné,
které pravidelně nevynechává ani
Prostějov. Ani tentokrát se pak nemusel bát nezájmu lidí. Vyprodáno
bylo už dlouho před začátkem cestovatelské přednášky plánované na
středeční půl osmou večer. Večerník
byl u toho!
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Jakub Szymsza bral v přehlídce nejlepších studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v mezinárodních soutěžích, druhé místo. Bylo to za jeho
úspěšnou účast v mezinárodním kole
debatní soutěže Rotary International
Competition v Izraeli, kde byl členem českého vítězného týmu. Kromě
toho byl oceněn jako nejlepší řečník
celostátní debatní ligy. „Této soutěže
se účastní zhruba třicítka týmů z celé
České republiky a probíhá ve dvou
variantách: buď se debatuje v češtině,
nebo v angličtině. Princip je takový,

Martin ZAORAL

že na úvod se vysloví nějaká teze. Následně ji má jedna skupina hájit a druhá tvrdit opak. Porota pak hodnotí,
komu se podaří víc argumentů obhájit
či naopak vyvrátit,“ představil debatní soutěž Jakub Szymsza, který se již
v minulosti v přehledu Talentů Olomouckého kraje opakovaně objevil.
„Tehdy jsem byl oceněn za mé projekty v oboru programování. Tak vysoko
jsem se však zatím nikdy nedostal,“
upozornil všestranně nadaný mladík.
Dalším oceněným v téže humanitní kategorii byl Dominik Zajíček
z prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera za 1. místo v celostát-

ní soutěži Cena Maxe Broda. V ní
zvítězil se svojí literární esejí. Nemalého úspěchu dosáhl také Martin Kocourek z téže školy, jenž
zvítězil v překladatelské soutěži
ve španělštině. Oceněna byla i řada
dalších prostějovských studentů a to
zejména za své sportovní výkony.
Nejvýše, konkrétně na páté místo,
se v této oblasti prosadil tenista, člen
daviscupového týmu ČR a student
GJW Jiří Lehačka. V kategorii technických oborů pak uspěl například
Tomáš Zdařil ze SOŠp a SOUs, který nás reprezentoval v mezinárodní
soutěži svářečů.
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Lidé, kteří akci navštívili, ani tentokrát
neprohloupili. Dostalo se jim zajímavých informací z historie i současnosti
zemí, nahlédli například do finského sídla Santy Clause u Rovaniemi. A zejména
se po celý večer bohatě nasmáli. „Řekly
mi o tom děti. Na Ziburovi jsem byla poprvé. A bylo to opravdu moc povedené,“
uvedla Jarka Hoplíčková, jedna z mnoha
spokojených divaček.

Tři úvodní výměny, tři domácí hrubky.
Vékáčko zvládlo start do utkání lépe
(0:3), ovšem pak se hra vyrovnala
a skóre přelévalo ze strany na stranu
(4:4, 6:8, 9:8). Hostující tým držel
krok do stavu 10:11, kdy mu problémy na přihrávce způsobil účinný servis
Trnkové. Soupeřky si pomohly i neprostupnými bloky a osmibodová šňůra
přinesla razantní obrat na 18:11. Nebyl
však rozhodující, neboť „růžovky“ vzápětí bleskově dotáhly vlastním zlepšením na 19:17. V dramatickém závěru
dokonce odvrátily dva setboly (z 24:21
na 24:23) a mohly i vyrovnat, bohužel
svou šanci nevyužily – 25:23 a 1:0.
Naprosto rovnocenný volejbal se hrál
i zkraje druhého dějství, znovu každý chvilku tahal pilku (3:2, 6:7, 9:7,
10:10). Než Orvošová a spol. opět
udeřily uprostřed setu dlouhou sérií
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vylámaly zuby na vysoké blokové
hradbě favoritek, případně na svých
nevynucených minelách. Obhájkyně
titulu tentokrát odskočily hned po
startu třetího dílu (z 2:2 na 5:2) a ačkoliv o rychlou výhodu takřka přišly
(6:5, 8:7), mač si ze svých rukou již
vyrvat nenechaly. Těžily z větší herní
komplexnosti i jistoty, méně chybovaly
a zdatněji zvládaly stěžejní okamžiky.
Tím pádem se zrodil jejich zasloužený
triumf – 25:15 a 3:0.

„Vyhrál kompaktnější a zkušenější tým. Kromě prvního setu nás domácí k ničemu nepustili. My jsme mohli hrát určitě lépe, ale ani tak by to tentokrát asi nestačilo. Projevila se jak kvalita Olomouce, tak skutečnost, že naše venkovní výkony
zatím zdaleka nedosahují těch domácích.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

„Po středečním těžkém pohárovém utkání, v němž jsme proti Šternberku hráli
velmi špatně, jsme tentokrát předvedli stoprocentní obrat a jiný výkon. V prvním
a druhém setu jsme měli lepší servis, což nám hodně pomohlo. Holky se koncentrovaly na každý míč, hrály zodpovědně a jsem rád, že jsme Prostějovu vrátili
porážku 0:3 z předchozího vzájemného zápasu.“

Petr ZAPLETAL – UP Olomouc
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bodů v řadě, tentokrát devítinásobnou
z 12:11 na 21:11. Tradiční výpadek
VK v jednom postavení provázela zaváhání veškerého druhu, zatímco Olomoučanky během této klíčové pasáže
výborně podávaly i bránily, fungoval
jim přechod z defenzivy do protiútoků.
Naopak prostějovským plejerkám přestalo jít úplně všechno – 25:13 a 2:0.
Pronikavý pokles výkonu Petrášových
svěřenkyň byl patrný vedle příjmu
také při zakončení, kterým si často

Večerník navštívil prostějovskou
hvězdárnu ve středu dopoledne, kdy
tam probíhal workshop s názvem Pozorování Slunce a zpracování získaných

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Také v Prostějově se
zapojili do zajímavé akce. V místní
hvězdárně v Kolářových sadech
proběhl Týden vědy a techniky, což
je největší vědecký festival napříč
Českou republikou. Celotýdenní
akce zahrnovala přednášky, výstavu,
promítání dokumentárních filmů,
workshop a samozřejmě pozorování
hvězd a hlavně Slunce. Bohužel ve
chvílích, kdy se odehrával poměrně
vzácný úkaz přechodu planety
Merkur před životodárnou hvězdou
Slunce, bylo začátkem minulého
týdne nad Prostějovem zataženo
a pozorování tak zhatily mraky...
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tohoto výtvarníka se stala malba a to zejména akvarel. Mistrně využívá veškeré
možnosti techniky akvarelu, jako jsou
roztírání, stékání, prostupování barev,
kresbu štětcem naznačující kaligraficky
pojaté znaky nebo plavé linie. Akvarel vnímá jako své životní poslání a je přesvědčen o jeho stálé aktuálnosti a podnětnosti
pro současné výtvarné umění. Tématem
jeho prací jsou především moravská krajina a město.
Hlasovat pro tuto vojici můžete až do
15. prosince na stránkách www.osobnost.moravy.eu. Z jedné IP adresy lze
poslat hlas jednou za 24 hodin. Po uzavření internetové ankety budou výsledky a jméno vítěze - Osobnosti Moravy
2019 vyhlášeny na stránkách Moravské
národní obce www.zamoravu.eu. (mls)

dat. V dopoledních hodinách pro školní
děti a odpoledne pro širokou veřejnost
přijela z Prahy na toto téma besedovat Martina Exnerová z Astronomického ústavu Akademie věd České
republiky. „Slunce je naše nejbližší
hvězda a z tohoto pohledu nám může
v mnoha ohledech fungovat jako
obrovská fyzikální laboratoř. Zároveň
je Slunce pro nás životně důležité
těleso,“ pronesla Martina Exnerová,
které jsme se zároveň zeptali, jak se ze
Slunce vůbec dají přijímat nějaká data
a vyhodnocovat je. Právě toto bylo totiž
stěžejním tématem celého středečního
workshopu. „Co se týká pozemního
pozorování Slunce, tak naše atmosféra
k nám propouští radiové záření, takže
v přeneseném slova smyslu můžeme
na Zemi Slunce prostě poslouchat.
Potom se k nám propouští samozřejmě
viditelná oblast ze Slunce, což je záření,

které je schopno vidět i lidské oko. Ze
Slunce se dají získávat tepelné hodnoty, úroveň jednotlivých druhů záření
a podobně. Je toho hodně, co můžeme
vědecky analyzovat a vyhodnocovat,“
řekla Martina Exnerová. Zvídavou
otázku Večerníku, zda Slunce může
někdy vyhasnout, zodpověděla odbornice s úsměvem. „Úplně zhasnout
nemůže! Slunce si doplňuje energii tím,
že přeměňuje vodík na helium. Stane
se ovšem to, že někdy helium dojde,
v tu chvíli Slunce prostě přejde na těžší
prvek. A ve chvíli, kdy mu dojde helium,
trošku se zvětší a jakmile jeho energie
převáží nad gravitací, tak Slunce jakoby
vybuchne. Odhodí vnější obal a zbyde
pouze jeho jádro. To pak bude ještě pár
milionů let svítit zbytkovou hmotou.
Ale nebojte se, celý tento úkaz bude
patrný až za nějaké čtyři miliardy let,“
řekla Martina Exnerová.

Týden
vědy
a
techniky
v prostějovské hvězdárně se i přes
počáteční nepřízeň počasí vydařil.
„V úvodu týdne jsme měli možnost
pozorovat ‚zákryt‘ Slunce planetou
Merkur, ovšem čtyři pětiny republiky
pokryly mraky, stejně tak tomu bylo
i v Prostějově. Takže jsme společně
s návštěvníky hvězdárny proseděli
v našem sále u plátna a sledovali jsme
‚zákryt‘ přes internet,“ posteskl si
Rudolf Novák, odborný pracovník
prostějovské hvězdárny a pedagog volného času.
Po středečním workshopu s Martinou
Exnerovou měla hvězdárna ještě další
program v rámci Týdne vědy a techniky,
když proběhla další beseda o Slunci
a v sobotu vyvrcholil Astronomický
víkend. „Docela příznivé počasí nám
konečně umožnilo pozorování Slunce
i dalších hvězd,“ usmál se Novák.

-
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nemluví. „Evropa je nejrozmanitější
světadíl. Přestože zabírá jen sedm
procent souše, tak je zde osmačtyřicet
států a mluví se zde dvěma stovkami
jazyků. I proto jsem si ji vybral na svou
další cestu,“ vysvětlil změnu – předtím
totiž Zibura navštívil například Kavkaz, Blízký východ nebo Čínu. Hodně
pak bylo slyšet, že jej zaujalo Estonsko,
ekologická země plná lesů.
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KONICE Po majiteli Muzea kočárů
Václavu Obrovi má region další zástupce v anketě o titul Osobnost Moravy.
Mezi devítku finalistů letošního ročníku pronikla oblíbená a neúnavná učitelka hry na klavír, varhanice a organizátorka koncertů vážné hudby Ludmila
Kopečná Nedomanská z Konice a také
prostějovský rodák Zdeněk Bláha.
Ludmila Kopečná Nedomanská od dětství bydlí a pracuje v Konici. Od útlého
věku pravidelně navštěvovala koncerty
Kruhu přátel hudby (KPH), které nyní
sama organizuje. Jako svoji následovnici
si ji vybral zakladatel KPH v Konici Alois
Trnečka. Paní Ludmila vystudovala konzervatoř v Kroměříži a následně Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Hudbou
žije a organizací koncertů tráví téměř veškerý svůj volný čas. „Nominace od manželů Fráňových z Konice si nesmírně vážím.
Beru ji jako velké ocenění. Přála bych si
snad jen tolik, aby to celé vedlo k dalšímu
zviditelnění konického Klubu přátel hudby a zejména koncertů, které pořádáme,“
řekla Večerníku Ludmila Kopečná Nedomanská.
Zdeněk Bláha absolvoval středoškolská
studia na gymnáziu v Prostějově. Zde získal zájem o výtvarnou činnost a základy
výtvarných technik, které dále rozvíjel při
studiu na stavební fakultě v Brně, kde začal spojovat technickou profesi s výtvarnou erudicí. Vysokoškolská studia ukončil v roce 1957. Nyní žije a pracuje v Brně.
Svoji inspiraci hledá především právě
v moravské metropoli. Těžištěm tvorby

SURYHGOY\SURGDQpNLQRSR(YURSĚ QRPLQRY½QLQDWLWXO2VREQRVW0RUDY\

'HUE\ULYDOHNMDVQĨSRGWDNWRYNRX2ORPRXFH Å6OXQFHMHæLYRWQĚGŢOHæLWp´
Å6OXQFHMHæLYRWQĚGŢOHæLWp´SRWYUGLODVWDURX
SRWYUGLODVWDURX
3:0
SUDYGX0DUWLQD([QHURYi
SUDYGX
0DUWLQD([QHURYi]$NDGHPLHYĚG
]$NDGHPLHYĚG
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Během sobotní prohlídky vzbuzovala největší

á
milujeme vecerník

Tentokrát ovšem Ladislav Zibura nejel
zase tak daleko, rozhodně ne do exotiky.
Namířil si to naopak skrze Evropu: přes
Knorová musí na artroskopii,
Polsko a pobaltské státy do Skandinávie
vrátit by se mohla od ledna
a poté letadlem do Řecka a odtamtud
přes Balkán zpět do Brna. Aby toho neNekončící seriál řešení zdravotních
bylo málo, cestu podnikl sám a hlavně
problémů mladé smečařky VK Lenky
Knorové napsal další kapitolu. Povelkou část z ní stopem. „Doufám, že
jednává o tom, že prostějovský tým
tato skvělá tradice nevymizí,“ prohlásil
bude svou letní juniorskou posilu
před naplněným sálem. A záhy spustil
Na takovou hodnotu
postrádat dle očekávání delší dobu.
svůj osobitý, vtipný a zároveň informaJak už jsme opakovaně informovali,
spadla
celková
užitečnost
tivní výklad.
devatenáctileté naději po prodělání
ženstva VK v duelu na
několika nemocí oteklo poslední
Lidé se tak mohli dozvědět, že má
dobou koleno, s nímž podstoupila
smysl navštívit Gdaňsk coby město
olomoucké palubovce. Vyopakovaná vyšetření u lékařských
plné historie, a dokonce s chovnou
soce záporná cifra jasně
specialistů. Závěrečná návštěva doknastoupili na hřištích silných soupeřů me lépe. Naopak venku ta sebedůvěra
stanicí tuleňů. Ale také, že litevské
tora rozhodla o nutnosti operativnídokládá fakt, že Prostějoz nejvyšších míst tabulky. Přesto je není taková,“ uznal Petráš.
hlavní město Vilnius je skvělé pro
ho řešení.
&REXGHG½O"
vankám se hanácká bitva
„Lenka půjde během týdne na arznát, že na vlastní palubovce si víc věří- V průběžné tabulce extraligové
všechny, co si chtějí u kafíčka poslechtoskopii, při které jí odstraní cystu
me, máme sebevědomí a prostě hraje- soutěže znovu odskočila vedoucí Národní dům byl slavnostně otevřen nout hudbu. Případně že Finové moc
u
krajských
rivalek
týmově
a koleno vyčistí,“ stručně prozradil
v
roce
1907
a
poslední
rekonstrukce
nevydařila.
kouč našich volejbalistek Lubomír
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020
je sice největší, nicméně pouze jednou
Petráš, co jeho svěřenkyni v nejbližz celé řady, kterou tento skvost nutně
ších dnech čeká.
Následovat bude rekonvalescence,
potřeboval. Díky ní se však dostal do
pak postupný návrat do herní zátěže.
WWW.
nejlepšího technického i estetického
„Tři týdny zůstane úplně mimo, nástavu, v jakém minimálně po druhé
sledně se do toho musí zpátky dostat.
světové válce byl. Je však jisté, že buVECERNIKPV.
Což znamená, že její reálné zapojedova bude i nadále vyžadovat neustá- PROSTĚJOV Neobyčejně šikovný
ní do zápasů vidím asi až po novém
roce,“ odhadoval Petráš délku absenlou péči. Kdy tedy můžeme čekat její a všestranný mladý muž! Tak by se
CZ
ce Knorové.
další obnovu? „To v tuto chvíli nevím, dal charakterizovat student CMG
stále je co zlepšovat. Už nyní třeba Jakub Szymsza. Ten na sebe výrazvíme, že za takových zhruba deset až něji upozornil již loni, když se coby
dvanáct let se zde bude muset opět Ježíš stal králem Majáles v Prostějoaneb názor
kompletně vymalovat. Věřím, že do té vě. Do něj se „převtělil“ paradoxně
Jak to vidí
doby se v sále i vestibulu divadla do- díky zálibě v metalové hudbě. KvůMichaela Zatloukalová
KAPITÁNKA
čkáme dalších nových vitráží,“ uzavře- li ní si zapálený kytarista nechal
narůst dlouhé vlasy, s nimiž bývá
la Jana Maršálková.
„Zase jsme měly výpadky v jednom postavení. Do poloviny setů jsme se v Oločasto zpodobňován právě zakladamouci pokaždé držely, ale pak soupeř odskočil a nepovedlo se nám ho dotel křesťanství. Nyní byl někdejší
táhnout. Celkově jsme v dnešním utkání opět střídaly světlé chvilky s horšími.
<#,+56ö6'5+7ä6'ñ41è0ª2Ą'&2.#60¦24156ö,185-¦*18'è'40ª-7
Ježíš oceněn coby „stříbrný“ Talent
A protože těch druhých bylo tentokrát o dost víc, vznikla z toho naše jasná
strana
porážka. Soupeřky mají kvalitu, určitě nám chtěly vrátit prohru z prvního
Olomouckého kraje 2019. Dosáhl
vzájemného zápasu letošní sezóny. Což se jim povedlo, a to zaslouženě, byly
tak nejvýše ze všech prostějovských
<#,+56ö6'5+7ä6'ñ41è0ª2Ą'&2.#60¦24156ö,185-¦*18'è'40ª-7
prostě
lepší. My jsme víc zabojovaly jen v první sadě, kde rozhodla teprve těsstudentů.
ná koncovka. Další dva sety už bohužel vyzněly jednoznačně. Venku jsme ani
u jednoho ze čtyř silných týmů nebodovaly, tím pádem musíme zabrat zase
doma. Tam si víc věříme a hrajeme lepší volejbal, snad to potvrdíme i proti KP
Brno, které teď hladce porazilo Olymp Praha a trochu se dotáhlo v tabulce.
Potřebujeme vítězství.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Už podruhé během letošní sezóny se stalo, že solidní
a rozhodně nijak špičkový výkon slovenské střeďačky stačil na ocenění nejlepší prostějovskou volejbalistkou týdne. Venku totiž Hanačky nehrají moc
dobře a po hladce ztraceném derby v Olomouci tak
připadala kromě Stümpelové v úvahu snad už
jedině Tereza Slavíková na liberu. Nikola
v sobotu dosáhla 7 bodů, z toho byla 2
esa + 2 bloky. A úspěšnost útoku měla 43
procent, tedy mnohem víc, než veškeré
parťačky. Prostě na rozdíl od nich znovu odvedla svůj obvyklý standard.

Nikola STUMPELOVÁ
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9 Soutěž„Vánočnísen“probíhávtermínuod21.října2019do4.prosince2019.
Výherce vybere 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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„Už nemáme na co koukat, musíme bodovat,“ burcuje Tomáš Divíšek
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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 vybraných
v prosinci splníme. Fantazii a snům se
meze nekladou!
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„To si musím ještě srovnat v hlavě.
ě.
ě.
Je to pro mě ale velké zklamání.
Šel jsem do Prostějova s tím,
že je zde kvalitní tým, skvělé
zázemí – věřil jsem v dobrou
sezónu. A to ještě chvíli
víli před
odešel.
Bodů
tím, než jsem odešel
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dešel. Bod
Bo
odů
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yyJak jste se dozvěděl o tom, že
u Jestřábů končíte?
„Ve čtvrtek mi zavolal Jiří Vykoukal,
zda bych měl zájem o nabídku ze Zlína. To se neodmítá.“
yy Co bylo důvodem pro tento
postup?

„To se musíte zeptat jeho. Nebylo zde
vyjádření o nespokojenosti s mými
výkony.“
yy Jak hodnotíte své výkony za
Jestřáby?
„Sám jsem nebyl spokojený s tím, jak
jsem hrál. Myslím, že jsem nepřispíval tolik, kolik jsem mohl. A mrzí mě
to. Snad ani s jedním zápasem nejsem spokojený. V Prostějově to pro
mě bohužel bylo nepovedené angažmá. Řekl jsem to i klukům v kabině,
omluvil jsem se za výkony.“
yy Když se zpětně podíváte, jaká
byla parta v kabině?

„Naprosto v pohodě, bez problémů.
ů.“
yy Prostějov je nyní desátý. Co vidíte jako důvod tohoto umístění??
„Je to celkovou hrou týmu. Na kažždém aspektu se dá něco změnit, zleppšit. V řadě věcí byly rezervy.“
yy Daly výměna trenéra a příchod
od
Ladislava Lubiny nový impuls
ls
hře?
„Ano. Bylo jasné, že přijdou změny.
ny.
Jirka Vykoukal tehdy usoudil, že ji
udělá u sebe.“
yy Co popřejete vašim dnes již býý
ývalým spoluhráčům?
„Aby se dostali do osmičky. A aby
by

nevypadala tak pevně. Toho mohl využít Šafář se Zadražilem, pohlednou
kombinaci si ale protagonisté sami pokazili – připletli se jeden druhému do
cesty. Na druhé straně byl hodně vidět
Mrázek a právě on přispěl skvělé kombinaci. Výsledkem souhry, do které se
zapojila celá pětice, byla skvělá střelecká pozice pro Lukáše Žálčíka - 4:2. Di-

našli pohodu ve hře. Prostějov si dobré výsledky
zaslouží, opravdu. Klukům
to přeju, stejně jako celému klubu. Sice to Jestřábi
ještě nemají zabité,,
ale budou to
mít hodněě
složité.“

4:2

Zápas začal ve vcelku komorní atmosféře a na ledě to zprvu bylo vidět. Di-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Ve znamení výrazné střelecké převahy Jestřábů se
odehrávalo sobotní utkání 22. kola
Chance ligy na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově.
Svěřenci kouče Lubiny které trápila série proher, zde přivítali další
dravce: ze Sokolova. A tentokrát
potvrdili papírové předpoklady,
když dokázali předposlední tým
tabulky porazit. Dvěma góly se o to
postarala čerstvá posila z Pardubic.

LHK PV
HC SOK

váci se první zajímavější šance dočkali
až v 6. minutě. Někdejší prostějovský
hráč Zadražil se postaral o nepříjemnou střelu do horního růžku, ale Štůrala byl připraven. Poté se probudili
domácí. Miškář byl aktivní při tlaku
jeho tým, v následné početní výhodě
už se navíc domácí trefili. Nejdříve
se sice u tyčky neprosadil Machala,
puk se ale dostal k Žálčíkovi a ten se
nemýlil – 1:0. Gól zřetelně Prostějov
nabudil a svěřenci trenéra Lubiny ještě přeřadili na vyšší obrátky. Hodně
vidět byl Nouza, také Machala. Jenže
šance nevyužili a naopak, takřka z ničeho, udeřili hosté. Zadražil zúročil
svou aktivitu z úvodu zápasu, dokázal
ujet domácí obraně a dvakrát překonal
Štůralu: nahrnutý kotouč mu sklepl za
záda - 1:1. Zbylých pět minut úvodní
třetiny viděli diváci nepříliš atraktivní

hokej bez větších šancí.
Do druhého dějství se tak šlo za vyrovnaného stavu. Ovšem ten dlouho nevydržel. Ve 23. minutě Mrázek
vystřelil od modré čáry a pryž poslal
následně z předbrankového prostoru
do sítě Machala - 2:1. Následovaly
opět nepříliš záživné pasáže plné nepřesností, brankáři příliš práce neměli. Místy si týmy spíše puk házely.
Přesto se těsně před polovinou zápasu
opět začaly rodit šance. Změnit skóre
ve 28. minutě mohl Žálčík, únik ale
neproměnil, když Kašpar si bránu
uhlídal. Jestřábi byli od té doby lepší,
kombinovali, stříleli, ale dlouho se nemohli dočkat dalšího úspěchu. Husa
pálil dobře od modré, přidali se třeba
i Nouza a opět Žálčík. Až po polovině
zápasu se aspoň trochu do hry zapojili
také hosté. Švec ale z dobré pozice ne-

byl přesný. Sokolov tak alespoň začal
hrát do těla: odnesli to Hrdinka a Račuk, první jmenovaný dokonce zamířil do kabiny. Hraniční zákroky navíc
místy procházely bez trestu. Nicméně ve 33. minutě skvěle trefil bránu
z úhlu prudkou ranou Ondřej Machala, který se zaskvěl druhou brankou
v utkání - 3:1.
Zprvu to vypadalo, že se třetí třetina
bude spíše dohrávat. Šancí bylo poskrovnu, stejně tak pohybu. Naopak
se zvětšil počet nepřesností. Domácím mohla pomoct série přesilovek,
jenže je nevyužili a potvrdili, že početní výhody nejsou jejich silnou
stránkou. Ve 47. minutě navíc přidal
druhý gól hostů Zadražil - 3:2 a základ
pro drama byl na světě. Bylo vidět, že
branka Jestřáby znervóznila, začali
kazit rozehrávku. Obrana navíc nově

váci pak už viděli pouze tři větší šance.
Na straně Sokolova zahrozil z mezikruží Michálek. V početní výhodě se
na druhé straně mohl prosadit Drtil,
ale jeho střela se mezi tyče nevešla.
Naopak až příliš přesné bylo zakončení jednoho z domácích. Nepotrestal
totiž power-play soupeře a poslal puk
do tyče.

Ladislav LUBINA - LHK Jestøábi Prostìjov:
„Jsem rád, že kluci to utkání ubojovali a jsme spokojeni s plným bodovým ziskem. Stinnou stránkou je odstoupení Marka Račuka a Františka
Hrdinky.“
Karel MLEJNEK - HC Baník Sokolov:
„Soupeř vyhrál zaslouženě. My jsme mohli pomýšlet na nějaké body pouze
při proměnění tutové šance za stavu 3:2, kterou jsme bohužel neproměnili.“
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PROSTĚJOV Další ztráta: Jestřábi se v dalších kolech musí obejít bez Martina Novotného, který míří do extraligového Zlína. Na
jednu stranu se tak těší do nejvyšší soutěže, na straně druhé ale
odchází zklamaný. Bek, který nastřádal šest kanadských bodů,
si po odchodu z Hané sype popel na hlavu. A tvrdí, že mohl hrát
rozhodně lépe. „Nejsem u sebe spokojený snad s ani jediným
odehraným zápasem,“ soukal ze sebe v neděli večer, tři dny poté,
co se dozvěděl, že mění působiště.

mě nepovedené angažmá“
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najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz
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„Ještě to není úplně
zabité. Kluci to ale budou
mít hodně těžké.“

Výrok:

Martin Novotný: „Bylo to pro
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yy Jak hodnotíte přesun právěě do
Přerova, který je kousek, a který
navíc hraje v tabulce výše?
„Nemůžu si stěžovat. Mohl to býtt Som se
kolov nebo Kadaň, přesunul jsem
ale jen kousek, o čemž jsem se také
hned bavil s manželkou. Navíc jsem
bře.
e.“
už v Přerově hrál a cítil se tam dobře.
yy Jdete tedy do známého prostřestředí. Platí to i o tvářích?
„Ano, sice se tam někdo změnil,l, ale
víc jak polovinu hráčů znám. Stejně
tejně
tak trenéry.“
yy Jaké důvody byly uvedeny, když
jste se dozvěděl o svém konci u Jestřábů?
„Prakticky jsem se k nim nic nedoedozvěděl. Nebylo ale vyloženě řečeno,
čeno,
že bych neplnil očekávání. Nic takového nepadlo. Asi jsme ale mohlili tušit, že se může něco podobného stát.
Nepřipouštěl jsem si ale, že by see mě
to mohlo dotknout. Snažil jsem se to
neřešit a hrát dobrý hokej. A být v pohodě. Něco se muselo stát. Neberu
ruu to
ale tak, že bych byl vyhozen...“
yy Co vidíte za zatím nelichotivým postavením Prostějova
v tabulce?

31

43

O tolik střel více vyslali proti Sokolovu Jestřábi na gólmana než
soupeř. Prostějov vystřelil 49krát,
zejména ve druhé a třetí třetině
měl výraznou převahu. Pomohla
k tomu i řada přesilovek, ovšem využitá byla pouze jedna.
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„Překvapilo mě to, hlásí útočník“

2GFK¿]HMËFË-DQ%HUJHUSUR9HêHUQËN

PROSTĚJOV Jednadvacet zápasů
a konec. Víc už v dohledné době Jan
Berger za Jestřáby nepřidá. V pátek
vedení klubu oznámilo konec důrazného útočníka. Ten za Jestřáby v sezóně dal 11 bodů a patřil pravidelně
do základní sestavy. Nicméně zničehonic je tu konec – útočník překvapivě v Prostějově končí, paradoxně
podobně, jako jeho předchůdce.
Královehradecký forvard totiž nahradil až těsně před startem sezóny
Romana Chloubu. Nicméně dopadl
přeci jen lépe. Zatímco ten zamířil
do Kadaně, Berger se přesunul do
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
nedalekého Přerova, tedy týmu, ktečeká tým ze druhého místa tabulky, rý je na tom v tabulce lépe.
Litoměřice. Ve středu jede Prostějov
do Třebíče. V sobotu pak doma ode- Michal SOBECKÝ
yy Zajímaly by mě okolnosti vahraje zápas s poslední Kadaní.
šeho odchodu. Z čí strany vzešla
VZÁJEMNÉ ZÁPASY
iniciativa? Nebo šlo o vzájemnou
V MINULÉ SEZÓNÌ
dohodu?
2TQUV÷LQX t .KVQO÷ąKEG doma „Do poslední chvíle jsem nic nečekal.
4:3sn a 4:2, venku 5:4 a 1:5
Po zápase s Havířovem mi manažer
2TQUV÷LQX t 6ąGDÊé doma 6:3 sdělil, že pravděpodobně mou smloua 2:1sn, venku 4:3 a 2:1
vu podstoupí jinému klubu. Neřekl
2TQUV÷LQX t -CFCÿ doma 9:2 jakému. Nakonec z toho byla dohoda
a já se přesunul. Tak to občas chodí.“
a 11:1, venku 6:2 a 7:2
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Ztráty
v sestavì

Už tak nepočetné hnízdo Jestřábů se
postupně ještě smrskává. Jen v posledním měsíci skončili Kafka, Berger, Novotný, Brančík a Neužil, což
byli všechno hráči základní sestavy.
Výsledkem jsou díry v defenzívě,
které se zatím jakžtakž daří zacelit.
Donekonečna to ale nejde.
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Chytají
se mladí

Krejčí, Chlán, Muška a později také Machala. V Prostějově
zkrátka hrají často mladí. A dostávají hodně důvěry, kterou se
jim vesměs daří splácet. Samozřejmě nejvíc těší prostor pro
krejčího, který je odchovancem
Jestřábů.

Mezi hokejovými mantinely
lyy

www.
vecernikpv.
cz

Za poslední dobu se jich pár našlo,
vyzdvihněme tentokrát ale heslo
„v jednoduchosti je síla“. To ukázal
Marek Račuk, který se s tím v přečíslení jednoduše nepáral a trefil krásně pod víko. A to přesto, že Račuk je
úspěšnějším nahrávačem než střelcem. Tentokrát mu ale muška přála.

Nejkrásnější
akce

-
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HOKEJOVÉ

Není možná tolik vidět ve statistikách, nicméně takový hráč je
potřeba. Řeč je o Lukáši Krejčíkovi, který dokázal proti Sokolovu
vyhrát osm z deseti buly, což už je obdivuhodný výkon. Naopak,
s Havířovem se mu tolik nedařilo. Nahradili ho však jiní, a sice
Tomáš Divíšek a Václav Meidl. Nicméně přesto nedosáhli zdaleka
takové hodnoty, jako právě jestřábí pětka.

Faktor Krejèík

ZAUJALO NÁS

Mladík z Pardubic zatím válí. Dvacetiletý
etý útočč
ník má za sebou v prostějovském dresu dvaa zápasy
a v tom proti Sokolovu se trefil hned dvakrát.
t. Zejména
druhá branka byla výstavní a navíc i vítězná.
ná. Celkově
tak svými trefanmi rozhodl o důležitém triumfu
Jestřábů, kde má nově vyřízeny střídavéé
starty. S takovou se nová akvizice dočká
brzy i více času na ledě, než jako člen třetí
formace, do níž se prozatím zařadil.

ONDØEJ MACHALA
ALA
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JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej

Ondřej Machala. Dvacetiletý mladík
se narodil 11. ledna 1999, měří 180
centimetrů, váží 81 kilogramů a má
levé držení hole. Je odchovancem
extraligového Dynama Pardubice, za
něž v dosavadní kariéře odehrál 43
utkání v nejvyšší české soutěži + 11
zápasů v baráži o extraligu. Celkově
během těchto 54 střetnutí nasbíral
20 kanadských bodů za 8 gólů + 12
asistencí. V aktuální sezóně nastoupil
za pardubické mužstvo do 9 mistrovských duelů bez bodového zisku, vedle toho naskakoval na střídavé starty
za prvoligovou Duklu Jihlava (4 mače,
0 + 2). Chance ligu si přitom v minulých letech vyzkoušel i za Litoměřice
či Frýdek-Místek. Nyní bude příležitostně vyztužovat hanácké ofenzivní
řady, premiéru za elhákáčko si odbyl
ve středu na kluzišti Havířova s jediným záporným bodem do hodnocení
účasti na ledě. „Ondra je však velice
šikovný hokejista, v jarní baráži byl
jedním z nejvýraznějších hráčů pardubického celku. Určitě nám pomůže,“ uvedl hlavní trenér jestřábí letky
Ladislav Lubina. Při sobotní premiéře na domácím ledě se blýskl dvěma
brankami a přispěl k výhře 4:2 nad
Sokolovem.
su se Sokolovem. Ten totiž nedohrál
Marek Račuk a v utkání přišel k úrazu
také František Hrdinka. Oba v soubojích se soupeři. Zejména u prvně
jmenovaného forvard to nevypadalo
vůbec dobře, musel bát z ledu odvezen svými spoluhráči na střídačku.
Informace k aktuálnímu stavu borců
jsou zatím stručné. „V pondělí by měli
jít na magnetickou rezonanci,“ informoval marketingový ředitel klubu
Štefan Žigárdy. Marek Račuk si v zápase poranil nohu, u Hrdinky se mělo
jednat o úraz hlavy. Jejich start je tedy
s otazníkem. Dlouhodobější absence
by pak znamenala problém v první
pětce, která by přišla hned o dva své
členy.
Jestřábům hrozí ztráty
Nepříjemnou situaci možná před dneš- Uvidíme, jak a s kým, bude vše poním zápasem budou muset řešit trenéři kračovat v tomto týdnu, kdy odehrají
Jestřábů. Důvod? Dvě zranění ze zápa- Jestřábi tři zápasy. V pondělí je doma

Druhou novou akvizicí je Matyáš Hamrlík, který má vyřízené střídavé starty ze Zlína. Juniorský reprezentant letos střídal zlínské „áčko“ (6 utkání)
a „juniorku“ (13 zápasů). Devatenáctiletý obránce na svůj start za Prostějov ale ještě čeká.
Ke kádru se po osmi měsících připojil
útočník Tomáš Divíšek. Ten po zranění poprvé nastoupil až ve 21. kole proti
Havířovu. „Dá se říci, že je můj návrat
i trochu uspěchaný. Já jsem chtěl ale
pomoci mančaftu. Jsem tady od toho,
abych hrál hokej,“ komentuje svůj návrat Divíšek. A jak řekl, tak ostřílený kanonýr hned splnil, když proti Havířovu
zaznamenal první gól v této sezóně.

Jsem tady od toho, abych hrál hokej.
Můj stav určitě není stoprocentní.
Udělám ale maximum, abych týmu
pomohl.“
yy Máte za sebou druhý zápas v sezóně, tak jak se cítíte?
„No špatně. Nemůžu. (smích) Nejdou
mi ruce a všechno, ta pauza je prostě
hodně znát. Přece jenom jsem nehrál
osm měsíců.“
yyJak vidíte šance týmu do první
osmičky?
„Každý zápas se teď musíme snažit
získat tři body. Teď už nemáme na co
koukat. My prostě musíme bodovat.
Uvidíme za těch osm zápasů. Samozřejmě jsme se dostali do situace, která není pěkná ani dobrá. My to všichni
víme. Tak to ale je. Zkusíme se tam
dostat i přes to, že tak ztrácíme.“
yy Nastupujete ve formaci s Nouzou a Hrníčkem. Jak se vám s nimi
hraje?
„Dobře, s ´Nouzičem´ jsem hrál
vždycky. K sobě potřebujete rychlíka,
který to rozjezde. ´Hrnec´ je podle mě
asi nejrychlejší hráč, se kterým jsem
kdy hrál. Někdy je to na mě až moc, on
je fofrník. (smích) Myslím si, že nám
to sedne. Máme za sebou druhý zápas,
takže to ještě chvíli potrvá. Snažíme se
na ledě dělat maximum, abychom si
na sebe zvykli co nejdříve. Za mě ale
dobré.“

HAVÍŘOV, PROSTĚJOV Hned
k úvodnímu střetnutí po reprezentační pauze se upínaly naděje prostějovských hokejistů. Věřili, že vítězstvím
ve stěžejním duelu 21. kola Chance
ligy na havířovském ledě nastartují
svou stíhací jízdu za postupem do
horní nadstavbové osmičky. Místo
toho však těsně podlehli a jejich výsledkové plány tak dostaly další bolavou facku.
Přitom hosté byli zpočátku utkání nebezpečnější. Už na konci 2. minuty nová
posila Machala prudce pálil z mezikruží
a Stezka zasáhl vyrážečkou. V 5. přišla
další šance Jestřábů, když zdravotní navrátilec Divíšek se dostal sám před Stezku,
ale se střelou mezi betony neuspěl. První
nebezpečná rána AZ přišla až zkraje 8.
minuty, leč Fridrichova jedovka z mezikruží minula levý vinkl Štůralovy brány.
Chvilku poté vyhrál v útočném pásmu
Žiak buly na obránce Rašnera a ten trefou

pod lapačku otevřel skóre – 1:0.
V 10. nedotáhli do zakončení své přečíslení Divíšek s Hrníčkem. Pak oba týmy
nevyužily zhruba minutovou přesilovku,
ovšem rychlý a na šance bohatý zápas fičel dál. Ve 14. minutě se po Chrobočkově průniku dostal k puku Procházka sám
před Štůralou, ale jeho pokus zastavila
levá tyč. V 17. dostal aktivní Divíšek velký prostor mezi kruhy a bekhendem do
pravé Stezkovy šibenice srovnal – 1:1.
Do kabin přesto šli spokojenější domácí. Toman se na konci 19. minuty dostal
po Kotalově přihrávce sám před Štůralu
a krásnou střelou vymetl levý horní růžek jeho klece – 2:1.
Vstupní šanci druhé třetiny měli opět
Hanáci, leč Meidl ztroskotal na pozorném Stezkovi. To na druhé straně se ve
23. opět po nezištné Kotalově přihrávce
Toman zblízka nemýlil – 3:1. O čtyři
minuty později se elhákáčko dostalo
do přečíslení a zakončení na sebe vzal
Berger, který našel jen Stezkovu lapačku.
Další příležitosti byly k vidění až v závěru
prostřední části, kdy jak Procházka, tak
Chlán neuspěli.
Na úsvitu třetí periody dohrávali ptačí

Pak hrál Azet v početní výhodě, Štůrala
vychytal Semana a tak se průběžný stav
neměnil. V závěru se prostějovští borci
snažili o vyrovnání, ovšem soupeř jim už
žádnou velkou možnost nedovolil. Naopak sám mohl přidat čtvrtý gól, neboť
Rašner trefil při power play tyčku opuštěné brány. Výsledek zůstal každopádně
v platnosti.
(son)
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na strana 26

Patrik RIMMEL – AZ Residomo Havíøov
„Začali jsme solidně a měli nějaké šance, ale dozadu to v první třetině
nebylo úplně tak, jak jsme chtěli. Po našem vedoucím gólu hosté srovnali,
naštěstí jsme pak dali ještě do přestávky na 2:1 a to nás uklidnilo. Ve druhé
třetině jsme vedení navýšili a ve třetí části chtěli pokračovat v dobrém
výkonu. Soupeř však snížil a potom to byla trochu křeč. Naštěstí jsme zápas
bojovností dotáhli do vítězného konce.“
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Jsem zklamaný, protože pro nás to byl stěžejní zápas o osmičku. A prohráli jsme ho, neboť jsme nebyli schopni plnit pokyny, které jsme si včera
dali. Musím uznat, že soupeř byl dnes bruslařsky před námi, a to se pak
hraje hokej hůř. Na druhou stranu jsme měli řadu vyložených příležitostí
a nájezdů, které jsme neproměnili. A když nedáš gól, tak nemůžeš vyhrát.“
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dravci přesilovku, využili však až tu další ve 45. minutě. Stalo se díky přesnému projektilu Žálčíka z pravého kruhu
k bližší tyči – 3:2. Snížení hosty nakoplo a vzápětí mohli i vyrovnat, jenže
své mužstvo podržel Stezka při šancích
Pilaře i Nouzy. Na opačné straně mohl
skórem pohnout Seman s Kotalou, ale
puk do svatyně z bezprostřední blízkosti
nedotlačili. V 51. měl Havířov štěstí, že
Chlán svůj únik zakončil ranou mimo.
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„Vyhráli jsme, a to je důležité. Nebylo
to nic lehkého, byl to hodně těžký zápas. Musím říci, že i když je Sokolov,
tam kde je, tak nehraje špatný hokej.
Jejich hráči hodně bruslí. Byl to hodně
těžký zápas po tom, čím si teď procházíme. Bereme ale dobré tři body.“
yy Jak se teď cítíte na ledě?
„Nejsem stoprocentní. Necítím se
úplně dobře, ale jsem tady a budu hrát,
jak nejlépe to půjde.“
* Návrat proběhl díky tomu, že jste
chtěl pomoci týmu nebo jste cítil,
že už jste připravený?
Eva REITEROVÁ
„Připravený určitě ještě nejsem. Dá se
yy Jak byste zhodnotil sobotní říci, že je můj návrat i trochu uspěchautkání?
ný. Já jsem chtěl ale pomoci mančaftu.

PROSTĚJOV Jak Večerník v minulém týdnu avizoval, tak se i stalo.
Kanonýr a bývalý kapitán Jestřábů
Tomáš Divíšek (na snímku) se po
dlouhé pauze vrátil na led a jeho
pomoc týmu je vidět. Čtyřicetiletý útočník hned ve svém prvním
zápase sezóny v Havířově vstřelil
branku. V sobotním utkání před
prostějovským publikem si sice
žádný kanadský bod nepřipsal, i tak
ale jeho tým vyhrál, když porazil
Sokolov 4:2.

„Už nemáme na co koukat, musíme bodovat,“ burcuje Tomáš Divíšek

Týden po reprezentační pauze byl pro
Jestřáby ve znamení velkých změn.
Prostějov se po středečním zápase dohodl na ukončení spolupráce se dvěma
letními posilami. Útok opustil Jan Berger, který zamířil k rivalovi do Přerova.
U Jestřábů odehrál 21 utkání, bral 11
kanadských bodů (6 gólů a 5 asistencí). Obranné řady zase opustil Martin
Novotný. Třicetiletý bek přešel z Prostějova k Beranům do Zlína. U Jestřábů
nastoupil taktéž do 21 zápasů a byl nejvytíženějším hráčem týmu s průměrným ice timem 20:26 minuty. „Oběma
hráčům děkujeme za odvedené výkony
a přejeme, ať se jim daří,“ stojí na internetových stránkách Jestřábů.
Soupisku doplnili ještě dva mladíci.
Prvním novým přírůstkem na soupisku prostějovských hokejistů se už
zkraje minulého týdne stal útočník

Eva
REITEROVÁ
za přispění
Michala
SOBECKÉHO
O

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV V minulém týdnu nastal na soupisce Jestřábů velký
třesk. Kádr opustily dvě hvězdné letní posily, útočník Jan Berger
s obránce Martinem Novotným. K týmu se naopak vrátil čtyřicetiletý
harcovník Tomáš Divíšek. Spolu s ním kádr doplnili dva mladíci,
útočník Ondřej Machala a obránce Matyáš Hamrlík.

Bude sestava proti Sokolovu oslabena?
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letos milujeme
slavíme

„

srdečně vás vítám v listopadovém vydárubriky. Zkuste se na
ní vaší oblíbené ru
přítomný okachvíli zastavit, vnímat
vn
mžik, nádhernou podzimní přírodu
kolem sebe, zkrát
zkrátka buďte chvíli teď
a tady, protože čas plyne rychleji, než si
myslíme... A podívejte
podíve se, co jsem si pro
vás dnes připrav
připravila. Představím vám
nejen devětačtyřicátou
devět
vítězku
seriálu P
PROMĚNA IMAGE,
ale pú
púřináším také malé
zam
zamyšlení
nad tím, jak
ry
rychle čas utíká, pokkud neustále držíme
v ruce telefony místo
ttoho, abychom žili
rrealitou, a opět si můžete podle vzoru zacvičit.
A pro dob
dobrou pohodu nabízím
recept na něco
n dobrého, nechybí samozřejmě
samozř
ani pravidelné
cvičení.

Milé čtenářky a milí čt
čtenáři,

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

“

I v listopadu plníme sen další čtenářce. Na
pořadu dne je totiž již devětačtyřicátá PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. V dlouhodobém seriálu měníme
nejen vizáž, ale děláme radost, vykouzlíme
úsměv, pocity nadšení, spokojenosti a snažíme se dodat i kousek sebevědomí. Vždy je pro
vítězku nebo vítěze připraven den jako z pohádky, čeká je zážitek na celý život. A na koho
se tentokrát usmálo štěstí?
Vítězkou dalšího kola je paní Jana Vlčková z Pro-

polohrubé mouky
cukru krupice
vody
rumu
kostka másla
lžíce kakaa na pečení
prášek do pečiva
vejce
Tabulka hořké čokolády
jemně mleté oříšky

t
t

Poleva:

Ingredience
2
1½
1
¼
1
3
1
3

řicáté vydaří,“ nastínila Aneta Křížová, redaktorka Servisu pro ženy a patronka PROMĚNY
IMAGE.
A jak se těší sama vítězka? „Jsem trochu nervózní,
ale to je asi normální, zároveň se nemůžu dočkat.
Člověk to asi jen tak nezažije, takže z toho plynou
i tyto pocity,“ nechala se slyšet Jana Vlčková.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte
v pondělí 25. listopadu, kdy se můžete těšit
na reportáž a video z dalšího dílu PROMĚNA IMAGE. Nezapomeňte také sledovat
internetové stránky www.vecernikpv.cz
a rubriku Servis pro ženy, kde najdete videa
i fotografie z našich z předchozích proměn.
A nejen to...
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Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 11-12 - Vánoční hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

V hhrnci svaříme
Vhrncisvaříme
Vh
aříme
mevvodu
me
vod společně s cukrem, máslem a kakaem. Ze směsi odebereme
necelý hrnek a zbytek vlijeme do mísy. Poté přidáme mouku s práškem do pečiva
a nakonec vejce. Vše smícháme na jemné těsto, které vlijeme na vymazaný a mouu
kou vysypaný plech. Pečeme ve vyhřáté troubě přibližně 20 – 25 minut. Hotový,
ještě horký korpus polijeme máslovou směsí a necháme vychladnout. Nakonec
celý povrch potřeme čokoládovou polevou a posypeme mletými oříšky.

Postup
Pos
P
Po
o st
sstup
t up
up

ostky
Rumové k

se pak věnuje nejmladší dceři. Těšit se může na
prvotřídní péči, hýčkání a plno nezapomenutelných pocitů. Na úvod půjdeme vybrat slušivé
outfity od RV FASHION, outfity pak doplníme
brýlemi z Optiky Wagner, ve Studiu H pak vítězka bude odpočívat na kosmetice a líčení. Poté
přijde hřeb celého dne, a to změna účesu, která
již tradičně proběhne ve Vlassalonu. „Já i celý
náš tým se opět moc těšíme, každá proměna je
pro nás výzvou. Vždy před námi stojí jedinečná
osobnost, pro kterou jsme připraveni udělat
první a poslední proto, aby v den proměny zářila kompletně vnitřně i navenek a do dalšího
období si odnesla kus z každé oblasti, které se
věnujeme. Věřím, že se nám to i po devětačty-

R ecept pro vás

sstějova, která má proměnu vlastně jako
m
dárek k nnarozeninám, jelikož
pětačtyřicáté narozeniny.
ještě tento měsíc oslaví pěta
O proměně řekla pouze svému příteli, její čtyři děti o ní dodnes nevěděly. Jana seriál sleduje
pravidelně na Facebooku a prý si již delší dobu
říkala, že by ji také potřebovala. „Neumím se líčit,
používám jen řasenku a s vlasy si už nevím rady,
budu vděčná za vaši pomoc,“ zněla úvodní slova
přihlášky Jany Vlčkové. „Každá žena chce vypadat dobře a já se ráda svěřím do rukou lidem, kteří mi se vším odborně poradí,” pokračovala.
A co si nejraději obléká? Jsou to rifle, trička a mikiny, šaty nosí pouze v létě. Ve svém volném čase
TPÊM
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Motto na tento týden:

o legendy, měla jsem tendenci si je natáčet na mobil. Řekla jsem si, že tak činím
na památku a místy si koncert pro radost
pustím. Ovšem není radost jako radost.
Jednoho dne jsem procitla a řekla si tak
a dost, co mám z těch Guns N´ roses,
Metalliky, AC/DC, z Britney Spears, Citronu, Tublatanky, 2Unlimited a z desítek
dalších, které jsem viděla, když se na ně
dívám přes displej?! Sakra vůbec nic!
Vytváříme si bariéry tím, že zážitek sledujeme přes displej, myslíme si, že nám
zůstane, ale to je velký omyl. Silný zážitek je pouze ten, který vnímáme napřímo vlastníma očima, jedině ten si utvoří
reakci, stopu v mozku a zůstane tam na
vždy. Takový dovede projít námi celými
tak, že jej cítíme fyzicky i duševně. Zážitek z telefonu, ať jsou to fotky, nebo
videa, v nás nezanechá nikdy tolik jako
přímý zážitek. A právě skutečné prožitky naplňují náš život. U fotek a videí
totiž přemýšlíme o tom, jak bychom
to zachytili co nejlépe, ale přitom ten
skutečný a vždy jedinečný zážitek jsme
právě prošvihli. Disciplína je dnes potřebnější víc než kdy předtím.
Tak bojujte společně se mnou za lepší zítřky, za prožitky teď a tady, které
nás činí šťastnými.

LVIX.
DÍL

31

A já už se zase těším na příště!

4. Závěrem se kompletně uvolníme a lehneme si na záda. Chvíli budeme pozorovat, jak se tělo
důkladně uvolňuje (viz foto).
Jakmile budeme dostatečně
uvolnění, můžeme pomalu vstát.
Pamatujte ale, že vždy vstáváme
přes bok, to platí i při vstávání
z postele. Cvik, kterému jsme se
dnes věnovali, výborně působí
na vnitřní stabilizační systém
a pánevní dno.

3. Následně přidáme ruce, které
propneme a umístíme je vedle
nohou (viz foto). Zkusme při
tomto cviku zavřít oči. Pokud
jsou oči zavřené, je pozice trochu
náročnější, o to ale více vnímáme
naše tělo a vnitřní stabilizační systém.

2. Nyní pomalu a s nádechem zvedneme nohy vzhůru do pravého
úhlu (viz foto). Vnímáme, že se sedací kosti nacházejí v balanční pozici. Hrudník je propnutý a pomalu
postupuje šikmo vzad. Hlava je
v prodloužení páteře a pomalu
dýcháme. Pociťujeme každý
kousek těla, jak se s nádechem
propíná a s výdechem uvolňuje.

1. V tomto cviku se posadíme jako
na fotce (viz. foto). Pánevní dno
pomyslně zapustíme do podložky
a nohy umístíme na šířku pánve.
Ruce umístíme pod kolena, celá
páteř společně s hlavou jde do
protažení. Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

V tomto okénku se budeme
již
po
sedmapadesáté
společně věnovat různým har
monizačním, relaxačním
i posilujícím, rehabilitačním a kompen
začním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře či
kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat.
Dnes se zaměříme na cviky na
pánevní dno...
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servis pro ženy
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Je to horší než řada nemocí, plíží se po- máme předávat sami sebe, a se kterými
malu, ale rychle, a dokonce tak rychle, máme „žít“ společné chvíle. Ale to my
že je tím postižen již téměř každý dru- nějak neumíme. Místo toho se pohyhý. Kam se člověk podívá, není skoro bujeme v něčem, co vlastně neexistuje
nikdo, kdo by v ruce netřímal mobil. – v prázdnotě, v propasti a ve vlastních
A to ať už tráví čas s rodinou, na dovo- pastích. Lidi rostou, stárnou, radují se,
lené, nebo i na různých koncertech, mají problémy, ale i plno odhodlání
a přitom všem utíká tolik důležitých a nějak to pořádně ani nevnímáme. Kozážitků, momentů, emocí, pocitů munikujeme přes mobil kolikrát úplně
a vlastně podstata toho, proč žijeme... zbytečně, jen abychom se nenudili, a to
Vypadá to, že se svět úplně zbláznil, že žít má být to, proč žijeme? To je to, co nás
Pohodové
Pohodov listopadové dny znamená držet mobil v ruce a sjíždět vše činní šťastnými, že si můžeme říci, propřeje
pře všem čtenářům možné i nemožné, zatímco skutečný život žila jsem naplno tento den, který se již
Aneta Křížová nám uniká doslova mezi prsty. Kam jsme nikdy nebude opakovat? Nedávno mi
se to dostali? Jsme na dovolené, ležíme na jedna kolegyně v práci řekla: „Dnešní
pláži, jsme na horách, výstavách či na pro- den se už nikdy nebude opakovat!“
cházce a místo toho, abychom nechali tělo A měla pravdu.
„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné... .
Dalajláma
i mysl odpočívat, trávíme čas na mobilu, Osobně nemám žádnou sociální síť
či co
c hůř, trávíme čas tím, že se staráme a snažím se na mobilu trávit, co nejjiných, když pozorujeme jejich méně času. Dokonce mám záměrně
o životy
ž
sociální sítě. Kam se poděla dovolená, za tarif pouze s 500 MB internetu, aby
soc
kterou jsme si zaplatili, na kterou jsme šet- mě to nelákalo být na webu, když jsem
kter
řili, na kterou jsme se tak těšili? Najednou mimo Wi-Fi. Co si budeme vykládat, je
<#,+56ö6'5+7ä6'ñ41è0ª2Ą'&2.#60¦24156ö,185-¦*18'è'40ª-7
je ppryč, protože většinu času přes den strá- to droga téměř jako každá jiná, proto je
nutné se umět ovládat a mít silnou vůli.
víme jako přikovaní k mobilu...
vím
Mluví na nás vlastní děti a my se při- S jednou věcí jsem však přestat museMl
tom díváme do telefonu a vnímáme je la. S oblibou objíždím všechny možné
napůl, místo toho, abychom se rado- koncerty světové třídy, není měsíce,
na
vali ze skutečných lidí ve svém okolí abych nebyla alespoň na jednom konva
a těch, co máme rádi. Těch, kterým certu. Jelikož se často jedná doslova
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Konstelace hvězd Prostějova
e vÂ
ýb
Většina Prostějovanů letos kupodivu nechce nechávat všechno na poslední chvíli, takže obchodníci si budou mnout ruce nad rostoucími
tržbami. Bude to tak, obchody se začínají plnit lidmi, kteří už teď
houfně nakupují vánoční dárky. A tento týden si postojíte fronty!
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nesnažte
se věci řešit násilným způsobem, nic na
světě se nedá lámat přes koleno. Budete muset využít své bezmezné fantazie,
abyste dosáhli výsledků, které jsou od
vás očekávány. A vám se to podaří.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Většinou
děláte mnoho povyku pro nic, ale
tentokrát včas a beze zbytku odhalíte nebezpečí, které vás může potkat
v souvislosti s řešením rodinných
sporů. Jeden z příbuzných se totiž
zachová velmi špatně.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nikam nespěchejte, v průběhu příštích dní nebude naprosto nic, co by
vás tlačilo k rychlému a neuváženému rozhodnutí, naopak. Věci okolo
vás se budou tvářit jako nudné nezáživné události.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vyzrajete
nad vlastní nerozhodností a konečně bouchnete pěstí do stolu. A bude
to v nejzazší možnou chvíli, protože
tím zachráníte nejen svoji pověst
razantního člověka, ale zároveň si
polepšíte i finančně.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nebojte se říct
nahlas svůj vlastní názor i tam, kde
zrovna nejste nejdůležitější osobou.
V následujících dnech k tomu budete
mít jedinečnou příležitost, kdy se bude
lámat chleba na vašem pracovišti.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. S partnerem si poslední dobou nerozumíte
tak jako dřív. Měli byste na víkend
vymyslet nějakou společnou akci,
abyste se odreagovali od všedních
problémů. Právě ty vás začínají poslední dobou štvát.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nebraňte
se novým výzvám, které vás čekají.
Například obdržíte docela zajímavou nabídku na změnu zaměstnání.
Přestože vás v první chvíli vůbec nezaujme, při podrobnějším rozboru
změníte názor.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete se do problémů kvůli své nedochvilnosti a dodržování termínů.
Zatímco v práci to ještě nějak okecáte, doma to bude mnohem horší.
Čekají vás hádky s partnerem i vysvětlování dětem.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Abyste odolali chřipce či jiným podobným nemocem, dopujte se vitamíny. Nic jiného vám ostatně ani
nezbyde, když si poslední dobou ze
životosprávy děláte srandu. Myslete
na své zdraví doopravdy.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Při navazování nového vztahu budete
potenciálního nového partnera srovnávat s tím předešlým. A to uděláte
chybu! Zapomeňte na minulost a uvědomte si, že každý člověk je úplně jiný.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Z
dobré nálady vás nevykolejí takřka
nic, i když se o vás budou pokoušet
bacily a částečně jim také podlehnete. Z nemoci se ale vylížete i díky
pozitivnímu myšlení a vyhlídce na
romanticky strávený víkend.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Jste zvyklí
na to, že vás lidé často chválí a snaží se vám podlézat. Tento týden ale
bude jiný a vy si náhlou změnu nedokážete vysvětlit. Něco jste pokazili, možná to, že příliš okatě dáváte
najevo svoji neomylnost.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 3(ą,92
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Pečivo je druh jídla, který se připravuje pečením případně smažením. Vyrábí se z
různých druhů těsta s obsahem obilné mouky v závislosti na druhu, který se připravuje. Klasický rohlík mají na všech šesti mítech za stejnou cenu, malou světlou
bagetu jsme objevili za nejnižší cenu v Lidlu a francouzskou v Penny marketu.
Kdo má rád světlý toustový chléb, potěší jej Billa. A kdo staročeskou housku nebo
chléb šumavský bochník, měl by navštívit Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 13. listopadu.

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

OD 18. DO 24. 11. 2019
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.

INFORMUJE
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Pro ty, kteří chtěli realizovat rekonstrukci či demolici budov
pro podnikání, ale bohužel to v
předchozí výzvě nestihli, máme
dobrou zprávu! Nositel Integrovaných teritoriálních investic
Olomoucké aglomerace (ITI
OA) má možnost na jaře 2020
vyhlásit další výzvu Nemovitosti.
Výzva bude opět zaměřena pro
podnikatele, kteří vlastní objekt určený k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu
typu brownfield na podnikatelský
objekt.
Kdo může žádat o finanční prostředky?
Potenciálním žadatelem v rámci
výzvy Nemovitosti je malý a střední
podnik s dvouletou historií, který
bude realizovat projekt na území
Olomoucké aglomerace.
„Prostřednictvím nástroje ITI OA
budeme moci realizovat rekonstrukci a demolici budov, které jsou
pro naše podnikání technicky nevyhovující a zastaralé. Díky finančním prostředkům z EU přesuneme
část výroby do nově vybudovaných
prostor a ve zrekonstruovaných objektech vybudujeme potřebné sklady a administrativní prostory. Společnost se díky této investici stane
více konkurenceschopná a nabídne
nová pracovní místa,“ uvedl statutární ředitel společnosti DK mont
Robert Žak.
Proč žádat o dotaci přes nástroj
ITI?
Projekty předložené do výzev in-

tegrovaného nástroje ITI soutěží
jen s projekty v rámci Olomoucké
aglomerace, na rozdíl od projektů
hlásících se do individuálních výzev. V průběhu celého procesu Vás
bude provázet tematický koordinátor a prostřednictvím konzultací,
na kterých se účastní i hodnotitel
„vychytáme“ většinu nejčastějších
chyb v žádostech. Máte tedy větší
šanci na úspěch.
Jaké podmínky byly v předchozí výzvě Nemovitosti, se dočtete:
www.olomouc.eu/administrace/
repository

Výzva bude vyhlášena pouze na
základě předloženého seznamu potenciálních zájemců Ministerstvu
průmyslu a obchodu. V případě
zájmu nás neváhejte kontaktovat
s konzultací Vašich předběžných
projektových záměrů na tel. čísle
721 740 460 či e-mailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu.
Přehled všech aktuálně vyhlášených výzev ITI Olomoucké aglomerace naleznete na webových
stránkách:
www.olomoucka-aglomerace.eu/
vyzvy/vyzvy-nositele-iti

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: Protivanov
Obec: Prostějov
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 3. 12. 2019 od 11:30 do Dne: 9. 12. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 11. 11. 2019 od 8:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část hodin. Vypnutá oblast: ul. Okružní 13:00 hodin. Vypnutá oblast:
obce Protivanov: ulice Na Nivě, s č. 87 - 93, 111 - 117, ul. Pešinova oboustranně část ul. Revoluční část ulice Boskovická od č. 167 č. 21, 23, ul. Balbínova č. 22, 24, Jez- od č. 843 a 602 po č. 666 a č. 710,
oboustranně až po č. 289 a 23, dále decká č. 12 - 20.
celé ul. Příhon, Zahradní, Krátká,
pak jednostranně od č. 22 po č. 16, Obec: Prostějov - Vrahovice
Třebízského od ul. Příhon po č. 393
ulice Družstevní, část ulice Školní Dne: 10. 12. 2019 od 8:00 do 10:00 (kino).
od č. 325 po vyústění na ulici Bos- hodin. Vypnutá oblast: bytový dům Obec: Prostějov
kovická, ulice Na Balkáně od č. 216 M. Pujmanové č. 670.
Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do
po vyústění na ulici Školní včetně Obec: Prostějov
11:30 hodin. Vypnutá oblast: areál
ZŠ a ZUŠ.
Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do 13:00 rozvodny Letecká 12 (soukromé
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: bytový dům byty), Areál čerpací stanice EuroOil
Dne: 4. 12. 2019 od 7:30 do 18:30 C. Boudy č. 6.
na ul. Brněnská, Areál bývalého
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice Obec: Vitčice
Agrostavu za Brněnskou ulicí 4292.
Hliníky včetně VZP, Lázní, Jirás- Dne: 13. 11. 2019 od 7:30 do Odběratelské trafostanice: Pv Benkovo nám. č. 3 - 4, Plumlovská ul. č. 15:30 hodin. Vypnutá oblast: zina (č. 300643), Pv vojsko (č.
3 a 8 - 14, Floriánské nám. č. 1 - 10, jednostranně ulice od č. 3 po konec 300669), Pv Agrostav (č. 300623).
ul. Mlýnská č. 2 - 10.
obce s č. 83 včetně č. 51, 21, 14, 67.
E.ON Distribuce a.s.
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PARAŠUTISTÉ JSOU NEJLEPŠÍM
SPORTOVNÍM KOLEKTIVEM
ROKU V ARMÁDÌ!
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Příjemné, i když ne nečekané. Takové bylo pro prostějovské parašutisty vyhlašování Armádního
sportovce roku 2019. Dukla Prostějov se totiž loni v anketě umístila mezi týmy na prvním místě, a to ve složení Jiří
Gečnuk, Hynek Tábor, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek, Oldřich Šorf. Letošek pak opět nepřekvapil. Parašutisté z Hané,
kteří se řadí k nejlepším na světě, opět stanuli na anketním vrcholu. A odváží si tak cenný triumf.

)XWVDOLVWpEGĨWH
3UYQtWXUQDMYQHGĨOL
PROSTĚJOV Zima už definitivně vyhnala fotbalisty z trávníků,
míč ale řada z nich neodložila.
Naopak. Začínají totiž futsalové
soutěže, včetně té prostějovské.
Tentokrát se nejvyšší soutěže
mužů zúčastní 12 mužstev. Týmy
se utkají dvoukolově každý s každým, mužstva tak odehrají 22 zápasů.
„Začátek soutěže mužů je naplánovaný na neděli 24. listopadu od osmi
hodin ve sportovní hale v Němčicích nad Hanou. Na prvním turnaji
se představí všech dvanáct týmů,“
prozradil pořadatel František Kocourek. Dle rozpisu by se mělo hrát
každý týden do konce ledna.

Také v letošní halové sezóně proběhne i soutěž veteránů, která má
sedmičlenný peloton. Odstartuje
1. prosince taktéž v Němčicích nad
Hanou.
(sob)
Účastníci soutěže mužů: FC Relax Prostějov, SK Ariston 92 Prostějov, Že-Stav Nezamyslice, FC
Oraange, AC Zavadilka 2000, MK
Brodek u PV, Atletico Smržice, Otinoves, FC Daniel, Čechy p.K., Gremio Prostějov, FC Ptení.
Účastníci soutěže veteránů: FC
Relax Prostějov, Bexim Paletten,
Haná, AC Zavadilka 2000, Kobra
Kobeřice, AC Štika Prostějov a SK
Skalka 2011
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Foto: internet
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

Návrat Tomáše Divíška se povedl.
Alespoň samotnému hráči. Už čtyřicetiletý hokejista totiž po dlouhé
absenci dal gól Havířovu. A i ve
druhém zápase byl platný. Od veterána se čeká, že kromě důrazu
na hřišti a skvělé techniky pomůže
mužstvu i góly. A to se zatím plní.
Jak se říká, co se v mládí naučíš…

@M?T>CJQD

DEBAKL:

LONDÝN, PROSTĚJOV Londýnská O2 aréna byla svědkem konce
jedné skvělé tenisové kariéry. Oficiální konec oznámil Tomáš Berdych, jeden z nejlepších českých
hráčů historie a dlouholetý člen
TK Agrofert Prostějov. Nebylo to
žádné slzavé údolí, nýbrž rozlučka vyrovnaného mladého muže,
který k rozhodnutí došel po zralé
úvaze.
„Pro mě byl na sportovní kariéře nejkrásnější pocit, kdy jsem o“ouštěl kurt
jako vítěz. Tohle mi bude chybět, ale
věřím, že si najdu i něco jiného, co mě
bude podobně naplňovat,“ prohlásil
před zaplněnou arénou Berdych.

Fanouškům naposledy v Londýně
zamávali také Španělé David Ferrer s Nicolasem Almagrem, elitní
deblisté Max Mirnij s Marcinem
Matkowským, kyperský finalista
Australian Open Marcos Baghdatis,
temperamentní Rus Michal Južnyj,
Radek Štěpánek. Mikrofon ale dostal
pouze Berdych.
„Je to pro mě speciální moment. Londýn je mé oblíbené místo, jsem rád, že
se mohu loučit právě zde. Z té dlouhé
kariéry je těžké vybrat jeden moment.
Byly to roky plné skvělých zkušeností,
hrál jsem finále Wimbledonu, sehrál
jsem spoustu bitev s vítězným, ale
i špatným koncem,“ uvedl Berdych,

Smutně a příliš brzy. Tak skončila aktivní hráčská kariéra tenistky Barbory Štefkové. Tenistce se
vrátila artritida a čtyřiadvacetiletá
hráčka se tak rozhodla skončit
s profesionální kariérou. Rodačka
z Olomouce hrající za TK AgroFoto: internet
fert Prostějov si zahrála i Wimbledon a letos v lednu se dostala na
kterého čeká velká změna životní- 100. místo světového žebříčku ve
ho rytmu. „Teď je plán žádný plán čtyřhře.
nemít. Za všechny ty roky jsem byl
hodně zaneprázdněný, myslím, že si
ĠÌ6/2
zasloužím odpočinout si. Ale budu se
rozhlížet a uvidíme, jaké budou příležitosti,“ loučil se český tenista.
Jistá je pouze rozlučková tiskovka v Praze a pravděpodobné také Prostějovským volejbalistkám se
červnový ceremoniál v Prostějově. proti rivalkám z Olomouce neda„Věřím, že kruh se uzavře, a tak roz- řilo. Derby patřilo jednoznačně
loučení Tomáše s českými fanoušky domácímu UP, hostující hráčky neplánujeme v červnu v Prostějově bě- uhrály ani set. Zatímco první kláhí
Prostějovanky padly jen těsně, další
hem turnaje Moneta Czech Open,“ dvě už byla jednoznačnější.
nechal se slyšet manažer Miroslav
Černošek, který Berdychovi pomohl
9ă52.
do světa velkého tenisu.
(lv)
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V sobotu oficiálně ukončil svou aktivní hráčskou
kariéru jeden z nejlepších českých tenistů všech
dob Tomáš Berdych. Dlouholetý člen TK AGROFERT Prostějov se rozloučil stylově při Turnaji
mistrů v Londýně, jak se na opravdovou mezinárodní hvězdu sluší a patří.
Když se „Berďa“ ohlédne za vším, co ve sportovním životě dokázal, musí právem cítit hrdost. Třináct turnajových titulů včetně jednoho triumfu
na akci kategorie Masters, jedna finálová účast ve
Wimbledonu, dohromady sedm grandslamových
semifinále, více než šest stovek vítězných zápasů
na ATP Tour a především obří podíl na dvakrát dobytém Davis Cupu s reprezentací ČR. Toť počiny,
kterými se nesmazatelně zapsal do dějin.
Na druhou stranu Tomovi zůstala odepřena slast
(teď už definitivně) vítězství na grandslamu, kterou si rozhodně zasloužil. Bohužel pro něho působil v éře gigantů Federera, Nadala a Djokoviče
(plus dalších top plejerů Murrayho, Wawrinky
atd.), přes které se k vytoužené metě prostě neprobil. Přesto není přehnaná lítost na místě, i tak toho
dokázal ohromně moc.
Takže Tomáši, děkujeme!

Změny v hráčských kádrech patří ke kolektivním
sportům, jako houby do lesního porostu po dešti.
Soupisky se mění nejčastěji mezi dvěma sezónami,
leckdy i během soutěžního ročníku. Někde s vysokou četností, jinde méně a dokonce jsou i v dnešní
překotné době případy, že tým zůstává dlouho pohromadě bez větších korektur.
Jde však o výjimky, k nimž hokejoví Jestřábi určitě
nepatří. Vždyť od začátku Chance ligy 2019/2020
přišla do jejich kolektivu či jej naopak opustila více
než desítka borců! A to je za necelého dva a půl měsíce i na poměry obvykle dost fluktuovaného prostějovského mužstva zatraceně vysoké číslo. Když
k tomu připočítáme ještě úpravy v realizačním
týmu včetně výměny hlavního kouče, dostáváme
se někam nad normál.
Příčinou téhle extrémně rychlé rotace je samozřejmě vedle zdravotních problémů především fakt, že
se ptačím dravcům nedaří. Herně ani výsledkově.
Trpělivost majitele se v takové situaci začne limitně
blížit nule – a už to jede. Pokud však k tomuto průběžnému obměňování připočítáme ještě výraznou
letní přestavbu mančaftu z téměř celé poloviny, hledá se cesta ke stabilní kvalitě těžko.

Házená má v našem regionu dlouhou a velmi úspěšnou tradici. Pravda, posledních iks let působí muži Kostelce na Hané i Prostějova „pouze“ ve druhé lize, tedy
až třetí nejvyšší soutěži ČR. Ale prvně jmenovaní v ní
aspoň opakovaně patří k lepším celkům a jejich rivalové
se v minulé sezóně sympaticky zvedli do středu tabulky.
Momentálně však nastal hluboký propad, před včerejším vzájemným derby klesli oba týmoví zástupci
okresu až na úplné dno průběžného pořadí skupiny
Jižní Morava. Z mého pohledu je to věc sice dost nepříjemná, leč vzhledem ke známým okolnostem nikterak
překvapivá.
Sokol II se již delší dobu potýká s nedostatkem hráčů,
kvůli čemuž musel povolat do zbraně veterány užívající si sportovního důchodu. Trénuje se jen minimálně
a většinou s tak nízkým počtem jedinců, že stejně v přípravě nelze nic pořádného nacvičit. A z podstaty věčně
žít nelze.
Také v TJ Sokol HK nedosahuje tréninková účast zdaleka optimálních hodnot, i v Kostelci se totiž potýkají s pracovním, studijním, rodinným či jiným vytížením svých
plejerů. Výhodou je, že jich alespoň mají reálný dostatek
a navíc spoustu mladých s perspektivou zlepšování.
Současnost je ovšem tam i tam v zesílené soutěži trudná.

0
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JEDNA VELKÁ
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Velký sportovní nadšenec MARTIN
OŠŤÁDAL oceňuje atmosféru při
soutěžích v při požádním útoku.
.20(7$

VÁCLAV MEIDL
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Prostějovský hokejový útočník prožívá zatím nejlepší část letošní sezóny. V posledních
pěti zápasech bodoval čtyřikrát, naposledy
zaznamenal tři asistence se Sokolovem.
Hodně také sbírá plusové body. A díky tomu
se dá čekat, že se může posunout sestavou.
Jeden ze dvou odchovanců v sestavě tak můžepoténechatvChancelizeještěvýznamnějšístopuneždosud.
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WUHAN, PROSTĚJOV Až do daleké Číny si parašutisté
Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov reprezentující Českou republiku zaletěli pro výsledkový super úspěch na
závěr celkově báječné sezóny. Ve Wuhanu se konaly 7. Světové
vojenské hry 2019 a Hanáci v soutěžích klasického parašutismu vybojovali snových sedm cenných kovů!

MarekSONNEVEND

Směšný, když vyhrál přesnost přistání
družstev. Zlato doplnil sedmou pozicí
O exkluzivní zásah se postaral tým ze skupinové akrobacie a především
Dukly ve složení Oldřich Šorf, Li- stříbrem za druhé místo v celkovém
bor Jiroušek, Miloslav Kříž, Bonifác pořadí kolektivů.
Hájek, Jakub Pavlíček a Petr
2TQUV÷LQXwVÊ TGRTG\GPVCPVK èGUMÆ TGRWDNKM[ XG
9WJCPWRQLGFPQO\ąCF[MQNUGUMQMč
Foto: Facebook

·UR÷wP¾XÚRTCXC#51&WMNC2TQUV÷LQXRQ5X÷
VQXÚEJCTO¾FPÊEJJT¾EJXèÊP÷Foto: Facebook

Mezi jednotlivci se v kategorii mužů
tradičně zaskvěl Jiroušek v disciplíně individuální akrobacie, z níž vytěžil další
stříbro. Bronz přidal Šorf v absolutním
hodnocení, další prostějovští borci
zůstali těsně pod bednou (Kříž čtvrtý
v přesnosti přistání, Šorf pátý v přesnosti + šestý v akrobacii). Do top ten
se těsně vešel ještě Jiroušek, desátý celkově.
Krásnou sbírku výstupů na stupně vítězů
pak doplnil junior Petr Chládek, který v mládežnické vě-

kové kategorii skončil bronzový ve
všech třech disciplínách: v individuální akrobacii, v přesnosti přistání
i v absolutním pořadí.
Prostějovští parašutisté tak dosáhli
na medaili v sedmi z devíti soutěží,
do nichž zasáhli! Trenérsky je na
vrcholném sportovním podniku
armádních složek ve Wuhanu 1NFąKEJ iQTH UG FX÷OC
VÚOQXÚOK OG
XLGFPQVNKXEÊEJC
FCKNGOK C DTQ
vedli Jiří Šafanda a Jan Wantula.
DUQNWVP÷
P\GO
Foto: Facebo 
Výsledkový servis
ok
najdete na straně 26
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APELDOORN, PROSTĚJOV Ani po
skončení silniční sezóny cyklistického
týmu TUFO-PARDUS Prostějov si někteří
jeho závodníci neodpočinou. Pro dráhaře
se totiž konalo mistrovství Evropy 2019
v nizozemském Apeldoornu, kam se na základě dlouhodobě dosahovaných výsledků
nominoval Daniel Babor.
Ten se postavil na start své oblíbené disciplíny scratch, vylučovacího závodu a madisonu,
kde jej doplnil Jan Kraus z pražské Dukly.
V individuálním scratchi se prostějovskému
zástupci nedařilo podle představ, když závod

nedokončil. A do bojů o medaile nepromluvili s Krausem ani v madisonu, kde skončili
sedmnáctí.
Baborovi ale naopak vyšel vylučovací závod,
kde obsadil velice dobrou sedmou příčku. „Ve
scratchi Dan vsadil všechno na jednu kartu.
Byl v únicích a vyvíjel hodně aktivity, což se
mu stalo osudným. Přesto ve vylučovačce zaznamenal nejlepší výsledek vytrvalostní části
reprezentace. Sedmé místo není vzhledem
k tomu, že věkem ještě patří do kategorie U23,
vůbec špatné,“ zhodnotil trenér cyklistů TUFO-PARDUS Michal Mráček.
(jl, son)

&CPKGN$CDQTPCGXTQRUMÆOwCORKQP¾VWFT¾JCąčX0K\Q\GOUMW

Foto: Jan Brychta
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PROSTĚJOV Premiéru má za sebou areál bikerů v Kostelecké ulici. A úspěšnou. Vyznavači BMX se
tam 12. října sešli v hojném počtu
na vůbec prvním oficiálním závodě na prostějovské trati. Dorazilo
přitom i početné publikum. Není
divu: na dráhu totiž vyráželi jednak náctiletí závodníci, ale také
prťata. Ta samozřejmě nezávodila ještě na kolech, ale na odrážedlech. A u toho všeho nechyběl
ani Večerník, který se nyní za závody ohlíží.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

19053110610

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Dráha pak nabídla některá specifika. Jednak krátký dojezdový prostor
po prudkém kopci, dále čtyři dráhy,
ačkoli obvykle jich bývá více. V některých případech se ale u menších
závodníků na závodiště vměstnalo
i pět jezdců naráz. Mezi ně patřil také

například Tobiáš Hruban. „Je to první závod. Nadšení je veliké, ne tedy
moc u manželky, ale u syna a u mě
jo. Baví jej to,“ neskrýval spokojenost
chlapcův táta Daniel Hruban.
Některé rodiny navíc zapojily i více
svých ratolestí do tohoto sportu.
A k tomu ukázaly, že BMX není jen
radostí pro kluky. „Všechny jsme
odjeli. Synovi je dvanáct, dceři šest
let, ta letos teprve začala. Manžel
jezdil na kole a taky motorky dělal.
U nás to byla jasná volba,“ prozradila
Večerníku Vítězslava Nováčková.
V areálu bylo druhou říjnovou sobotu živo až do pozdního odpoledne.
Od rána totiž probíhaly na vedlejších
rampách tréninky, mírně posunuté
závody pak začaly v pravé poledne
souboji jezdců na odrážedlech. „Počasí nám vyšlo, vše klapalo. Pomohlo nám hodně zázemí velodromu,“
konstatoval po závodu hlavní organizátor Martin Žerava. Celkově byl
pak spokojený také s účastí.
„Na to, že to byl první ročník, tak
mě mile překvapilo, že dorazili
známí z celé Moravy. Měli jsme

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

hostila
KMQIÁ
UµQJ?T
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závodníky ze Zábřeha, Studénky,
Přerova, Brna i Vyškova. Účast
je pěkná: třicet neregistrovaných
jezdců a přes šedesát závodníků

Foto: Michal Sobecký

s licencí,“ mnul si ruce Žerava. chem, na který organizátoři budou
A i když u menších závodníků bylo chtít navázat i příští rok.
vidět nemálo pádů a následně slz,
Výsledkový servis najdete
celá akce nakonec skončila úspěna straně 26
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Eskáčko sahá po podzimním rekordu
PROSTĚJOV Po úspěšné reprezentační přestávce se na jediné kolo, kterým je předehrávané šestnácté, tedy první jarní,
rozběhne program druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Aktéři
se poprvé utkají s týmy, s nimiž už v tomto soutěžním ročníku
měli tu čest. V případě 1.SK Prostějov to bude tým Vlašimi,
s nímž se tentokrát Hanáci utkají na jeho půdě ve středních
Čechách. A půjde docela o hodně.

Tomáš KALÁB
Prostějovští fotbalisté totiž mají ve
třetím novodobém ročníku v profesionální soutěži šanci splnit trend neustálého zlepšování. V prvním ročníku
byly výsledky hodně tristní, zatímco
v tom předešlém se po velkém očekávání počet bodů zarazil na osmnáctce
už v polovině října a ne a ne jít nahoru. To mělo mimo jiné za následek
absenci zimní přípravy na teplotně
vyhovujícím Balkáně.
Letošní podzim sice střídal dobré výsledky se slabšími, ovšem především

díky nečekané výhře v Hradci Králové se tým, kterému šéfuje trenér Oldřich Machala, dostal dvě kola před
koncem na stejnou bodovou úroveň.
Měl tak dva pokusy k tomu, aby loňský zisk překročil.
V Brně mohl Prostějov myslet aspoň
na bod celý první poločas, než se hra
ze známých důvodů bezprostředně po začátku druhé půle zhroutila.
Co naplat, je zde ještě jeden pokus,
a mnohem nadějnější. Vydolovat
body pod Blaníkem!
Očekávání velké, situace ošemetná. Soupeř se sice potácí v sestupo-

vém pásmu, jenže proti takovým
soupeřům eskáčko příliš tvořit
hru neumí. Navíc mu budou do
defenzivy chybět dva klíčoví hráči,
oba z disciplinárních důvodů. Po
čtyřech žlutých kartách skončila
předčasně sezóna pro gólmana Miloslava Brédu, po vyloučení bude
pykat také stoper Tomáš Janíček.
Šanci se blýsknout před trenérem
i fanoušky tak bude mít druhý
brankář Filip Mucha, kdo přesně
nastoupí na stoperu vedle Aleše
Schustera, bude zřejmé až podle
aktuálního stavu hráčů.
Výhodou by mohl být fakt, že se
bude hrát na soupeřově hřišti, kde
bude možné se spoléhat na rychlé
brejky. Při absenci zraněného Píchala by se v této roli mělo dařit Koudelkovi a Šteiglovi, kteří mají nejen
potřebnou rychlost, ale i čich na zakončení.

S Vlašimí lépe

Uplynulý týden byl ve znamení rutinního tréninku. „Vzhledem k roční
době jsme nemohli trénovat nepřetržitě na přírodním hřišti, museli
jsme se uchýlit na umělý povrch.
Klasické tréninky na našem trávníku budou samozřejmě náplní týdne
před utkáním s Vlašimí,“ komentoval aktuální práci týmu trenér Machala.
Zatímco před rokem si eskáčko poslední zápas podzimu předehrávalo, tentokrát
v reprezentační pauze
pouze zvítězila Líšeň
nad Chrudimí 2:0.
Duel
Vlašimi
s Prostějovem
bude naopak
celý program
podzimu v neděli po poledni
zakončovat.

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

venku než doma
„Desítka“ pokuty pro eskáčko
vs.
PROSTĚJOV Fakt, že poslední
zápas podzimu se hraje s Vlašimí
na jejím stadionu, vlévá prostějovským fanouškům naději do
žil. Doma se totiž v posledních
dvou ročnících proti tomuto soupeři příliš nedařilo. Zato v květnu v závěrečném třicátém kole
znamenaly tři body ze středních
Čech posun na konečné deváté
místo. A opět u toho byl i stejný
brankář.
V prvním případě brankář hostující
z Vlašimi, ve druhém disciplinární trest pro brankářskou jedničku.
V obou případech to znamená, že
zápas odchytá Filip Mucha, který to
na Vlašim u ní doma umí.
Zato zápasy na Hané nevycházejí. Nejprve vyrovnání v nastavení
a v letošním létě dokonce porážka!
Eskáčko v červenci začínalo dvakrát
doma s hratelnými soupeři a věřilo
si na plný bodový zisk. Jenže zatímco s Vyšehradem to vyšlo, vstřelit

branku Vlašimi se prostě nepodařilo.
Zato Breda tenkrát vstřelil brankáři
Brédovi šťastný gól a bylo po zápase.
Jak zbytečná to byla ztráta, dokumentuje nejlépe další cesta Vlašimi
druhou ligou.
Vlašim totiž následujících pět zápasů prohrála a bodově se chytila
až v polovině září domácí výhrou
nad rovněž matnými Vítkovicemi.
Mezitím byl počátkem září odvolán
trenér Michal Mašek a na jeho místo
přišli Daniel Šmejkal a Vasil Boev.
Následovala remíza v Chrudimi a už
zase bylo všechno špatně. Po dalších
čtyřech porážkách přišlo až na počátku listopadu vítězství doma nad
Žižkovem. Není se co divit, že tato
tři vítězství spolu s dvěma remízami stačí pouze na čtrnáctou příčku
s dvoubodovým náskokem na sestupová místa.
Vlašim tedy body zoufale potřebuje
a bude se je snažit na domácím pažitu urvat. Snažit se o to může jede-

PROSTĚJOV Prostějovský klub v televizním utkání s Jihlavou nejen přišel o dva body za remízu 1:1,
ale ještě i o deset tisíc korun. Funkcionářům se totiž nelíbily pokřiky fanoušků urážlivého charakteru.
Jak stojí v oficiálním zápise, disciplinární komise potrestala klub 1.SK Prostějov za porušení povinností
pořádajícího klubu (opakované urážlivé pokřiky fanoušků) v utkání proti FC Vysočina Jihlava peněžitou
pokutou ve výši 10 tisíc korun. Je samozřejmé, že toto utkání přenášené Českou televizí bylo pod větším
drobnohledem. Jak už jsme psali ve Večerníku, skupinka diváků při pozápasovém rozhovoru vulgárně slovně napadala trenéra Jihlavy Radima Kučeru. Lze spekulovat, jestli to byl právě onen „oceněný“ prohřešek,
diváky totiž také hodně nadzvedl ze sedaček brutální faul Tijaniho i jeho velmi arogantní chování. (tok)

náctka Bačkovský – Kadlec, Štochl,
Broukal, Pilík (46. Svoboda) – Janda, Breda, Januška, Blecha (59. Průcha) – Plachý, Fotr (63. Jakubov).
Odhodlání je ovšem i na moravské
straně. „Body potřebujeme a chceme podzimní sezónu zakončit vítězně. V součtu jsme vyrovnali zisk
z loňského podzimu a každý bod
navíc je pro nás velmi důležitý. Pokud bychom získal tři body, bylo by
to optimální,“ doufá trenér Oldřich
Machala, který by tak spolu s hráči
získal potřebný klid do dlouhé zimní
přípravy.
(tok)

„Z Vlašimi musíme přivézt

body,“ burcuje
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
PROSTĚJOV Náhoda tomu
chtěla, aby brankář Filip Mucha
(na snímku) vstoupil takřka do
stejné řeky. Půjde opět o poslední zápas sezóny, opět se odehraje ve Vlašimi a on bude opět
stát mezi třemi tyčemi. Na zápas
pod Blaníkem má dobré vzpomínky, vždyť tam letos v květnu
vychytal nulu. Navíc má možnost si zachytat nejen v poháru,
ale i v lize. Jak se on a jeho spoluhráči na zápas připravují?

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Už od konce zápasu na Zbrojovce víte, že poslední zápas sezóny odchytáte právě vy. Jak se
na zápas těšíte?
„Já osobně se na zápas těším, protože se konečně dostanu do brány.
Neřekl bych ovšem, že to bude jenom na mně.“

yy Ve Vlašimi jste na jaře už zápas odchytal s nulou na kontě…
„Ano, na Vlašim mám navíc dobré
vzpomínky, když jsme tam na konci minulé sezóny vyhráli. Jediný gól
tenkrát dával Honza Vošahlík a díky
tomu jsme se posunuli v tabulce na
slušné deváté místo.“
yy Jak prožíváte celé dva týdny
před posledním zápasem?
„Musíme se všichni dobře nachystat,
protože to bude strašně těžký zápas
a my musíme nějaké body přivézt.
Času máme díky reprezentační
pauze dost, takže věřím, že budeme
opravdu dobře připraveni. Já sám
doufám, že klukům pomohu a s podzimem se rozloučíme vítězně.“

19082710930

brankář Filip Mucha

fotbal extra - 1. díl
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Clean4you I.B tøída
Olomouckého KFS, skupina „B“
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Král sportovní trávníky I.B tøída
Olomouckého KFS, skupina „A“
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FGP studio I.A tøída Olomouckého KFS, skupina „B“
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SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
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Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR

původní zpravodajství pro Večeník
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PROSTĚJOVSKO Zazněly poslední hvizdy píšťalek a první polovina
dění na fotbalových trávnících Prostějovska v sezóně 2019/2020
utichlo. Ne na dlouho: už brzy se některé týmy vrhnou do zimní
přípravu a například Mostkovice hodlají i nyní, dokud počasí dovolí,
trénovat na hřišti. Zatímco někde podzim nepřál, téměř všechny
kluby se potkávaly pravidelně s příjemným a slunečním počasím.
Pokažený v tomhle směru tak byl hlavně fotbalový pohár OFS
Prostějov, kdy ve Hvozdě a později na finále v Konici lilo jako z konve.
Nyní je tedy dění na zeleném trávníku konec a je tak čas bilancování.
Jak se regionálním zástupcům dařilo? Plnily očekávání? A co za
změny a kouzla na vylepšení svých pozic chystají do jarních odvet?
Na tyto a další otázky budeme odpovídat v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku během dlouhé zimní přestávky. První dvě čísla přinášejí
tradiční předkrm v podobě shrnutí soutěží dospělých, po nichž
následují mládežnické kategorie. Poté přijdou na řadu doslova drobnohledy jednotlivých klubů se vším, co k tomu patří, včetně statistik,
které navzdory některým tvrzením rozhodně nejsou nuda.
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Čechovice. Ty zatím mají půlbronz
a mohou se pochlubit zejména velmi
efektivní defenzivou. Čechovicím se
například podařilo bodovat v prvních
pěti zápasech ligy, navíc si vyšláply i na
nyní vedoucí Brodek. „Pozitivní je, že
jsme na úvod pětkrát neprohráli, snad
pětkrát jsme dokázali otočit výsledek.
A navíc se nám daří v penaltách,“ těší
trenéra Lukáše Koláčka. Tomu konec
podzimu zkazila ztráta bodu s Čechovicemi v posledních minutách utkání.
Následně si ale jeho svěřenci smlsli na
Plumlovu.
Právě Plumlov a spolu s ním Protivanov, Kostelec na Hané a Určice patří
k horším týmům soutěže. Přeci jen
nejlépe ze jmenovaných dopadly právě Určice, které aktuálně jsou na desátém místě, ovšem na poslední tým
tabulky mají náskok pouze tří bodů.
A trenér David Kobylík tak nebyl
zrovna spokojený. „Úvod byl dobrý,
pak ale přišla série těžkých zápasů, ve
kterých jsme nebodovali. Do sezóny
jsem nastoupil až v průběhu, dodal
jsem mužstvu další impuls. Zvládli
jsme pak důležité zápasy se spodkem
soutěže, bohužel zcela podzim degradovalo utkání s Kostelcem – to bylo
tragické,“ vzpomíná David Kobylík na
podzimní trable. Určicím se taktéž nevyhýbala zranění, včetně právě Davida
Kobylíka. Ten měl opakovaně svalové
problémy, jeho absence pak byla na
hřišti znát. Určice nicméně mají v jedné věci smůlu – v losu jarní části. Čeká
je totiž Beňov, Lipník a jako první Konice. Tedy velmi obtížní soupeři, na
nichž celkově během podzimu Určice
uhrály pouhý jeden bod.
Tři týmy ale dopadly ještě hůře než ten
z Určic. Dvanáctý je Kostelec na Hané,
který po tragickém podzimu, kdy nastřádal devět proher v řadě, nakonec
uspěl v samém závěru. A díky dvěma
výhrám v řadě se posunul aspoň tam,
kde nyní je. „Jsme na dvanáctém místě, což není nijak oslnivé, ale aspoň
tak. Poslední dva zápasy nám hodně
pomohly, ligu budeme chtít zachránit. Uděláme pro to maximum,“ uvedl
trenér týmu Petr Merta. Jeho tým má
v soutěži nejhorší obranu s 52 inkasovanými brankami.
Předposlední skončil Protivanov. I zde
vyhlašovali útok na klidný nebo i lepší
střed tabulky. Bohužel se nezadařilo:
tým má za sebou dlouhé šňůry proher,
nicméně si připsal i cenné skalpy – tře-

Pøebor OFS Prostìjov - III.tøída skupina B

V soutěži tentokrát nastupuje šest
týmů z Prostějovska: přidala se Konice, která v léte opustila „A“ skupinu.
A právě Konice společně s Čechovicemi obývají vrchní příčky tabulky.
Ovšem zejména u výběru kouče Ullmanna se dal čekat i vyšší bodový zisk
a boj o absolutní špičku. „Výkony odpovídají týmu. Třeba do osmého kola
jsme měli sedmnáct z osmnácti možných bodů. Pak se to ale začalo lámat.
Nedařilo se nám proti týmům z vrchu
tabulky: ztratili jsme s Brodkem, Čechovicemi i Beňovem,“ smutní trenér
Petr Ullmann. Šestibodovou ztrátu na
vedoucí Brodek ale nevidí jako neřešitelnou – Konice se rozhodně nevzdává cíle soutěž ovládnout a postoupit.
Pomoci jí k tomu má zejména široký
kádr, na který se může spolehnout
i v této sezóně.
Ještě lépe v tabulce jsou na tom ale
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Nejvyšší krajská soutěž má letos premiérově hned dva zástupce z Prostějovska. Po minulé sezóně totiž mezi
elitu postoupila Lipová. A i když se hovořilo zprvu jen o tom, že by měla hrát
důstojnou roli, tým se nakonec dostal
hodně vysoko: až na čtvrté místo. Dopomohl jim jak začátek soutěže, tak
i pokračování, kdy ale přeci jen přišly
první ztráty. Zejména hned čtyři utkání šly do penaltového rozstřelu, ovšem
třikrát se z jejich ovládnutí radovali
právě svěřenci Pavla Růžičky. „Kdyby mi někdo před sezónou řekl, že
budeme mít 31 bodů, neuvěřím mu,“
neskrýval spokojenost lodivod, který
rovněž po posledním zápase s Ústím
(vítězném a jak jinak než na penalty),
poděkoval hráčům i vedení klubu za
dobrou práci. V konečném zúčtování
ale Lipová může mít problém udržet
skvělou „bramboru“. Tabulka je neskutečně vyrovnaná a jakékoli zaváhání se tak rovná dlouhému pádu.
Celkově hůře ale budou na podzimní
část vzpomínat v Kralicích na Hané.
Ty se chtěly po minulé, nepovedené
sezóně odlepit ode dna. A hrát klidný
střed. To se ale zejména na začátku
sezóny vůbec Kralicím nedařilo. Na
první vstřelený gól čekaly do čtvrtého
zápasu, na první body ještě o jedno
utkání déle. Postupně se ale svěřenci trenéra Petra Gottwalda vzchopili
a přeci jen začali vyhrávat. Například
mezi 11. a 14. kolem brali devět bodů,
což jim umožnilo posun v tabulce
vzhůru. I tak ale nakonec Kralice zapsaly pouze 15 bodů a drží se na 13.
místě. Záchrana tak nadále není jistá,
stejně jako případný klidný střed tabulky. Do karet jim navíc nehraje ani
los. Jarní odvety načnou mimo jiné
s Lipovou a Ústím, tedy čtvrtým a třetím celkem soutěže.
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I v „A“ skupině nejnižší krajské soutěžní úrovně má Prostějovsko silné
zastoupení, i když se oproti minulé
sezóně značně změnilo: neboť do
druhé skupiny putovala Haná a Němčice nad Hanou sestoupily. A naopak
se přidal okresní šampion z ročníku
2018/2019 Vrchoslavice. Ty, společně se druhým Pivínem mohou být
vcelku spokojené. Naopak očekávaný
favorit z Klenovic po mistrovské sezóně odehrál špatný podzim, nedaří
se ani Otaslavicím. Výsledkově nejtragičtější jsou ale Mostkovice, které
už mají sedmibodovou ztrátu na předposlední místo. A jsou tedy jen kousek
od propasti zvané sestup.
Pivín? Jistota vysokého umístění. Nejinak je tomu i v této sezóně. Svěřenci Jaroslava Svozila se opět vezou na vítězné
vlně, doma ještě neztratili ani bod a těší
se z nejlepší obrany v soutěži. V posledních pěti zápasech navíc Pivín ztratil jediný bod a dokázal porazit i Klenovice
na Hané v prestižním derby. Celkově
je tým na stříbrné pozici a hodnocení
trenéra Svozila tak bylo velmi stručné:
jsem velmi spokojený.
O něco hůře se hodnotil podzim
vrchoslavickému Miroslavu Panáčkovi. Jeho mužstvo se do I.B třídy dostalo po roce v přeboru, kde
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ovšem bylo suverénní. Nyní to je
o něco horší, nicméně osmá příčka
na nováčka není špatná. „Z okresu
jsme byli zvyklí hodně útočit a to
jsme chtěli i tady. Stávalo se, že jsme
moc otevřeli obranu, následovala
ztráta míče a gól. Nejsem tedy moc
spokojený,“ uvedl mimo jiné Miroslav Panáček. Výsledkově se ale jeho
tým postupně zlepšoval. Překvapili
třeba Troubky pasované na jasného
favorita zápasu.
Po Vrchoslavicích z pohledu Prostějovska dlouho v tabulce nic není.
Až na dvanácté příčce Klenovice na
Hané, které předchozí ročník vyhrály,
rozhodly se ale nepostupovat. Trenér
Vladimír Horák tehdy konstatoval, že
se trochu obává o motivaci, a ukázalo
se, že právem. Tým, který neprošel
drastickými změnami, měl zejména
katastrofální nástup do podzimní části. V jejím průběhu ale šel výkonnostně nahoru. „Ke spokojenosti máme
daleko. Moc nám nepomohlo zranění
Všianského, chyběly nám jeho góly,“
poznamenal k podzimu Vladimír Horák.
Hůře než Klenovice dopadly ještě další dva týmy. Jedním z nich jsou Otaslavice, které se v minulé sezóně jako
nováček udržely, nyní pomýšlely výš.
Ovšem tabulkově jsou na tom naopak
hůře. „První dva zápasy jsme remizovali, jednou při rozstřelu přálo štěstí
soupeři. Jednou nám. Potom nastala
šňůra šesti proher, završena debaklem
v Újezdci 1:7. nehráli jsme v těchto
zápasech špatný fotbal. Ale trápila nás
mizerná koncovka,“ vyjádřil se k průběhu podzimu trenér Jiří Hon. Týmu
trvale chybí útočníci, stejně jako v minulém ročníku.
Poslední místo skupiny obsadily
Mostkovice. Optimismus trenéra
Ivo Kroupy z doby před sezónou se
nenaplnil, naopak. Mostkovice začaly podobně špatně, jak končily jarní
část. První výhru si připsaly až v sedmém zápase sezóny, celkově se jim
nedařilo. Chyby v obraně je stály řadu
bodů. Z některých zápasů se pak staly
přestřelky s nešťastným koncem právě
pro Mostkovice. Jak ale ujišťuje Ivo
kroupa, boj o záchranu ještě „Mostky“
nevzdávají.
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ba s Určicemi. Ve 13. kole pak, stejně
jako další outsideři, Protivanov dokázal uhájit důležité tři body. Podzimní
část ale zakončil debaklem s Brodkem
u Přerova. Těšit Protivanov může aspoň to, že Marek Grmela je na šestém
místě v počtu branek.
Na zcela posledním místě se umístil
Plumlov, i když ne s velkou ztrátou na
další čtyři týmy. Cíl tak je jasný: zlepšit
hru a doufat v pomoc klíčového dua
Spáčil–Hladký, které trenérům až příliš často chybělo. „První zápasy jsme
ještě uhráli dobře. Ale neudělali jsme
body a pak už začali dostávat,“ mrzí
trenéra Petra Matouška. Tým před sezónou změnil trenéra a v jejím průběhu ještě jednou: Petra Kišku nahradil
Petr Matoušek.

Hned čtyři celky A skupiny nejnižší
okresní soutěže avizují v jarní části
tuhý boj o postup. Zbylých pět týmů
je o míle za nimi. Nejlepší pozici drží
po podzimu Nezamyslice, ale hned
v závěsu mají rezervu Čechovic, Olšany a Biskupice. První dva jmenované
týmy by se rády po roce vrátily do nejvyšší okresní soutěže. Naopak nejhůře
jsou na tom po podzimu Pavlovice
s jediným získaným bodíkem.
„Ta první čtyřka je neskutečně vyrovnaná a očekávám velký boj na jaře.
S výsledky jsem spokojený, s výkony
už tolik ne. Některé zápasy jsme moc
dobře neodehráli. Rádi bychom se samozřejmě do okresu vrátili, těch zápasů je pro nás momentálně málo. Bude
otázkou, jak se nám podaří zápasy se
zbývajícími třemi adepty,“ uvědomuje
si trenér Nezamyslic Marek Pavelka.
U druhé čechovické rezervy to nejdříve vypadalo, že béčko vůbec nebude.
„Ale kluci, které jsem vedl v dorostu,
to chtěli udržet. Tak jsem na to kývl
a dělám jim trenéra. Přihlásili jsme to
s cílem dostat se zpátky do okresního
přeboru. Kromě dvou zápasů jsem
spokojený s výsledky. V Biskupicích
nám zápas vůbec nevyšel. Ještě více
mě mrzí domácí porážka s Nezamyslicemi, kdy nás zradila koncovka. Kluků
máme dost, ale vždycky někdo chybí,
jelikož někteří kluci dělají i víkendy. Lámat chleba se podle mě bude
v zápase v Nezamyslicích, které také
budou chtít určitě jít nahoru,“ myslí
si trenér čechovické rezervy Stanislav
Bilík.
V Sokole Olšany mohou hodnotit
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V této grupě jsou po změnách z minulé
sezóny nově tři týmy. A zatímco Hané
Prostějov se podzim vydařil, Jesenec-Dzbel zažil zhruba průměrnou sezónua a Smržice se nacházejí dál od sestupových vod, než tomu bylo na jaře.
Jak skončili, tak znovu začali. Fotbalisté Hané válí a po podzimu se nachází
na čtvrtém místě. Jeden z nejstarších
týmů soutěže vyhrál ze 14 zápasů 10.
A může být zatím nadmíru spokojený.
Tým sází na složení z minulé sezóny,
příliš zásadních změn vidět není. Kromě jedné: gólově se úplně nedařilo Patriku Gáborovi, jednomu z nejlepších
útočníků soutěže.
To Jesenec-Dzbel se nachází v horším
středu tabulky, ovšem stále na dohled
možnému sestupu. Tým tradičně trápily problémy se sestavou a rozsáhlou
marodkou. Ta se výrazně zvětšila tři
kola před koncem v utkání s Velkou
Bystřicí, kdy trenér Tichý přišel vinou
zranění o tři hráče. „Pro nás je v současné sestavě patnáct bodů luxus. Nepanuje spokojenost, ale tento bodový
zisk nám pomůže, abychom hráli na
jaře střed tabulky,“ věří Petr Tichý.
O něco méně spokojení mohou být
ve Smržicích. I když vzdor výsledkům
není trenér Ivo Zbožínek nikterak pesimistický. „Podzim byl takový rozporuplný. Hra nebyla tak špatná, máme
víc bodů než loni. Ale chybí nám tak
čtyři pět, které jsme mohli mít ke spokojenosti,“ řekl Zbožínek pro Večerník. Týmu evidentně svědčí penalty:
v závěru podzimu je kopal dvakrát
a dvakrát z toho byl bodík navíc.
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PROSTĚJOVSKO Podzimní
část sezóny je za námi a v okresním přeboru se tabulka vyvinula opravdu zajímavě. Vrahovice
soutěži naprosto dominují, když
nepoznaly hořkost porážky.
S desetibodovým odstupem na
lídra si udržel druhé místo Horní
Štěpánov, za nímž v závětří číhá Brodek u Prostějova. Střed
tabulky je více než vyrovnaný.
Čtvrtou rezervu Kralic na Hané
dělí od jedenácté rezervy Určic
jen pět bodů. Tištín s „béčkem“
Plumlova pak lehce ztrácí. Na
poslední příčce jsou naprosto
přikovány Výšovice, které čeká
velmi těžké jaro.

FC Kralice na Hané „B“

tabulky. Přes zimu se poohlédneme po
jednom až dvou hráčích, chtěli bychom
udržet pódium. Hlavní je, aby kluci byli
zdraví,“ hodnotil půlrok předseda brodeckého celku Radek Kolařík.
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Černý kůň soutěže se na začátku velmi
těžko rozbíhal. Jarní krasojízda Dobromilických se neopakovala a relativně
pravidelně se střídaly vítězství a porážky. Po podzimuní části tak uzavírají
horní polovinu tabulky. „Úplný střed
tabulky, po jarní části přišlo vystřízlivění. Střídali jsme lepší a slabší výkony.
Docházka na tréninky byla taková proměnlivá. Rozumím tomu, že spousta
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Sbírat body jen v domácím prostředí
nestačí. To letos jasně dokazuje Tištín,
zatímco z jeho menšího hřiště si soupeři body neodváží, v kolonce bodů
z venku svítí nula. „Úplně dobře se mi
podzim nehodnotí. Vstupovali jsme
do sezóny s nadšením, ale asi jsme si
mysleli, že to půjde tak nějak samo, což
prostě nejde. Musíme sehnat nějakého
útočníka, naše koncovka není dobrá.
A určitě musíme zapracovat na venkovních zápasech, kde jsme nezískali
ani bod,“ klade si cíle lodivod Zdeněk
Oulehla.

TJ Tištín

berou a chudým dávají. „Oproti loňskému podzimu máme o čtyři body více,
ale to je pořád málo. Hodně mě mrzí
zápasy, které nám protekly mezi prsty.
Ostudu jsme udělali v Plumlově, tam se
nám to nepovedlo vůbec. Na druhou
stranu si cením našeho skóre a velmi
dobré tréninkové docházky. Taková
poloviční spokojenost. Rád bych také
poděkoval Výšovicím, že nám zapůjčily na podzimní část své hřiště. Ztráty
přičítám trošku i tomu, že jsme vlastně
celý podzim odehráli mimo svůj domov,“ zhodnotil účinkování svého celku trenér Karel Vlach.

Druhému nováčkovi soutěže se nevede jako Kralicím a přezimují kvůli
horšímu vzájemnému zápasu s Tištínem na sestupové příčce. Plumlov měl
slabší start, ale postupně se zlepšoval
a začal body sbírat. Určitě ještě nejsou
na odpis. „Skončili jsme předposlední,
takže je co zlepšovat. Prvořadým cílem zůstává záchrana. Odehráli jsme
spoustu slušných zápasů, některé
z nich jsme ale nezkušeností a asi i nováčkovskou daní nedotáhli ke třem
bodům. Hodně závisí také na tom,
jestli zápas hrajeme zároveň s ´A´-týmem. Jsem ale spokojený, nejsme
za otloukánky. Přes zimu zapracujeJiskra Brodek u Konice
me a věřím, že se posuneme nahoru,
Další z případů – co je doma, to se po- abychom tuto soutěž udrželi i pro
čítá. Na velmi těžkém terénu, kde míče další ročník,“ přeje si vedoucí rezervy
odskakují jinak než kdekoliv jinde, se Plumlova František Kocourek.
nehraje dobře žádnému hostujícímu
týmu. To platí i letos. Sedmnáct bodů
FK Výšovice
a všechny doma. Do jarní části bude určitě cílem posbírat i něco z venku. „Bylo Bída a zmar. Jinak se podzimní tažení
znát, že jsme toho moc nenatrénovali. Výšovic nazvat nedá. Loni se ještě doNěkteří kluci pracují na směny a mladší kázal celek zachránit v posledním kole.
studují, takže to chápu a nemám jim to Letos to ale po polovině sezóny vůbec
za zlé. S těmi sedmnácti body panuje dobře nevypadá. „Těžko se mi to hodrelativní spokojenost. Chtěl bych po- notí... Nevyšlo nám vůbec nic. Počítal
děkovat všem hráčům, kteří na zápasy jsem s Kristiánem Koukalem, ale ten
poctivě chodili. Chtěli bychom sehnat si obnovil své zranění. Je hodně znát,
útočníka, ale jestli se nám to podaří, když na tom hřišti není. Bez něj nejsme
zatím nemohu odhadnout,“ glosoval moc konkurenceschopní především
v útoku. I když zahrajeme dobrý zámanažer Patrik Müller.
pas, stejně nezískáme ani bod. Na jaro
nebudeme shánět posily. Měli by být
^ŽŬŽůhƌēŝĐĞͣ͞
k dispozici Koukal a Fildán, kteří by
Nesplněné očekávání. Před sezónou naši hru dokázali zvednout. Hlavním
byl jasný cíl rezervy Určic udržet se cílem je udržet kluky, co přišli před sev klidném středu tabulky, spíše i výše. zónou. Nedivil bych se, kdyby někdo
Realita je ovšem jiná, tři body od sestu- z nich chtěl odejít, ale pokusíme se na
pových vod nenabádá k optimusmu. jaře o zázrak, i když víme, že ta šance na
Záloha účastníka krajské soutěže je udržení je velmi malá,“ ví hrající trenér
takovým Jánošíkem soutěže. Bohatým Výšovic Michal Dudík.

Nenápadnými výkony posbíral Vícov
slušných devatenáct bodů. V zápasech
neexceloval, ale také v žádném případě s nikým nevyhořel. Drtivou většinu
bodů získal na svém novém domácím
hřišti, které je po rekonstrukci opravdu
parádní. „Tabulka odpovídá tomu, co
jsem naznačoval před startem soutěže.
Držíme se v tom slabším středu. Doma
je to super, ale chybí nám body z venku.
Tabulka je více než vyrovnaná, uvidíme, kam nás nasměřuje jarní část. Hodně jsme bojovali s absencí hráčů, teď se
nám vrátí Viktor Studený z vojenské
mise. Podzim hodnotím celkově jako
takový slabší průměr,“ prozradil kouč
Miroslav Krutovský.

Sokol Vícov

S novým trenérem i spoustou nových
tváří nevstoupila Skalka do nového
ročníku vůbec zle. Omlazenému kádru
doplněnému především z Pivína, kde
hrají domácí zápasy, se dařilo pravidelně bodovat. Ke konci už sice docházel
dech a řešily se absence, ale dvacet
bodů a osmé místo jsou podle loňské
poloviny soutěže pozitivní. „Začátek
byl pro nás nad očekávání dobrý. Sám
jsem nevěděl, jak to bude vypadat.
Nejen že jsem se vracel k týmu, navíc
v kabině se obměnila spousta hráčů.
Konec podzimu už byl slabší, ale celkově panuje spokojenost a jsem na kluky
pyšný. Především mě těší dobrá parta,
ta je mnohdy důležitější než výsledky,“
má jasno staronový trenér Skalky Stanislav Prečan.

FK Skalka 2011

hráčů má své povinnosti a nedá se stíhat vše. Vždycky máme lepší jarní část
a věřím tomu, že to tak bude i letos
a půjdeme nahoru. Uvidíme, co Jakub
Špaček, jestli po tom zlomeném kotníku mu povolí po roce hrát,“ řekl hrající
kouč Michal Rochla.

Vrahovice jednoznačným králem
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Jednoznačná štika ligy. Lepší návrat
ze třetí třídy si v Kralicích snad ani
nemohli přát. Okupují čtvrté místo
a podle mnohých hrají nejhezčí fotbal
v celém okresu. Snad jim elán vydrží
i v jarní části. „Z hlediska nováčka je
umístění fantastické. Nemůžu klukům
vůbec nic vytknout. Dopředu ukazujeme, že máme ohromnou sílu, dozadu to trochu skřípe, ale dokážeme dát
více branek než soupeř. Velmi pozitivní je, že držíme průměr okolo sedmi
branek na zápas, to baví i diváky, a především pro ně se ten fotbal hraje,“ gloSokol Vrahovice
soval podzim lodivod kralické rezervy
Půlmistr s desetibodovým polštářem. Miroslav Takáč.
Spanilou podzimní jízdu nedokázal
nikdo zastavit, a pokud kádr zůstane
^ŽŬŽůƌǎŽǀŝĐĞ
pohromadě, tak to bude těžký úkol pro
soupeře i na jaře. „Hlavním úkolem pro Skvělý start, pak rozpad a klesání tanás bude udržet vysoký standard i do bulkou. Jako přes kopírák s loňským
jarní části. Sami jsme si na sebe trochu ročníkem. Když se na začátku ročníku
upletli bič. Musíme být na jaro dobře scházeli hráči k zápasům, vypadalo to,
připravení, aby se neopakovala situace, že budou jen těžko k zastavení. Po zápakterá už ve Vrahovicích dvakrát nasta- se s Vrahovicemi přišel sešup. Hráči už
la, kdy se podzimní náskok rozplynul. se nescházeli jako na startu a i výsledky
Mým největším úkolem, kterým jsem tomu začaly odpovídat. Celkově páté
si dal, bylo, abychom udělali skvělou místo je především díky výbornému
partu, pestré tréninky, které kluky bu- začátku. „Jako loni vynikající start, kdy
dou bavit, rádi přijdou. To si troufám jsme ztratili jediný bod s Vrahovicemi
říci, že se nám povedlo, a to je nejdů- a po pěti kolech vedli tabulku. Pak nás
ležitější. I díky naší tréninkové morálce opustil Řehulka, který dokončil studia
jsme dokázali spoustu zápasů otočit a na fotbal zanevřel. Zahradníček, Bornebo rozhodnout až v posledních ja odjel zpátky do Španělska. Ukrajinci
minutách, což ukazuje naši morální nás asi také nadobro opustili. A když
i fyzickou připravenost. Na kluky jsem vám odejde pět hráčů, už je to obrovský
vážně hrdý. Kaňkou je, že se nám ke zásah do mužstva. Ze základu tam zůzraněným přidal Prucek a brankář Krč, stala půlka a zbytek se scházel, jak to šlo.
těžko říci, jestli budou na jaro připra- Znamenalo to méně branek a více invení. Ale podzim byl zkrátka parádní,“ kasovaných. Zapadli jsme do průměru,
netají radost vrahovický trenér David a je to škoda. Musím pochválit Vrahovice, které opravdu dominují a vypadá
Mezuliánek.
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to, že utvořily super kolektiv. Přes zimu
ƐŬƵƉŝŶĂͣ͗͞WƚĞŶş
bych potřeboval sehnat aspoň dva hrád:,ŽƌŶşaƚĢƉĄŶŽǀ
če na jaro a sám se dát dohromady zdraa Hvozdu se
U druhého celku tabulky panují smí- votně (trenér Držovic Jindřich Skácel trpí
ƉŽƐĞƐƚƵƉƵŶĞĚĂƎş
šené pocity. S postavením jistě panuje problémy s kyčlí – pozn. red.). Fotbal na
Ve druhé skupině III. třídy se vede boj spokojenost, ale poslední dvě porážky tady té úrovni výrazně klesá, jsem velprakticky hlavně dvou týmů, a to o čelo sebraly celku okolo kapitána Libora kým pesimistou, jak to bude vypadat za
tabulky: prvních Kladek a druhého Pte- Němce vítr z plachet. Do jarní části to pár let,“ shrnul první polovinu sezóny
ní. Týmy mají značný náskok na konku- spíše vypadá na boj o udržení druhé- trenér Držovic Jindřich Skácel.
renty a ambicemi na ovládnutí soutěže ho místa než o usilování o přeborníka
se netají. „Hodnotíme podzim velmi okresu. Vedení klubu drží zákaz vyjad&<EĢŵēŝĐĞŶĂĚ,ĂŶŽƵ
pozitivně. Pomohlo nám, že jsme hráli řování se do médií, proto pohled trenéPo sestupu se těžko hledala motivace
pět z osmi zápasů doma, o to těžší nás ra na tomto místě nenajdete.
i trenér. Začátek ročníku byl ze strany
čeká jaro,“ vyjádřil se předseda kladeckéNěmčic hodně rozpačitý. Hlavního treho oddílu Milan Křeček. Tým ztratil běSokol Brodek u PV
néra se podařilo sehnat až v rozjeté sehem podzimu jediný bod a společně se
Ptením, které si brousí zuby na postup, V letošním ročníku pozitivně překva- zóně. Po nástupu Pavla Voráče se herní
dominuje soutěži. Vcelku se daří také puje. Hráči nebodovali v pouhých projev i bodový zisk dokázaly zvednout
Brodku u Konice, čtvrtý je překvapivě dvou zápasech a zaslouženě okupují a na jaře budou jistě cílit do vyšších paKostelec na Hané. Protivanov a Čechy pódiové umístění. „U nás panuje na- ter tabulky. „Nastoupil jsem až v půlce
pod Kosířem drží střed tabulky. Hvozd prostá spokojenost. Třetí místo je skvě- podzimu, předtím měli hráči hodně
se naopak oproti minulé sezóně zlep- lé. Jediné kaňky jsou ty dvě porážky, kolísavé výsledky, bylo znát, že se také
šil: tým byl poslední, nyní už opět sbírá které nemusely přijít. Udrželi jsme po vždy schází v jiné sestavě. Přece jenom
body. Oproti tomu předposlední místo celý podzim stabilní výkonnost. Kluci v okrese to tak zkrátka bývá. Ze začátku
patří Zdětínu a úplně poslední Přemys- se dobře scházeli a udržují partu. Málo mi hodně pomáhali zkušenější kluci.
lovicím. Ty mají co napravovat: za pod- jsme inkasovali a vyhnuli jsme se di- Moc velké závěry bych zatím nechtěl
zim získaly jediný bod a vstřelily zatím vokým přestřelkám, jaké jsme mívali. dělat. Mužstvo je ale mladé a perspekMrzí i ztracené body s týmy ze spodu tivní, pokud vydrží pohromadě a bude
jen deset branek.
chtít trénovat, příští sezóna by mohla
být úplně o něčem jiném. V letošní
Pøebor PROSTÌJOVSKÉHO
jsme s klukama domluvení, že chceme
Veèerníku OFS Prostìjov - II.tøída
ještě vystoupat výš,“ netají ambice nový
+
/WåUVXQ
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R
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S
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lodivod Němčic Pavel Voráč.

první polovinu sezóny kladně. „Nepovedl se nám ale poslední zápas s Čechovicemi, mohli jsme být na prvním
místě. Ta první čtyřka je velice vyrovnaná a bude zajímavé sledovat, jak to
nakonec dopadne. Hodně to teď stavíme na mladých a ty to začalo bavit,
což je to nejdůležitější,“ mne si ruce
hrající kouč Olšan Antonín Pospíšil.
Čtvrtým do party silných se během
podzimní části rekrutovaly Biskupice.
Ostatní týmy střídaly lepší výkony s horšími, jejich pelotom uprostřed tabulky vede rezerva Brodku u Prostějova.
„Jsem spokojený, scházíme se dobře
a máme skvělou partu, což je pro nás to
nejdůležitější. Doma jsme schopni na
velkém hřišti potrápit kohokoliv, venku
na užších se nám moc nedařilo,“ nechal
se slyšet vedoucí brodeckého béčka Přemysl Sluka. Následují týmy Bedihoště
a Želče. „Když si vezmu, jak na tom je
náš kádr, tak panuje spokojenost. Nemáme stále dostatek hráčů. Dlouhodobě
nám chybí brankář, který byl zraněný,“
poznamenal trenér Ludovít Šuranský.
„Začátek se nám vydařil, v polovině soutěže ale přišla ohromná marodka. Zcela
se nám rozpadl střed hřiště a až do konce
podzimu jsme sestavu látali,“ řekl sekretář Želče Petr Možný. Předposlední příčku hájí Sokol Otaslavice „B“ „Výkony
byly ovlivněny celou řadou faktorů. Jedním z nich byl odchod hráčů do jiných
klubů. Dalším velkým faktorem byla nezodpovědnost některých hráčů, kteří se
nebyli ani schopni ze zápasu omluvit...,“
láteřil po podzimu vedoucí otaslavické
rezervy Pavel Skalický. Na dně tabulky
přezimuje TJ Pavlovice u Kojetína „Těžko se scházíme na zápasy, o trénincích
ani nehovořím. Kádr nám stále stárne,“
litoval trenér Bohumil Kejnar.

PROSTĚJOVSKO
ZAŽILO ROZPAČITÝ PODZIM
Lipová válí i po postupu, nahoře se drží i Čechovice a Pivín, ale jinak je to bída

FOTBALOVÝ PODZIM JE ZA NÁMI. JAKÝ BYL?

milujeme vecerník
á

38

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

tenis
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I- TOSKVĚLÝ
PARŤÁK
VŠE BYL LOUČÍCÍ SE TOMÁŠ BERDYCH
PROSTĚJOV Dlouhých šest let
nechyběl v Top Ten ani na jediný týden tenista prostějovského TK Agrofert Tomáš Berdych.
Sedmkrát končil sezónu mezi
nejlepší desítkou. Vyhrál celou
řadu nesmírně obtížných zápasů, dokázal porazit Rogera
Federera, Novaka Djokoviče
i Rafaela Nadala. Na okruhu
ATP získal třináct titulů, dvakrát dotáhl společně s Radkem
Štěpánkem národní tým k vítězství v Davis Cupu. Nedosáhl pouze na grandslam, maximem byla
finálová účast ve Wimbledonu
v roce 2010. Především proto,
že hrál ve výjimečné éře „Velké
trojky“ a ta na vrchol pustila někoho jiného pouze výjimečně.
Berdycha, který byl vždy stoprocentní profesionál, zastavily
zdravotní problémy. Kvůli nim v
průběhu londýnského Turnaje
mistrů oznámil konec kariéry.
Loučí se nejlepší český tenista
21. století, nejlepší hráč světa,
který nedosáhl na grandslamový titul. „Tomáš prožil neuvěřitelně dobrou kariéru. Je zřejmě
vůbec nejlepší z hráčů své generace, kteří nevyhráli grandslam.
Kdyby hrál v jiné éře, pravděpodobně by pár titulů měl,“ prohlásil Mats Wilander, bývalá světová
jednička.

398.

Foto: internet
umístìní tomáše berdycha
na konci sezóny
103.

113.
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71.
45.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Ladislav
VALNÝ
Na okruhu ATP byl rodák z Valašského Meziříčí, který
podstatnou část kariéry spojil s prostějovských klubem,
dlouhých sedmnáct let. Poprvé na sebe výrazně upozornil v roce 2004, kdy v Palermu získal premiérový
titul, senzaci ale způsobil především na olympiádě v
Aténách, kde ve 2. kole vyřadil tehdejší světovou jedničku Rogera Federera. Web Bleacher Report tento duel
v žebříčku 25 největších propadáků v dějinách olympijského tenisu zařadil dokonce na 2. místo. „Je to největší vítězství,“ jásal na olympijských kurtech Berdych v
době, kdy začínal dobývat svět.
O rok později již poskočil do třetí světové desítky a senzačně získal titul na turnaji Masters 1000 v Paříži. Cesta
mezi absolutní elitu se otevřela. Od roku 2007 do roku
2016 pouze ve dvou letech nezískal ani jeden turnajový titul. Jednou to bylo v roce 2010, kdy byl nejblíže ke
grandslamovému triumfu. Ve Wimbledonu dokázal
porazit Federera i Djokoviče, v rozhodujícím zápase

se však musel sklonit před Rafaelem Nadalem. Právě
po tomto turnaji se poprvé dostal do světové desítky,
ve které se nepřetržitě udržel dlouhých šest let. „Vždy
jsem se snažil podávat co nejlepší výkony. Vnímal jsem,
že každý rok se na konci sečte a ohodnotí a měřítkem je
postup na Turnaj mistrů. Podařilo se mi to šestkrát. To
jsem si pak mohl říct, že to byla dobrá sezóna,“ přiblížil
své uvažování úspěšný tenista, který v jednom případě
musel, přes postup, start na závěrečném podniku sezóny kvůli zranění vynechat.
Dokonalé kariéře chyběl snad jen ten grandslamový
titul. V Londýně byl Berdych blízko, jeho sen rozbil španělský ranař Nadal ve třech setech. „Musím na rovinu
říct, že tam nebylo nic, co jsem mohl udělat o moc lépe.
Byl jsem prostě druhý. Třeba v semifinále s Djokovičem
vím, že bych našel chyby, i když jsem ho vyhrál. Ale ve finále jsem prostě stál proti zkušenostem. Bylo to pro mě
první finále, první wimbledonské. Ale nevzpomínám
na to s hořkostí. Nástup, vyhlášení, všechno jsem si to
užil i tak,“ ohlédl se Berdych.
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zit. Vyrostl ve velkou oporu, stal se klíčovým hráčem a
bez jeho startů by Česká republika nemohla dvakrát po
sobě vyhrát nejvýznamnější týmovou soutěž. „Každé
soutěžní utkání na turnajích jsem bral vážně, ale zápasy v Davis Cupu byly výjimečné. Tenisté nemají moc
možností reprezentovat a po světě nemají tisícové davy
fanoušků v hledišti. O to víc jsme si užívali, když v Praze
nebo Ostravě plná hala skandovala ‚Češi do toho!‘ Na
to se nezapomíná,“ přiblížil svůj vztah k týmové soutěži
hráč, který byl společně se Štěpánkem páteří reprezentace.
Přímo na kurtu zažil neuvěřitelnou reprezentační éru,
kterou odstartoval v roce 2005 pád ze světové skupiny
po liberecké porážce 2:3 s Německem. Berdych vyhrál dvě pětisetové bitvy s Haasem a Kieferem, sestup
ovšem neodvrátil. Tým se dokázal vrátit mezi elitu a
začal stoupat nahoru. „Nezapomenutelná byla baráž se
6ROLWÅUWÙPRYÙPKU½ÄHP
Švýcarskem v roce 2007, kdy do Prahy přijel Federer s
Samostatnou kapitolou kariéry byly starty v národním Wawrinkou. Světovou skupinu jsme zachránili a přišly
týmu v Davis Cupu. Berdych reprezentoval dlouhých skvělé ročníky. První vrchol přišel o dva roky později. V
třináct let a odehrál 67 zápasů. Hned v 50 dokázal zvítě- semifinále jsme měli v Poreči domácí prostředí a prošli

do finále v Barceloně. Tehdy jsme si po porážce ještě na
kurtu řekli, že tu mísu stejně vyhrajeme. A podařilo se
nám to dvakrát po sobě. Bylo to neskutečné,“ ohlédl se
za duely v reprezentačním dresu Berdych.
Kromě úspěchů si do dalšího života odnese v srdci pocit týmové sounáležitosti. „Vždycky jsme se na srazy a
týdenní pobyty těšili. Po samostatném putování po
turnajích přišla vždy skvělá změna. Spoustu společné
legrace. Je něco úplně jiného být týden v partě, společně trénovat, večeřet, stále se o něco sázet, dělat legrácky.
Užil jsem si to vrchovatě,“ usmívá se dnes již bývalý profesionální tenista.
V jednom z příštích čísel vám přineseme rozhovor
s Tomášem Berdychem.

„Šel si za svým,“

Foto: internet

říká Jaroslav Navrátil o bývalém svěřenci
PROSTĚJOV Sedm let vedl Tomáše
Berdycha jako osobní kouč Jaroslav Navrátil, další společné bitvy absolvovali
v Davisově poháru, kde česká hvězda
nastupovala pod dohledem nehrajícího kapitána, kterým je prostějovský
trenér i dnes. „Známe se dlouho. S Tomášem se pracovalo dobře. V tréninku

byl vždycky stoprocentní. Od začátku ré předpoklady, dobrý servis a forhend.
věděl, co chce a kam směřuje,” říká Na- Problém měl s pohybem a bekhendem.
Rozhodující byla jeho vůle. Byl velký dříč,
vrátil.
tenisu obětoval všechno, a proto měl tak
Ladislav VALNÝ
skvělou kariéru, která si zaslouží obdiv.“
yy Do Prostějova přišel v šestnácti. yy Kdy vám udělal největší radost?
Dalo se odhadnout, kam to dotáhne?
„Těch okamžiků byla celá řada. Ale asi v
„V tomto věku to nejde. Ale měl dob- Davis Cupu, kde se nám podařilo vyhrát

pohledem miroslava èernoška
„Pro mě osobně je to velmi krásný příběh. Začali jsme spolu už v deseti letech, od jedenácti do
čtrnácti dojížděl do Prostějova od středečního
odpoledne do sobotního oběda. Pak přešel na
Hanou kompletně, jeho program byl jasný: škola, trénink, odpočinek.
Měl úžasné výsledky. Byl pořád první v ČR, a to jakožto mladší, starší žák, dorostenec i dospělý. A do
osmnácti let byl druhý na světě za Marcosem Baghdatisem se kterým, což je také úžasný příběh, hrál v
sedmnácti za dorost TK Prostějov a získali titul.
Pak už přišla velmi rychle první stovka, výhry na
třinácti turnajích ATP, v Davisově poháru uspěl
v padesáti ze sedmašedesáti utkání, což je osmdesátiprocentní úspěšnost a v extralize smíšených družstev byl dokonce neporažen. A k tomu
dvakrát salátová mísa, úžasné finále v O2 aréna, a
stejně tak skvělé vzpomínky na Bělehrad. S Radkem Štěpánkem výborný debl, který je skoro
nezapomenutelný.
Tomáš, prostě prima kluk, slušný až nedoceněný
tenista. Trochu introvert s krásným vztahem ke
své ženě Ester a ke svým rodičům.
Bylo to naše společná cesta, bylo mi ctí mít Tomáše vedle sebe!!!
Miroslav ČERNOŠEK,
šéf prostějovského tenisu
a Berdychův manažer

soutěž dvakrát v řadě. To byla obrovská radost, navíc společná, ta vždy lépe chutná.
Pro tým toho odvedl strašně moc.“
yy Nebyly mezi vámi žádné spory? Vždy
jste se domluvili?
(smích) „Někdy dokonce i beze slov. Třeba když se rozhodl, že na turnajích už nebudeme mít společný pokoj. Prostě jsem

našel kufry přede dveřmi.“
yy Kdy se český tenis dočká nového Tomáše Berdycha?
„Myslím, že to bude chtít hodně trpělivosti. Věřím, že to přijde, ale není vyloučeno,
že se vůbec nedočkáme. Čas ukáže, jak byl
Tomáš výjimečný a že během kariéry nebyl veřejností úplně doceněný.“

NEJVÌTŠÍ ÚSPÌCHY TOMÁŠE BERDYCHA
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Muž bez emocí a zápalu? Ale kdeže! Byl to bojovník!
Ne, Tomáš Berdych se nenarodil s komediantským talentem a na kurtech jen výjimečně dával během zápasů průchod svým emocím. Zřejmě
z tohoto důvodu by u fanoušků nevyhrál soutěž v popularitě, přestože je jednoznačně nejlepším českým tenistou probíhajícího století. Vlastní
emoce sice krotil pod maskou soustředění, fanouškům je ale rozdával po náručích. Převáženě těch pozitivních, často okořeněných euforií. Právě
jeho výhry dokázaly rozvášnit fanoušky, že se houpaly lampy ve vyprodaných arénách. A to si užíval. Se širokým klukovským úsměvem na tváři.
Další naprosto mylnou báchorkou byl názor, že na kurtu nedává do hry veškeré síly a elán. Už čistě statisticky je to čirý nesmysl. V daviscupové
kariéře v singlu odehrál devětadvacet zápasů a v deseti případech rozhodovala o vítězi až pátá sada. Rozhodující set prohrál v jediném případě.
To by bez patřičného zápalu prostě nešlo. Stačí si vzpomenout na utkání s Chorvatskem, které v roce 2009 odstartovalo zlatou éru. Kdo viděl
Berdychův výraz ve tváři v Poreči, když hodinu po půlnoci dotáhl k výhře bitvu s Čiličem a na pokraji vyčerpání přiblížil tým k postupu do finále,
ví své. Že totiž pro národní tým dýchal a v jeho prospěch dal absolutně všechny síly. I za to si zaslouží poděkování a úctu.
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KK BRN
RG PRO15:20
BRNO, PROSTĚJOV „Konečně
chceme poprvé v klubové historii
postoupit do finále,“ znělo z tábora korfbalistů SK RG Prostějov
před začátkem nové sezóny.
A vstup do ní zvládli natolik perfektně, že za splněním cíle i snu
v jednom vyrazili nejlepším možným způsobem. Po úvodním skolení Znojma totiž ve 2. kole extraligy dospělých ČR 2019/20
zdolali i venku favorizované Brno!
Mnohonásobný šampion republiky a úřadující vicemistr jim podlehl 15:20 (11:11).
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Marek SONNEVEND
Hrálo se v brněnské čtvrti Maloměřice, kde zprvu vedli domácí. Většinu
zahajovacího poločasu měli navrch,
ale jen mírně o jeden či dva koše. Navíc před přestávkou se hostům podařilo vyrovnat a do šaten se odcházelo
za nerozhodného stavu.
Po pauze pak Hanáci rozhodli klíčovým úderem. Během tří minut
nasázeli čtyři koše za sebou, čímž
Jihomoravanům utekli do trháku.
A soupeř tuhle ztrátu již nedokázal
zlikvidovat, naopak výběr SK v závěru ještě pečetil svůj poměrně jednoznačný triumf!
Tentokrát družstvo střelecky táhla
mužská část sestavy, která ze dvaceti dosažených košů zaznamenala
plných šestnáct. Ženské polovině

(OMDPHAPQn<>CJQ½H
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PROSTĚJOV Dalšími dvěma
koly plus jednou dohrávkou pokračoval Přebor města Prostějova 2019 v šachu jednotlivců.
Zásluhou vydatného příspěvku
dvou a půl získaných bodů setrval
v průběžném vedení Petr Františ,
který už má před zatím druhým
a nejvíc favorizovaným Alešem
Hradským slibně výrazný náskok.
6. KOLO
Ve vyrovnané soutěži každý hráč
bojuje ze všech sil a partie končí
výhrou či porážkou jen tehdy, pokud jeden ze soupeřů udělá chybu.
Což se stalo v souboji Karla Virglera
s Václavem Zvoníčkem: ve 38. tahu
druhý jmenovaný přehlédl vidličku
od jezdce na krále, dopustil se tím
hrubky a ztratil svou poslední figuru,
načež vzdal. Další dvě partie Karel
Meissel – Aleš Hradský i Petr Františ

– Tomáš Ochman skončily po velkých bitvách remízami. V dohrávce
4. dějství pak Františ využil chyby
Hradského, získal figuru a následně
zvítězil, čímž upevnil své postavení
v čele průběžného pořadí.
7. KOLO
Sedmička přinesla štěstí v podobě
zisku celého bodu Petru Františovi,
který v souboji o první místo zdolal
Karla Virglera a neotřesitelně tak
vévodí tabulce. Na druhou příčku
poskočil papírový favorit a nasazená
jednička Aleš Hradský, neboť s černými kameny porazil hosta z Olomouce Tomáše Ochmana. Smírně
se rozešli dva hráči SK Prostějov Karel Meissel a Václav Zvoníček.
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ: 1. Františ 5,5, 2. Hradský 4, 3. Zvoníček
3,5, 4. Virgler 3,5, 5. Meissel 2,5, 6.
Ochman 2.
(kv, son)

PROSTĚJOV Vynikajícím způsobem zvládli rohovníci BC DTJ Prostějov zápas 3. kola extraligy družstev mužů ČR 2019/20. V ringu
SKP Sever Ústí nad Labem zvítězili
jednoznačně 12:4 a se čtyřmi získanými body atakovali po první polovině soutěže úplné čelo tabulky!
V severních Čechách ovládli své duely
od nejnižší po nejvyšší váhovou kategorii Filip Barák, Patrik Baláž, Miroslav Šerban, Bandi Csemez, Pavel Ján
i Marek Chmela, podlehli jen Lukáš
Dekýš a Jan Falát.
„Kluci zaboxovali skvěle, zaslouží velkou pochvalu. Po pěti utkáních jsme
vedli pouze 6:4 a výsledek tak byl
otevřený, ale závěr patřil jasně nám. Je
to super výsledek, kterým jsme si otevřeli dveře pro boj o další mistrovský
titul,“ řekl Večerníku hlavní trenér BC
DTJ Petr Novotný.

týmu citelně chyběla mladá opora
Nikola Lorencová, přesto se zrodilo
nesmírně cenné prostějovské vítězství vybudované především na skvělé
obraně celého kolektivu. „Už v první
půlce jsme Brno přehrávali, ale víc se
trefovali oni. Zlom nastal po přestávce. Začalo nám tam padat víc střel a to
rozhodlo,“ hodnotil povedený zápas
jeho nejlepší kanonýr (s pěti koši) Jan
Tichý. Se svými parťáky i parťačkami
zvládli hodně emotivní bitvu. „Známe se dobře z české reprezentace,
takže je to mezi námi vždycky na ostří
nože. Navíc v Brně to často vyhrotí
i fanoušci,“ vysvětloval Tichý, proč
bylo v útulné hale místy víc horko.
Každopádně ergéčko se po dvou extraligových dějstvích usadilo s plným
počtem čtyř získaných bodů v čele tabulky! „Porazit Brno je úspěch, zvlášť

sport
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venku. Ale my na konci téhle sezóny
chceme titul, takže musíme porážet každého,“ doplnil Tichý stručně
a jasně.

Další utkání korfbalistů Prostějova v Českých Budějovicích
bylo odloženo až na 22. února,
tím pádem příště nastoupí v ne-
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Foto: internet

děli 8. prosince od 10.00 hodin
doma proti nováčkovi z Náchoda
– a mimořádně v Kostelci na Hané
v tamní městské sportovní hale.

Podìkování pro SK RG
od mezinárodní federace
PROSTĚJOV Nedávné Mistrovství Evropy v korfbalu U21 bylo
v prostějovské hale RG a ZŠ města
PV opravdu mimořádně povedenou akcí. Její jedinečnost organizační i fanouškovskou dokládá
oficiální poděkování, které pořadatelům z oddílu SK RG Prostějov přišlo od Mezinárodní korfbalové federace.
„Jménem IKF bych vám rád poděkoval za vynikající organizaci evropského šampionátu korfbalistů do
jednadvaceti let. Vaše velké úsilí vyústilo v nádherně atraktivní turnaj se
vzrušujícími zápasy před spoustou
diváků v hledišti při všech utkáních.

Spolupráce s místními školami přispěla k ohromné propagaci korfbalu
ve městě i v celém regionu, navíc do
jednotlivých střetnutí vnesla hodně
pozitivní atmosféry. Bez vašeho
maximálního odhodlání by celá
akce rozhodně neskončila takovým
úspěchem. Mezinárodní federace je
za to moc vděčná a těší se na další
korfbalové turnaje v České republice,“ napsal přímo prezident IKF Jan
Fransoo.
Všechny v ČR a zejména v Prostějově jeho zaslouženě pochvalná
slova logicky potěšila. „Samozřejmě máme radost, že se veškerá
práce mnoha obětavých lidí vypla-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Bližší podrobnosti přineseme které je na programu v sobotu 7.
v příštím vydání i společně s prv- prosince od 18.00 hodin v Národní pozvánkou na příští extraligový ním sportovním centru Prostějov.
(son)
mač – domácí šlágr proti Děčínu,

ýýtila. Klíčový význam přitom
má projekt
Školního
korfbalu,
kdy si díky
němu mohla
spousta dětí
korfbal aktivněě
tom
vyzkoušet a potom
jej na nejvyšší úrovni naživo vidět
ze zaplněného hlediště. Pro tyto
i další děti teď už začínáme chystat první turnaj mezi jednotlivými
školami,“ prozradil předseda korfbalového klubu SK RG Prostějov Jan
Mynařík.
(son)

Poděk
ěk
kování
Poděkování
partnerům
ME U21: statutární město
Prostějov, Olomoucký kraj, FTL
Prostějov, Alika, Kovot, Danone,
GS Condro, Zlatá brána, Gran
Moravia, Česká televize,
Rádio Impuls, Country Rádio,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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Martin Ošťádal se zajímá o řadu sportů. Jeden ale zbožňuje nade vše

PROSTĚJOV Sportovec, organizátor a hlavně nadšenec. Tím
vším je Martin Ošťádal (na snímku), který je znám především jako
funkcionář i moderátor hasičských závodů na Prostějovsku a
hlavní organizátor turnaje v malé
kopané Krumsínský Haná Cup.
Věnuje se ale také dalšímu sportovnímu dění v Krumsíně, podporuje například fungující klub v pétanque. S tím, kolik sportů okolo
sebe vnímá, však vidí i problémy,
které se kolem nich odehrávají.
Třeba nefungující zastřešující organizace a zejména malý zájem
mladých lidí o sportování či vůbec aktivní život. Zcela černě však
situaci nevidí a ochotně zároveň
nabízí náhled do života člověka,
který si bez sportu sotva umí život
představit. U příležitosti slavnostního vyhlášení VCP v požárním
útoku, které proběhlo předminulou sobotu v Nivě, vznikl následující rozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

19111511360

yy Začnu zcela od začátku: Kdy
vás zaujal sport obecně? A jaké jste
si vyzkoušel?
„Sportoval jsem od dětství. Hrál jsem
jako žák hokej za Prostějov, později
fotbal za Krumsín, jezdil jsem na kole.
Vyhrál jsem okresní kolo Závodu
míru mládeže v cyklistice. Sport byl
pro nás v mládí vším. Pak jsem měl
ale nějaké zdravotní problémy a na
čas jsem musel aktivity přerušit. Pak
přišel na řadu požární sport. Vzhledem k tomu, že jsem z hasičské rodiny, bylo otázkou času, kdy mě to také
vtáhne. (úsměv) Krumsín byl ve světě
požárního sportu velkým pojmem.
Několikrát jsme vyhráli tehdy ještě
Prostějovskou ligu v požárním útoku,
jezdili jsme Extraligu ČR v požárním
útoku společně s Plumlovem jako
jediné týmy z Prostějovska. Sklízeli
jsme úspěchy na území celé republiky. Účastnili jsme se ročně více než
padesáti závodů.“
yy Které sportovní odvětví vás nakonec nejvíce zaujalo?
„Tady není nad čím přemýšlet, pro
hasiče dýchám. Jsem zakladatelem
Velké ceny Prostějovska a také jejím
starostou. Dnes už nezávodím, ale
celé to společně s radou VCP organizuji a jsem také jedním z hlavních

Schopní lidé jsou základ. A když nejsou schopní,
stačí, aby byli alespoň zapálení a někdo je pak
organizoval. Jsem strašně rád, že takoví lidé na
vesnicích jsou a hlavně díky nim dokážeme zaplnit
víkendy akcemi, vytáhnout tak mládež od počítačů...
sponzorů. Jezdím závody moderovat,
protože bez hasičů prostě nemůžu
být. Moderuji také občas Okresní
dětskou ligu Prostějov. Je to soutěž
dětí v požárním útoku. Je radost se
dívat na to, kolik mládeže má o hasičinu zájem. Mezi hasiči mám spoustu
kamarádů na celý život, jsme jedna
velká rodina.“
yy Podporujete ale také krumsínský pétanque?
„Ano. Jsem rád, že v Krumsíně je jakási ´Mekka´ tohoto sportu. Místní
oddíl Hrode Krumsín zná celá republika. Mají ve svém středu republikové
mistry a mistryně, ale také reprezentanty České republiky v tomto sportu. Letos mimo mistrovských titulů
obsadili také druhé místo v Extralize
ČR, za což jim patří velká poklona.
Trénují několikrát týdně, o víkendech
jsou rozjetí po celé republice. Místní
tento sport moc neuznávají. Já jim ale
fandím.“
yy Jak konkrétně klub podporujete? Finančně?
„Sponzoruji republikový turnaj
Krumsínská HRODA a také nově
jeden turnaj, který začal pořádat jeden z místních ‚koulařů‘. Je vidět už
podle složení hráčů, že je to sport
pro všechny generace. Stále přibývají noví a noví členové. Vždyť
moje vlastní tchýně je republikovou
mistryní a reprezentantkou ČR. Zahrála si v Číně, Thajsku a dvakrát ve
Francii.“
yy Pétanque je hodně o odhadu.
Dá se vůbec natrénovat?
„Je hodně o tréninku, když to člověk
sleduje, tak vidí, že hráč pétanque na
sobě musí hodně makat a poctivě
trénovat. V Krumsíně pořádá každoročně spoustu turnajů v pétanque
místní podnikatel, který turnaje i
dotuje. Tyto akce by si určitě zasloužily větší podporu sponzorů, ale také
obce Krumsín. Je to sport jako každý
jiný.“
yy Kromě pétanque se podílíte i na
organizaci turnaje v malé kopané
Haná Cup. Nastartoval jste už přípravy na další ročník?
„Je jisté, že příští ročník Haná Cupu
se bude opět konat. Po roční odmlce

v roce 2017 jsme tuto akci,, díky které
je o naší vesnici vědět nejen v celém
regionu, opět nastartovali. Možná ale
právě ta roční pauza zavinila částečný
odliv týmů, takže nyní děláme všechno pro to, abychom vrátili turnaj zpět
na někdejší úroveň. Pořád se těší
velké oblibě nejen hráčů, ale i široké
veřejnosti. Přípravy odstartují hned
začátkem příštího roku a už se na to
zase moc těším.“
yy Jste si tedy jistý, že hrozba další
pauzy je zažehnána?
„Ani nestrašte! Myslím si, že něco takového už nehrozí. Kdyby k tomu ještě jednou došlo, tak bychom už tradici již zřejmě neobnovili. A to by byla
obrovská škoda. Výbor TJ Krumsín
má stále elán v akci pokračovat. Neshody z předchozích let jsou definitivně zažehnány.“
yy Jak jste zmínil, loni dorazilo
méně mužstev. Jak se budete snažit
o to, aby se jejich počet opět zvýšil?
„Děláme pro to všechno již v průběhu turnaje. Snažíme se, aby u nás byli
všichni spokojeni. V první řadě jsem
rád, že turnaj už zase šlape. Každopádně se budu opět snažit přilákat k
nám co nejvíce týmů. Turnajů je teď
hodně, každý víkend něco. My se ale
konkurence nebojíme. Náš turnaj má
za ty roky veliký zvuk a věřím, že si
hráči opět najdou cestu zpět. V dnešní době je vůbec zázrak, že mladí lidé
mají ještě snahu nějakým způsobem
sportovat. Vidím to jak u hasičů, tak i
u fotbalistů a jiných sportů. Staří končí a mladí nejsou.“
yy Je cestou oslovovat více týmů
například ze Slovenska?
„Ano, přesně o tohle se snažím. Letos
přijely slovenské týmy na doporučení
a to je pro nás obrovská reklama. Přislíbily účast i v příštím ročníku. Osloví
i jiné týmy od našich sousedů, takže se
můžeme v příštím roce dočkat velké
zahraniční účasti.“
yy Vrátím se ale zpět k hasičským
závodům. Jak jsou organizačně náročné?
„Pořadatelé závodů v rámci Velké
ceny Prostějovska jsou již zkušení, ale
příprava závodů dá vždycky zabrat.
Každý se snaží, aby právě jeho závod

hužel musíme na tom pracovat sami,
shánět si peníze a vše kolem. Od
místního Okresního sdružení hasičů
v Prostějově se bohužel žádné podpory nedočkáme. A to ani u dětí. V
okolních regionech je to přiom jiná
písnička. Tam místní okresní sdružení ligy hasičů pořádají a dotují, u
nás tomu tak bohužel není. Tady se
tak trochu zastavil čas. Já jsem ale
optimista a doufám, že se to časem
změní.“

yy Co je podle vás při organizaci
těžší, sehnat ochotné a schopné
lidi nebo peníze?
„Schopní lidé jsou základ. A když
nejsou schopní, stačí, aby byli alespoň zapálení a někdo je organizoval.
(úsměv) Vidím to všude. Jsem strašně
rád, že takoví lidé na vesnicích jsou
a hlavně díky nim dokážeme zaplnit víkendy akcemi, vytáhnout tak
mládež od počítačů. Každý z nás má
nějaké možnosti oslovit sponzory a
díky nim můžeme odměňovat týmy
krásnými cenami a třeba i vymýšlet
nějaké nové věci.“
yy Co vás dokáže příjemně překvapit?
„Vždycky jsem rád, když se o našich
akcích někde píše, účastníci v rozhovorech akci chválí, jsou spokojení,
nebo nám to chodí říkat osobně. Mám
alespoň zpětnou vazbu, že to děláme
dobře. Třeba v Krumsíně pomáhají na
turnaji v malé kopané důchodci, kteří
mají kolem osmdesáti let, a stále mě
překvapují svým elánem i ochotou pomoct. Zapojujeme do akcí také mladé
lidi mimo spolky. Sám člověk nic neudělá. Pak je naopak smutné, když slyšíte
pomluvy od lidí, kteří se nikdy do
ničeho neangažovali, ale přesně
vědí, jak to mělo být... Těch
je ale naštěstí menšina.“

Foto: internet

byl ten nejlepší. Snadné není sehnat ani
sponzory na tyto akce. Nám se to prozatím daří a chtěl bych jim touto cestou moc poděkovat. Velkou podporu
máme také od bývalé senátorky, dnes
zastupitelky města Prostějova Boženy
Sekaninové. A to jak při turnaji v malé
kopané, tak i při Velké ceně Prostějovska hasičů. Senátorkou sice již není, ale
pro nás se nic nezměnilo. Stále chodí
mezi nás a podporuje nás, kde může.“
yy Je podle vás požární útok a hasičský sport na vzestupu?
„Hasičský sport se dnes stal již vrcholovým sportem. Dresy, elasťáky, tretry...
Máme i svoji hasičskou televizi, na které
je možné sledovat komentované přímé
přenosy ze soutěží v Čechách, na Moravě, ale i na Slovensku. Proudaři dnes
musí být atleti a trénovat i v zimě. Požární sport je určitě na vzestupu, i když
momentálně dochází k jakési generační
výměně. Okresní dětská liga ale ukazuje, že o budoucnost požárního sportu
na Prostějovsku se nemusíme bát. Bo-

vizitka
MARTIN OŠŤÁDAL
✓ narodil se 16. března 1975 v Prostějově
✓ sportovec, organizátor
a podporovatel sportovních akcí
✓ dětství a mládí prožil na Prostějovsku,
vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera
✓ podniká v oblasti finančního a daňového
poradenství, implementuje informační systém Helios Orange
✓ v minulosti byl aktivním sportovcem (hokej za Prostějov,
fotbal za Krumsín), nyní se věnuje hlavně funkcionaření
✓ několik volebních období byl zastupitelem obce Krumsín,
později jejím místostarostou
✓ je starostou a hospodářem Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku, místopředsedou TJ Krumsín a starostou sboru dobrovolných
hasičů v Krumsíně, podporuje krumsínský klub v pétanque
✓ je také hlavou pořadatelského týmu turnaje v malé kopané
- KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
✓ mezi jeho koníčky patří práce, firma, moderování nejrůznějších
akcí, hasičské dění, fotbal a lední hokej, počítá se k velkým
fanouškům prostějovských Jestřábů
✓ je ženatý, má 18letou dceru
zajímavost: je spoluzakladatelem Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku,jednáseosledovanouhasičskousoutěž,kterásetěšístálevětšíoblibě
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lední hokej
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PROSTĚJOV Na své poslední utkání před polovinou listopadu budou mladší žáci hokejového Prostějova jistě vzpomínat rádi. Proti Studénce se prosadili hned v sedmnácti
případech. Dosavadní průběh jejich sezóny ale nelemovala jen vítězství, ale také porážky. Jednu takovou nehezkou
museli skousnout třeba v Novém Jičíně.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
Stejně jako jejich starší kolegové
odstartovali i mladší žáci letošní mistrovský ročník utkáním ve Studénce.
Soupeře z Moravskoslezského kraje
znectili hned třinácti přesnými zásahy. Pravda sami šestkrát inkasovali,
v konečném důsledku jim to ale vadit vůbec nemuselo. Prostějov si vypracoval vedení 2:0, když se prosadili Jakub Kumstát s Denisem Fialou.
Během jedné minuty – desáté – ale
bylo skóre vyrovnané. Dvě branky
Malý dodatek
F@NK@>DµGIÁ
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padly také v jedenácté minutě, po
jedné na každé straně. Jako klíčových se ukázalo dalších dvacet minut, bez ohledu na přestávku.
Svěřenci kouče Smejkala během této
doby udeřili rovnou pětkrát, zatímco jejich protějšci ani jednou. Mimochodem druhou třetinu pak vyhrál
Prostějov 7:2! Kumstátovi scházela
jediná trefa, aby zkompletoval dvojitý hattrick. Hanáci také potrestali tři
ze čtyř vyloučení Studénky.
Další plný bodový zisk přišel proti
Krnovu. Celek ze Slezska zejména
ve třetí periodě kousal, na pět prostějovských tref se však dotáhnout
nedokázal. Střelecky se znovu dařilo
útočníku Jakubu Kumstátovi, synovi

bývalého obránce a člena výkonného výboru SK Prostějov 1913 Pavla
Kumstáta. Tentokrát rozvlnil síť za
zády sokova gólmana dvakrát. Branka
ze 44. minuty k tomu ještě měla vítězný punc. Oba týmy v jednom případě
udeřily v přesilovce, domácí navíc
skórovali i ve vlastním oslabení.
Také mladší žáci narazili jako jejich
starší vrstevníci v „orlím hnízdě“ u
řeky Oskavy. Po osmnácti gólech za
první dvě utkání nedokázali Uničovu vstřelit ani jeden jediný. Od soupeře schytali nepopulárního „bůra“,
rozhodla čtyřgólová uničovská prostřední třetina. V den svátku svatého
Václava nestačili Prostějované ani na
Olomouc. Kohoutům pomohlo, že
ve druhé a třetí dvacetiminutovce
dali o branku více než eskáčko. Smutný musel být po utkání především
prostějovský forvard Jakub Mudrla.
Regionálně blízkému celku nastřílel
hattrick, přesto to na body nestačilo.
Třetí prohra za sebou přišla v Opavě,

/NCFwÊå¾EK5-2TQUV÷LQXD÷JGOVTÆPKPMWPCRTQUV÷LQXUMÆO\KOPÊOUVCFKQ
PW
(QVQUMRTQUVGLQXE\

kde Prostějov potkal pořádný kartáč.
Sedmnáct obdržených gólů – především patnáct za první a třetí třetinu
– hovořilo za vše. Slezan si došel pro
triumf jasně poměrem 17:2. Sérii
porážek uťali prostějovští mladší žáci
v derby s přerovskými Zubry. Na
vlastní půdě zvládli přestřelku 8:5.
Polovinu branek červeno-bílých zařídil útočník Tomáš Marek, dvěma

ve třetí třetině uklidnil sebe i své spoluhráče. Po čtyřiceti minutách totiž
Prostějov vedl nad Přerovem pouze
5:4.
Následovala těsná porážka s rožnovskými Černými vlky, Kumstát už ve
46. minutě jen snižoval na konečných 3:4 z pohledu Prostějova. Na
rozdíl od starších žáků nastoupili ti
mladší navíc proti Kopřivnici. S tý-
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Jak vypadá aktuální program juniorky? Trénujeme každý den kromě
úterý. Před tréninkem máme většinou posilovnu s Davidem Skřivánkem, kondičním trenérem. Jednou
týdně máme i kompenzační cvičení s panem Brančíkem. Trénujeme
hodně, ale za to jsem rád. Se školou
to jde skloubit v pohodě, protože
trénujeme většinou od osmnácti
hodin. Co se přípravy na zápasy
týče, vždycky si uděláme na tréninku nějaké založení útoku, zkusíme
přesilovku. Na aktuální soupeře se
ale nijak speciálně nepřipravujeme.
Ondřej POKORNÝ,
obránce juniorky
SK Prostějov 1913
mem z města tatrovek si poradili
jasně 12:2. Téměř stejný počet gólů
nicméně dostali kolo nato od Nového Jičína (0:10) a ze dvou střetnutí
se šumperskými Mladými Draky si
vysloužili jediný bod (5:5, 2:7). Z vítězství se opět mohli radovat v souboji se Studénkou, kterou podobně
jako v prvním vzájemném měření
sil pokořili velmi vysoko. Tentokrát
výsledkem 17:2.

NÁVRAT KE SLUNÍČKU aneb fotoohlédnutí
za letními akcemi...

Trenéři, rodiče a především hokejisté SK Prostějov 1913 se nenudili, ani když zrovna nejezdili po ledě. Během léta a především prázdnin si užili spoustu akcí. Směrem k přípravě na stávající sezónu 2019/2020 šlo o letní kempy, které absolvovaly kategorie od juniorky po ročník 2012.
Děti narozené v letech 2011, 2012 a 2013 navíc mohou vzpomínat
na hokejový příměstský tábor, jenž se uskutečnil ve dvou turnusech.
Navštívily během něj mimo jiné sídlo prostějovských hasičů. Trenéři
v červnu obuli kopačky a stejně jako loni si zahráli na prestižním Hořava
Cupu, který se tentokrát konal ve sportovním areálu v Olympijské ulici
na okraji Prostějova. Těsně před začátkem nového školního roku se
soutěžilo v tradičních i netradičních olympijských disciplínách. Klub si
totiž pro všechny děti (nejen ty, co hrají hokej) z ročníku 2010 a mladší
připravil letní olympiádu. Medaile neunikla nikomu, pořadatelé jich na
hřišti poblíž místního nádraží rozdali přes čtyřicet. Čím Prostějované
v nejteplejší části roku žili?
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VEČERNÍKU OSTŘE SLEDOVANÁ BITVA O KRÁLE MORAVY
PROSTĚJOV Opava, jeden z aspirantů na postup do ligového finále přijede na prostějovskou palubovku a právě s tímto
soupeřem basketbalisté BK Olomoucko uzavřou první polovinu základní části Kooperativa NBL. Vzájemné duely jsou
v posledních letech současně bojem o krále Moravy. První
vzájemné střetnutí tradičních soků se hraje již tento pátek
22. listopadu od 18.00 hodin na palubovce prostějovské haly
Sportcentra-DDM.

RADOVAN KOUØIL

Své přednosti začíná stále více ukazovat
klíčový rozehrávač týmu, který před sezonou posílil hanácký výběr. Proti Ostravě
zazářil, když rozdal hned jedenáct finálních
asistencí a často zakládal bleskové brejky. V Brně zase připomenul, že je
rovněž kvalitním střelcem ze
střední a dlouhé vzdálenosti. Celkově zaznamenal 14
bodů při padesátiprocentní
úspěšnosti. Vítězství Olomoucka navíc podpořil pěti
doskočenými míči.

ERIK
KLEPAČ

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Minulá sezona Opavě nevyšla, jinak ovšem dlouhodobě patří k nejlepším klubům v České republice
a v posledních týdnech to opět potvrzuje. Nejbližší soupeř prohrál jedině s Nymburkem, ostatní soupeře
dokázal přehrát a to jasně ukazuje
na jeho sílu. Čeká nás extrémně náročný zápas,“ uvědomuje si Predrag
Benáček, kouč Olomoucka.
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Prostějov (lv) - Páté vítězství sezony si na své konto připsali prvoligoví basketbalisté Prostějova. Orli
přivítali v domácím prostředí tým
Snakes Ostrava a po výsledku 77:66
se přiblížili ke třetí příčce skupiny B
druhé nejvyšší domácí soutěže. Na
Opavu ztrácí jediný bod, mají ale zápas s Olomoucí k dobru. Orli už do
poločasu získali náskok sedmi bodů
a po vyrovnané třetí čtvrtině dokázali svůj náskok v koncovce ještě pojistit, načež Ostravě uštědřili šestou
porážku v rozehraném soutěžním
ročníku.

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

Opory Opavy mají skvělou formu.
Lídrem je Jakub Šiřina, reprezentační
rozehrávač, který má skvělou střeleckou fazonu a momentálně je nejužitečnějším hráčem celé soutěže. „Dává
pravidelně přes dvacet bodů, má na
svém kontě průměrně sedm asistencí. Umí si dojít pro faul, je horně rychlý při nájezdu pod koš. To z něj dělá
hodně nebezpečného hráče, kterého
se pokusíme zastavit,“ všímá si opavského tahouna Benáček.
Vzájemné zápasy bývají hodně
tvrdé a vyhrocené. Často nabízejí
nečekanou zápletku. Před rokem

Foto: www.bkolomoucko.cz

Olomoucko vyhrálo domácí duel
91:90, přestože ještě několik vteřin před koncem prohrávalo o čtyři
body. Poslední ligový duel zase rozvířil vášně kvůli údajnému střetu
Douglase s jedním z protihráčů. „To
vše jsou věci, které jsou spíše pro fa-

noušky. Ti takové situace rozebírají.
Ke sportu patří souboje i nečekané
obraty, ale pro trenéry to až tak moc
neznamená. Ti se snaží připravit tým
na každý další zápas a o ničem jiném
nepřemýšlejí. Tentokrát to bude stejné,“ uvedl Benáček.

JURAJ
PÁLENÍK
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BRNO Na půdě nevyzpytatelného Brna sev sobotním odpoledni
představili basketbalisté Olomoucka v rámci 10. kola Kooperativa NBL. Svého soupeře přehráli
slušnou obranou a vyhráli 72:63,
když přežili i herní výpadek v poslední čtvrtině.
Po úvodním rozskoku se oba týmy
chvilku seznamovaly s prostředím
a první koš padl až po dvou minutách.
Ani jeden ze soupeřů si nedokázal
vypracovat větší náskok. Častěji ve

&2=$=1÷/2

vedení byli hosté, na konci 8. minuty
bylo přesto skóre nerozhodné - 12:12.
V poslední minutě čtvrtiny se ale důrazně přihlásil o slovo Palyza pěti body
v řadě a když jeho příspěvek podpořil
trestným hodem Goga, vedli Hanáci
18:12.
Vstup do druhé části už ale měli hosté
raketový a během jediné minuty odskočili na 23:12 a domácí rychle brali
oddechový čas. Příliš to nezabralo.
Olomoucko ničilo soupeře rychlým
přechodem do útoku a po sérii dalších sedmi bodů Brno prohrávalo
12:30. Další okamžiky už pro hosty
tak úspěšné nebyly a do konce čtvrtiny už přidali pouze sedm bodů. Pomohli si ale dobrou obranou a díky

tomu měli po dvaceti minutách v zádech vedení 37:23.
NA TISKOVCE...
Během přestávky si střelci upravili mířila a úsek mezi 20. a 25. minutou se té.WDQOÊT4·ä+è-#OOEKVÆ$CUMGV$TPQ
měř bez výjimky hrál systémem koš za „V první řadě jsme v prvním poločase zahodili spoustu dobrých pozic, ať už z vymezeného
koš, čemuž odpovídalo skóre 36:51 území, z protiútoku nebo několik otevřených střel. Za druhý poločas dávám svým klukům
z pohledu domácího výběru. Brňané velký kredit. Za to, že za stavu mínus dvacet bojovali, žili zápasem a snažili se s výsledkem
se v dalším průběhu přiblížili až na něco udělat. Čeká nás pohárové utkání proti Levicím, přijde nový hráč, kterého se budeme
co nejrychleji snažit zapracovat a který by nám měl pomoct v útočné potenci.“
rozdíl dvanácti bodů, jejich nápor ale
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
zchladily trojky Gogy a Palyzy a rychlý
brejk zakončený Morganem - 41:61. „Splnili jsme svůj cíl. Chtěli jsme vyhrát, povedlo se. Skóre bylo celou dobu na naší
Po třiceti minutách Olomoucko vedlo straně, vedli jsme, ale Brno vůbec není naivním soupeřem. Je dobrým týmem a my
jsme věděli, že to nebude jednoduché. A ono nebylo, museli jsme se pro vítězství
64:44 a mířilo za další výhrou.
nadřít. Poslední čtvrtinu jsme špatně bránili, ale celkově mám z naší obrany dobrý
Pod vědomím vysokého náskoku pocit, protože přinesla ovoce a díky ní jsme vyhráli.“
hosté povolili a po čtyřech minutách Brno snížilo na 53:64. Pak ješ- k dramatické koncovce. Tu ovšem né okamžiky si už pohlídali.
(lv)
Statistiky z utkání najdete
tě dokonce umazalo ze svého man- Hanáci nepřipustili. Šesti body
na straně 26
ka další dva body a schylovalo se v řadě odskočili na 70:55 a závěreč-

stav 7:7. Největší zásluhu na tom
měl Holsey, autor všech hostujících
bodů. Až pak domácí přidali, po dalších dvou minutách odskočili na rozdíl osmi bodů a po trojce Palyzy poprvé vedli dvouciferným rozdílem
- 19:8. Na konci první čtvrtiny to
pak bylo zásluhou desetibodového
Norwy 23:14 pro BK Olomoucko.
Ostrava hledala recept, jak narůstající manko zastavit a už do poločasu prostřídala deset hráčů. Míchání
sestavou však nebylo příliš platné.
Tým Olomoucka kontroloval průběh druhé desetiminutovky a pouze
jednou vedl o méně, než deset bodů.
V 17. minutě odskočil na 40:25.
Nová huť doplácela na špatnou střelbu z dálky, nedařilo se jí ani při trest-

ných hodech (5/15) a Olomoucko
toho využilo k vedení 48:33 po dvaNA TISKOVCE...
ceti minutách.
Ze druhého poločasu uplynuly tři
minuty a za stavu 58:40 se zdálo být
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
rozhodnuto. Ostrava ale potrestala „Ostrava tentokrát neukázala co umí. Viděl jsem její předchozí zápas a měl ze soupeře
některé drobné chyby a stáhla na respekt. Výkon proti Brnu ale naštěstí nezopakoval. Vítězství přinesla naše bojovnost,
rozdíl dvanácti bodů. Pak „žluté“ když odvedl svoje. Chytili se někteří kluci, kterým to zatím příliš nešlo. Hodně dobrý
nastartoval Palyza. V obraně zablo- zápas odehrál František Váňa. Největší radost jsem ale měl z velkého počtu mladých
koval nájezd Nábělka a vzápětí na českých kluků na obou stranách palubovky. To je budoucnost basketbalu.“
druhé strany proměnil trojku přes
2GVGT$.+060*1UVTCXC
obranu. Následoval koš Josipoviče, „Domácí byli o třídu lepší. My jsme vůbec nehráli, co bylo v plánu. Úplně se nám rozdalších osm bodů kapitána Olo- sypala obrana, ve které jsme dělali hloupé chyby. Byl to nejhorší výkon v probíhajícím
moucka a za stavu 71:48 bylo po ligovém ročníku. Nepomohlo nám, že jsme neproměnili otevřené střely a dopustili
se řady ztrát. Ale největší problém byl přesto v obraně. Musíme se soustředit na další
zápase.
zápasy a zlepšit se v defenzivě.“
Poslední čtvrtina začala za stavu
79:50 a utkání v poklidu dohrávala žela vysoký bodový rozdíl, dovolila Statistiky z utkání, ostatní výsledky
sestava, která byla výhradně složená odpočívat největším oporám a po- a průběžnou tabulku Kooperativy
z odchovanců. Ta bez problémů dr- mohla k vítězství rozdílem třídy. (lv) NBL najdete na straně 26
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Prostějov (lv) - Rozdílné tváře
nabídli hráči ze střídačky v posledních dvou ligových zápasech. Proti
Ostravě přispěli k vítězství 58 body
a do střeleckého zápisu se zapsalo
všech sedm basketbalistů, kteří
zasáhli do boje v průběhu utkání.
V Brně to už tak slavné nebylo.
Základní sestavu podpořila lavička pouze devíti body. „Kluci byli
platní v obraně, ale na útočné polovině se jim nedařilo. Potřebovali
bychom, aby jejich výkony byly
stabilnější. Se silnějším soupeřem
by nám body rotujících hráčů chyběly,“ poznamenal trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

BK OL
NH OV

109:62

PROSTĚJOV Poprvé v sezoně pokořili basketbalisté Olomoucka
hranici stovky. Stalo se tak v utkání 9. kola Kooperativy NBL proti
Ostravě. Hanáci Novou huť roznesli v poměru 109:62, když prohrávali pouze jednou a to hned
v první minutě střetnutí.

Ladislav Valný

Oběma soupeřům chvíli trvalo, než
se dostali do tempa. Pomalejší hra
více vyhovovala Ostravě, která po
pěti minutách držela vyrovnaný

&2=$=1÷/2

1DGĨMQĄSLYRW9DñiW „Vìøím v ještì lepší výkony“

PROSTĚJOV Na začátku sezony Viktor Vašát (na snímku) příliš prostoru nedostával, což se změnilo během utkání s Nymburkem,
kdy odehrál přes osmnáct minut a podal kvalitní výkon.
Dokázal na něj navázat i v dalších zápasech a naznačil, že
s ním trenéři můžou počítat. „Z těch odehraných minut
mám velkou radost a doufám, že budu pravidelně přidávat další,“ říká mladý pivot BK Olomoucko.

Foto: www.nbl.cz

„Vstoupili jsme do zápasu dobře.
V obraně i na útočné polovině
a v tempu vydrželi prakticky celých
čtyřicet minut. Drželi jsme se stanovené taktiky a eliminovali vytipované opory soupeře, což přineslo
úspěch.“
ƔƔ V posledních utkáních jste
EXKLUZIVNÍ rozhovor
ƔƔ Po porážce s Nymburkem při- dostal velký herní prostor. Jak se
pro Večerník šla jasná výhra na Ostravou. Co vám to zamlouvá?
rozhodlo?
„Je to hodně příjemné. Doufám, že
Ladislav VALNÝ

jsem výkony trenéra nezklamal a že
přijdou ještě lepší zápasy.“
ƔƔ Dají se srovnat zápasy s Nymburkem a třeba s Novou hutí?
„Každý zápas s Nymburkem se hraje ve vyšším tempu, než s ostatními
soupeři. Hra je také tvrdší. Mistr
má ve svém středu navíc špičkové
a současně zkušené hráče, takže
každé takové utkání je hodně těžké.“

ƔƔ Ukázaly poslední ligové kola,
kterým směrem se má tým ubírat, aby byl na konci probíhající
sezony úspěšný?
„Do každého duelu musíme jít naplno, odevzdat všechny síly. Úspěch
přinese maximální nasazení a bojovnost. Musíme vždy začít v obraně, kde máme občas výpadky. Když
se to podaří, můžeme hrál pokaždé
na vítězství.“

Pondělí 18. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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HÁZENKÁŘSKÉ DERBY JASNĚ OVLÁDL KOSTELEC
Nad Prostějovem vedl od začátku až do konce
a triumfoval výrazným rozdílem osmi gólů

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

/NCF¾QRQTC*-/CTGM&QUV¾N éÊUNQ F¾X¾LGFGP\GUXÚEJéV[ą
IÐNčXFGTD[
Foto: Marek Sonnevend

KOSTELEC NA HANÉ Regionální událost půlroku v házené neboli derby okresních rivalů na poli 2. ligy mužů ČR 2019/2020
tentokrát přinesla atraktivní podívanou plnou ofenzivní hry,
nastřílených branek i dalších zajímavých momentů. TJ Sokol
Kostelec na Hané HK přitom v 8. kole skupiny Jižní Morava jednoznačně porazil konkurenční TJ Sokol II Prostějov 32:24 (18:12),
který tím odsoudil k setrvání na dně průběžného pořadí. Ani
vítězové se z předposledního místa neodpíchli o něco výš, leč
aspoň se na jediný bodík přiblížili středu tabulky.

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Hákáčko“ mívá na vlastním hřišti
špatné vstupy do zápasů, ale tentokrát odstartovalo výborně. Z bleskových trháků šlo do okamžitého
vedení 3:0, hosté nestíhali a přes
pevnou obranu se vůbec neprosazovali. Až od 10. minuty se hráči
„dvojky“ postupně zvedali, pomohla jim přímá červená karta
Havlíka chvíli předtím za nešetrný
zákrok na brankáře Z. Micku.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Jsme samozřejmě moc rádi za vítězství v derby i dva získané body, které jsme v naší situaci potřebovali jako sůl, abychom
se dostali blíž ke klidnějším vodám tabulky. Kluci ukázali, že když chtějí, tak dokážou táhnout za jeden provaz. A tolik dolů
v soutěži nepatří. Všichni dali do hry srdíčko, pomáhali si, dobře bránili a v útoku se výborně pohybovali, dali tomu myšlenku.
Po kvalitním prvním poločase jsme v tom druhém spíš už kontrolovali vývoj zápasu, byť jsme soupeři mohli možná naložit
ještě víc. Prostějov totiž hrál jen na několik chlapů, což nám vyhovovalo, sami jsme mnohem víc prostřídávali a čerstvé síly
z lavičky byly taky důležité. Máme zlaté dva body, s důležitou výhrou jsme spokojení.“

Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Od začátku jsme tahali za kratší konec. Snaha ze strany našich hráčů byla velká, ale ta sama o sobě nestačí. Prostě
chyběla kvalita a opět jsme dopláceli na nemožnost prostřídání spojek. K tomu se absolutně neprosadila křídla, klíčová
pak byla špatná obrana hlavně v první půlce. Tam jsme neuhlídali Lukáše Varhalíka a byť se po přestávce defenziva o něco zlepšila, nemohlo to na rozjetý Kostelec stačit. Doplatili jsme i na velké množství technických ztrát, domácí
prostě měli v tomhle derby celkově navrch. My se budeme muset hodně zvednout, abychom v soutěži znovu mohli být
konkurenceschopní. Pozitivem je aspoň to, že si po zbytečné červené kartě Zdeny Micky víc zachytal mladý gólman
Patrik Lamplota, který předvedl několik pěkných zákroků.“
předčasného odchodu strážce šňůru, což samozřejmě víc vyhovova- Směrem dozadu totiž prostějovští
svatyně Z. Micky z palubovky lo Kosteleckým.
plejeři dost propadali a nedokázali si
poté, co nesportovně zmařil vy- V jejich barvách se ke kvalitnímu poradit se pohyblivostí soupeře, který
loženou šanci. A rovněž spatřil útočnému výkonu rozjeli zkušení vystřihl svůj top výkon podzimu. Nazblízka červený kartónek.
bardi M. Grepl, M. Grulich i Vymět- víc v posledních minutách již ztrácejíDruhý poločas nepřinesl z hlediska al, přidal se též mladý Dostál a solidně cí mančaft poněkud rezignoval, načež
dramatičnosti vývoje nic převratné- pracující obranu jistil zezadu skvělý výsledek z 28:23 v závěru narostl na
$T\MQW éGTXGPQW MCTVW FQUVCN FQO¾EÊ (KNKR *CXNÊM \C VGPVQ HCWN PC DTCPM¾ąG
ho. Rozdíl ve skóre se neustále po- gólman Mayer. Byť ho občas překo- konečných 32:24.
<FGÿMC/KEMW
Foto: Marek Sonnevend
hyboval mezi pěti až sedmi trefami nali výše zmínění Kosina s Jurečkou Statistiky z utkání, ostatní výI díky dalším vyloučením tvrději řadě úspěšných zákroků Navrá- podle toho, komu se zrovna trochu či premiérově v tomto ročníku na- sledky a průběžnpou tabulku
bojujících borců Kostelce se druž- tila mezi tyčemi šestigólovou víc dařilo. Ani jeden z týmů ale ne- stoupivší Procházka, nebylo to Soko- ě. Ligy, skupiny JM najdete na
stvo palebně tažené dvojicí Kosina převahu 18:12 a navíc výhodu předvedl žádnou delší brankovou lu II v celkovém součtu nic platné.
straně 26

Martin Grulich:Å1DGHUE\MVHPVHKUR]QĨWĨñLO
Grulich:Å1DGHUE\MVHPVHKUR]QĨWĨñLO
DPiPUDGRVWÿHVHMHMSRYHGOR]YOiGQRXWGREíH´
KOSTELEC NA HANÉ Byl aktivní
součástí slavné éry kostelecké házené v české extralize i mezinárodní
interlize, stejně jako několik současných týmových parťáků. Šestatřicetiletý Martin Grulich (na snímku)
se do sestavy Sokola HK vrátil po
tříroční pauze od začátku aktuální
sezóny a snaží se svými zkušenostmi pomoci zlomit méně vydařený
podzim. V prestižní bitvě proti rivalskému Prostějovu se mu to povedlo,
výrazně se podílel na triumfu 32:24.

vyhráli. Což se povedlo, navíc fanoušci
viděli oboustranně pěknou házenou
s mnoha góly. Chci pochválit i hosty za
to, jak hráli. Jen škoda, že my i oni nemáme víc bodů v tabulce. Dnešní zápas
jsme každopádně zvládli velice dobře.“
ƔƔ Odvedli jste kolektivně nejlepší výkon dosavadního průběhu
ročníku?
„Ano, souhlasím. Dosud na nás bylo
vidět, že jsme se horší hrou i špatnými
výsledky dostali psychicky dolů. Trenéři
nám pořád říkali, ať aspoň naplno bojujeme a dáme do toho srdíčko, jenže na hřišEXKLUZIVNÍ
tě se to většinou nedařilo přenést. Kvalitu
rozhovor
jsme odevzdali už dřív proti Bohunicím,
pak přetlačili Újezd u Brna. Tentokrát
pro Večerník
vyšlo spojení dobrého výkonu i vítězství,
Marek
což samozřejmě potřebujeme častěji, než
SONNEVEND
pouze jednou za osm kol.“
ƔƔ Jaké bylo derby?
ƔƔ Co konkrétně jste zkvalitnili?
„Hrozně jsem se na něj těšil! V naší situ- „Obranu, ta byla výborná. Kluci na
aci jsme však hlavně potřebovali zodpo- spojce ji trochu vysouvali proti Jirkovi
vědný výkon, abychom konečně zase Kosinovi a byť dal myslím deset gólů,

tak spoustu dalších střel neproměnil.
Perfektně zachytali oba naši brankáři
a v útoku jsme těžili z pohybu, vydařených akcí i trháků. Nacvičených akcí
máme zažitých celou řadu, ale v minulých utkáních jsme je skoro vůbec
nehráli. Dneska jo, protože fungovala
spolupráce všech od spojek přes křídla až po pivoty. Já osobně jsem se na
place při hře šest na šest snažil pokaždé
kombinovat, aby se míč co nejvíc hýbal.
Jakmile se totiž v našem případě nehýbe, hrajeme špatně.“
ƔƔ Má současný Kostelec minimálně na střed druholigové tabulky?
„Já myslím, že určitě a že se víc nahoru
postupně dostaneme. Ještě důležitější
z mého pohledu však je, že hodně hrají mladí kluci, které to baví a díky tomu
nám ve zdejším skvělém zázemí vyrůstají talentovaní házenkáři s velkým potenciálem do budoucna.“
ƔƔ Proč vy jste se vrátil k aktivní
kariéře?

HRÁÈSKÝ DUEL DERBY

„Protože
házenou miluju. Vrátil jsem
se bydlet
zpátky do
Prostějova,
st í hám
Foto: Marek Sonnevend
tréninky
a společně s klukama jsem toho poslední dobou odtrénoval docela hodně. Proto vznikla domluva, že mančaftu pomůžu, když bude potřeba.
Po pravdě jsem myslel, že naskočím
méně často, aby mě to tolik nebolelo.
(úsměv) Ale jak říkám, házenou miluju
a pokud je moje pomoc potřebná častěji, tak to beru.“

KOSTELEC NA HANÉ Nečekaně
velkou roli sehrál v tradičním souboji házenkářských soků našeho
okresu benjamínek Sokola II Prostějov Patrik Lamplota. Teprve sedmnáctiletý náhradní gólman musel po
červené kartě ostříleného parťáka
Zdeňka Micky ve 30. minutě mezi
tyče, kde strávil celý zbytek duelu.
Během druhého poločasu předvedl
několik výborných zákroků, ale zabránit vysoké porážce 24:32 stejně
nedokázal – ani sám nemohl.

„Samozřejmě mě těší, že jsem se na tak
dlouho vůbec dostal do brány, i když to
bylo za pro nás nepříznivých okolností
po červené Zdenovi. Obrana taky nic
moc, mně osobně se chytalo docela
dobře.“
ƔƔ Co říkáte průběhu střetnutí a konečnému výsledku?
„Bylo to moje první derby za muže a jak
už jsem řekl, mám radost, že jsem v něm
mohl tolik chytat. Na druhou stranu
jsme jasně prohráli, přestože se kluci
snažili, bohužel to nestačilo. Dostali
hodně gólů, obě červené karty
Marek SONNEVEND jsme
byly zbytečné.“
ƔƔ Jaký byl pro vás tenhle křest oh- ƔƔ Viděl jste nějaké rozhodující prvněm?
ky ve hře?

„Určitě rychlé protiútoky Kostelce, domácí hráči často proměňovali své trháky. Narozdíl od nás...“
ƔƔ Potěšilo vás alespoň pár povedených zásahů proti střelám soupeře?
„To zase jo. Podařilo se mi něco chytit
a z těch dobrých zákroků mám příjemný pocit. Akorát jsem toho mohl pochytat ještě víc, na několik střel jsem si sáhl
a těsně je nezvládl vyrazit. Hlavně škoda
výsledku, prohrát derby o osm je moc.“
ƔƔ Sezóna z týmového hlediska hapruje, jste jasně poslední. Můžete se
ještě zvednout?
„Je pravda, že na podzim hrajeme zatím špatně, dva získané body za osm
kol jsou fakt málo. Navíc uzavíráme

Resumé Veèerníku:
2ąKCDUGPEK,CPC5OÆMCNCLGRQVGPEK¾NP÷PGLX÷VwÊOMQUVGNGEMÚOUPCLRTGO.WM¾w8CTJC
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QXwGORąGUVQEGNMQX÷QFXGFNXÚDQTPÚXÚMQP6QRTQUV÷LQXUMÚMCPQPÚT,KąÊ-QUKPCUVT¾XKN
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DTCNJQFP÷PCUGDGCPCX\FQT[PGURQTPÆOWQHGP\KXPÊOWRąÊPQUWVQJQOÊUV[KFQUV\MC\KN

DA

Foto: Marek Sonnevend

tabulku, takže nic moc. Dneska jsme
se bohužel nezvedli a proto musíme
zabrat příště doma s Olomoucí. A ještě pak máme na vlastním hřišti Újezd
u Brna, proti němu taky potřebujeme
vítězství. Potom by zimní pauza nemusela být tak hrozná.“
ƔƔ Vy jste vlastně Prostějovák?
„Ano, jsem odchovanec místního Sokola II. Správně bych měl měl ještě nastupovat za starší dorost, ale tuhle věkovou kategorii v kraji žádný klub nemá,
tak jsem dostal šanci v prostějovském
áčku mužů. Za což jsem moc rád.“
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+ Jurečka chytilo v útoku, z 5:1 dotáhlo koncem úvodní čtvrthodiny
na 9:8. A kdyby aktivní Kosina v tu
chvíli proměnil svůj únik, mohlo
být vyrovnáno.
Místo toho se k produktivnímu
L. Varhalíkovi přidali na opačné
straně další parťáci, což vedlo
k opětovnému získání většího
náskoku mírných favoritů (12:8,
16:10). Do šaten si nesli i díky

iCPEK RTQUV÷LQXUMÆJQ /CTVKPC *CEWT[ éÊUNQ   NKMXKFWLG MQUVGNGEMÚ IÐNOCP ,CP /C[GT
Foto: Marek Sonnevend

Marek GREPL
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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 22. 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

