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Martin ZAORAL

PLUMLOV Tento hořký příběh plný zrady a trápení píše sám život. Když se osamělá
Libuše Mikulenková před pěti lety seznámila s Miroslavem Janišem alias „Fešákem
Hubertem“, byla přesvědčena, že v něm našla osudovou lásku. Prodala dokonce svůj
byt za jeden milion a sto padesát tisíc korun, všechny peníze mu pak předala. Setkání
se sňatkovým podvodníkem osudové pro ženu skutečně bylo. Od té doby až dosud
stále nenašla ani normální domov, ani klid. Po nekonečných měsících přespávání, kde
se jen dalo, se postarší dáma vrátila do domu, kde s Janišem prožila pravé peklo. Ten
je však i po třech letech od
<XGPMWX[RCF¾RNWONQXUMÆUVCXGPÊMVGTÆPGEJCNX[DWFQXCVUÿCVMQXÚRQFXQFPÊM/KTQUNCX,CPKwEGNMGOKF[NKEM[7XPKVąVQ
podvodníkovy smrti stále
RQLGJQwÊNGPÆOą¾F÷PÊFQP÷JQåUGRWUVKNLGPR¾TFPÊRąGFUGDGXTCåFQWX[RCF¾UV¾NGJQFP÷wRCVP÷2QUXÆOP¾XTCVW
PGEJCNC.KDWwG/KMWNGPMQX¾CNGURQÿ\CRQLKVGNGMVąKPW8JQFP÷RTQXK\QTPÊEJRQFOÊPM¾EJUGEJ[UV¾RąGéMCVNGVQwPÊ\KOW
zatížen řadou dluhů...
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2x foto: Martin Zaoral
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Prostějov (mik) – Už příští týden
bude v Prostějově slavnostně zahájen vánoční jarmark na náměstí
T. G. Masaryka. Jelikož při něm vloni došlo k několika „útokům“ kapsářů, nechce ani policie ponechat nic
náhodě. „Policisté budou během
vánočních trhů vykonávat hlídky
v častějších intervalech. Dozor nebudou mít pouze nad veřejným
pořádkem, ale zaměří se hlavně na
potírání drobné majetkové kriminality,“ potvrdil Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Policie Krajského
ředitelství Olomouckého kraje.

FOTO

VEÈERNÍKU
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Foto: Michal Kadlec

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Večerník chutnal. V celé historii velice oblíbené akce byla naše redakce
pouze pasivním účastníkem a jakýmsi reportážním elementem. Nyní si
ovšem i PROSTĚJOVSKÝ Večerník
na vlastní kůži zkusil, jaké to je obstát,
či neobstát na kulinářském podniku
Restaurant Day. A my si na základě
ohlasů přítomných myslíme, že nám
to s kuchařským uměním šlo!
CO NÁS UDIVILO…
Zrušili pořadník na byty! Domovní správa Prostějov učinila nebývalý
krok – zcela změnila či lépe řečeno
zrušila léty zažitý systém v přidělování městských bytů. Zrušení pořadníku ani magistrát nejprve vůbec
nevysvětlil, pouze vydal prohlášení
na webu města. Až teprve na dotazy
Večerníku šéf Domovní správy neobvyklé rozhodnutí zdůvodnil.
ZACHYTILI JSME

Agentura .RPXQLVWpKOiVt.G\æY\OLVWRSDGP\~QRU 214

se předpokládat, že pro-û"!3+,ß+¡ Nedalo
stějovští komunisté překousnou
17. listopadu 1989 jen tak.
!/"( oslavy
A Agentura Hóser to správně odhadla. Ozvali se nám totiž prostějovští zastupitelé za KSČM, kteří

-(â7ċ-('1$ během nedávných oslav sametové
â$1&( revoluce skřípali zuby, až to bylo

str.8

Nemachruj,
çHMVLYęWåt

Michal KADLEC

&KÔLSNDVHUR]vLÔXMH
Prostějov (mik) – Nepříliš
optimistickou zprávu máme od
okresních hygieniků. Počet případů
onemocnění chřipkou se v našem
regionu oproti minulému týdnu
opět zvýšil! „K pondělí osmnáctého
listopadu registrujeme na Prostějovsku už 1 365 případů respiračního
onemocnění v přepočtu na sto tisíc
obyvatel. Je to o 195 případů více
než minulý týden,“ potvrdila Eva
Kučerová, vedoucí epidemiologického oddělení prostějovské pobočky
KHS Olomouckého kraje. Ještě pár
stovek navíc a budeme se po roce bavit opět o epidemii chřipky...

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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slyšet málem v Moskvě...
„Nechápeme, proč se tak halasně
slaví Havlův puč a převzetí moci
darmožrouty a příživníky. Proto se
s kolegou Bramborem nemůžeme
smířit s nějakým cinkáním klíčů
a uctíváním antibolševické revolu-

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

•• Pondělí ••
Čarodějky v Duze. Někteří novomanželé jsou náramně zvědaví. Ať už totiž
jejich manželka na oběd připraví cokoliv, vždy se zeptají, co to má být... Co se
stane, když se dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, přihlásí do stejné
televizní kuchařské show? Získat odpověď na tuto otázku mohl každý, kdo dorazil do Divadelní kavárny v Duze na hru Čarodějky v kuchyni.
•• Úterý ••
Co to neseš v batohu? Za to půjdeš do lochu! Pane Stieber, co máte v tom
batohu? Sám nevím, ještě jsem se do něj pořádně nedíval... I tak by se dal reprodukovat možný rozhovor mezi pracovníkem ochranky a Robertem Stieberem,
který po četných krádežích skončil několikrát před prostějovským soudem. Po
posledním hlavním líčení na něj už čeká vězení.
•• Středa ••
O ženách a strunách. Říká se, že žena je jako kytara. Občas je potřeba vyhmátnout a naladit tu správnou strunu, jindy zase pevně držet pod krkem... S kytarami i ženami mají své zkušenosti také Matěj Freml a Patrick Vacík. Pánské
kytarové duo Siempre Nievo zavítalo na koncert do konického zámku.
•• Čtvrtek ••
Geny v hlavní roli. „To jsou samé drogy, čuchání, injekce, člověk je rád, když
se mu podaří vychovat normálního alkoholika!“ stěžuje si Bolek Polívka ve
hře DNA, v níž vystupuje společně se svojí dcerou Annou. Představení na
podporu dětského oddělení zdejší nemocnice oba sehráli v Městském divadle v Prostějově.
•• Pátek ••
Hurikán jako ty. „Říkal si Hurikán, kluk jako ty, motorka vzlétla s ním, když dostal smyk,“ zpívá Dalibor Janda ve své asi nejznámější písni Hurikán. I tato píseň
nemohla chybět na revivalovém koncertu s hity známého zpěváka, jenž se konal
v kině Oko v Němčicích nad Hanou.
•• Sobota ••
Anglický humor v Konici. „Jean, práskněte za mnou dveřmi, jsem velmi rozčilen…“ Vtipy o anglickém lordovi a jeho sluhovi jsou více než vděčné. Z podobného ranku chytrého humoru je i divadelní představení Zavolejte Jeevese
o sluhovi, který neskrývá jisté zlomyslné potěšení z pánových nesnází, přesto
mu nikdy neváhá pomoci. Sledovat jeho kousky mohli diváci v Živnostenském
domě v Konici, kam přijel Divadelní spolek Za dveřmi z Náměště na Hané.
•• Neděle ••
Chutě a hvězdy. Ochutnat nové a dobré jídlo znamená pro většinu lidí větší
štěstí, než kdyby objevili novou hvězdu... Vyzkoušet nové chutě mohli všichni, kteří dorazili na Restaurant Day do prostějovského Národního domu.
Nově byla například k mání vietnamská polévka Pho stejně jako pochoutky
z kuchyně Večerníku.

ce. To je naprosto v rozporu s programem XXXV. sjezdu KSČ. Pardon, KSČM,“ píše se v prohlášení
Václava Šmidkeho, prostějovského
zastupitele. On sám i nadále zastává tvrdou linii své strany. „Přijde
čas, kdy se rudá vláda k našim rukám navrátí. Aby se na nás nezapomnělo, rozhodli jsme se už v únoru
příštího roku uspořádat v Prostějově masové oslavy Vítězného února
v roce 1948. Společně s tím zorganizujeme demonstraci dělníků a rolníků a zbytků Lidových milic,“ doplnil
Václav Šmidke. „Já svého kolegu
podporuji na sto procent. Oslavy
Vítězného února máme už nyní povoleny prostějovským magistrátem,

rada města nám navíc schválila dotaci. Pořád máme ve vedení radnice
dostatek soudruhů a přátel,“ mne si
ruce druhý z komunistických zastupitelů Jarouš Brambor.
Agentura Hóser za tímto účelem
oslovila i představitele prostějovského magistrátu. Jak je možné, že
magistrát povoluje komunistické
oslavy a demonstrace, navíc ještě
ke všemu soudruhům na to dává
prachy? „Prosím vás, vždyť to
bude sranda! Máme komunisty zavřít do skanzenu a od lidí vybírat
vstupné, aby se na ně chodili dívat?
Podporujeme jakoukoliv veřejnou
zábavu, při které se lidé zasmějí,“
odmítl primátor Francimór Kopač-

ka případné spekulace o nemístné
podpoře komunistického hnutí.
„Souhlasím s primátorem, bude to
švanda. Ostatně já osobně jsem se
rozhodla jejich oslavami Vítězného
února doplnit komediální program
Prostějovské zimy,“ přidala se Milada Bitva u Sokolova, náměstkyně
primátora pro kulturu.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

To jsou věci! Policisté vyjížděli minulé úterý ve večerních
hodinách na pláž U Vrbiček
na plumlovské přehradě.
Hořelo tam plastové molo,
ke kterému byla také přivázaná kánoe. Po uhašení
majitel vyčíslil škodu na 195
000 korun. Strážci zákona
teď pátrají po žháři, který
má požár na svědomí.

195 000
Při vyšetřování se přišlo na
to, že zatím nezjištěná osoba tam v úterý večer odpálila svůj soukromý ohňostroj
a s největší pravděpodobností v důsledku neopatrnosti došlo k požáru mola.
Pokud se policistům podaří
žháře dopadnout, hrozí mu
kromě náhrady škody i roční kriminál.

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.

TOMÁŠ DAŇHEL
se narodil 8. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 15. listopadu 2019. Jeho zdánlivé stáří je 15 let,
měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči, hladkou tvář
a hnědočerné vlasy.

Už je to pělnou řádku let, co si
připomínáme památnou bitvu
tří císařů u Slavkova. A stejně
jako v roce 1805, tak i letos projeli Kostelcem na Hané a rovněž
Prostějovem huláni z rakouské
kavalérie. Na prostějovském náměstí je v neděli přivítal sám primátor statutárního města.
ZAUJALA NÁS...

ANNA POLÍVKOVÁ

Foto: internet

Dcera Bolka Polívky se v poslední
době věnuje hlavně komediálním
rolím, a v tomto duchu také oslnila
při čtvrtečním představení v Městském divadle v Prostějově. Spolu se
svým otcem vystoupila ve hře DNA.
ZASLECHLI JSME…

„NEBUDE VÁM
VADIT, ŽE TAK
BLBĚ VYPADÁM?“
Elitní neurochirurg MIROSLAV
KALA prokázal před startem našeho rozhovoru, kdy jej jedna ze
zaměstnankyň nemocnice požádala o fotografii, velký nadhled...
POÈASÍ v regionu
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ROSALINDA FORGÁČOVÁ
se narodila 25. listopadu 2003 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 30. října
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.
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Zdroj: meteocentrum.cz
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„Zájemci se mohou
ky,“
hlásit na základì nabíd
øíká Marie Hájková
z Domovní správy
Prostìjov
/CTKG*¾LMQX¾\&QOQXPÊURT¾X[2TQUV÷LQXRQVXTFKNC8GéGTPÊMWåGNKFÆ\G\TWwGPÆJQRQąCFPÊMWDWFQWRąKå¾FQUVKQO÷UVUMÚD[VRQåÊXCVLKUVÚEJXÚJQFKPCF¾NG

PROSTĚJOV Desítky let zažitý
a osvědčený „pořádek“ při udělování městských bytů je minulostí. Pořadník na byty ve vlastnictví města, potažmo Domovní
správy Prostějov, který obsahuje
stovky jmen roky čekajících zájemců, skončil v koši! Konšelé
totiž nastavili zcela jiná pravidla, podle kterých bude možné
městský byt získat.

ta, mnohé Prostějovany zaskočila.
„Domovní správa oznamuje všem
zájemcům o přidělení bytu ve vlastnictví města Prostějova, že od 10.
července došlo k významné změně
pravidel pro hospodaření s byty. Ta
spočívá ve zrušení pořadníku na přidělení bytu. Přidělování bytů však
probíhá stále, ale podle zcela nových
pravidel,“ objevilo se v prohlášení
podepsaném Marií Hájkovou, veodboru kanceláře jednatele
Michal KADLEC doucí
Domovní správy Prostějov. „ZrušeZpráva, která se minulý týden ob- ní pořadníku a nová pravidla určila
jevila na webových stránkách měs- rada města a my se podle nich bu-

deme řídit,“ zareagovala později na
dotaz Večerníku.
Radní při zrušení pořadníků na
městské byty reagovali na podnět
Ministerstva vnitra České republiky. „Zrušení pořadníku na byty
jsme schválili na základě změny pravidel u přidělování bytů, která připomínkovalo a už v červnu tohoto roku
doporučilo radě města ke schválení
Ministerstvo vnitra ČR,“ potvrdila
náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková (ČSSD), která
se zabývá sociální oblastí.
Jaká jsou tedy ona nová pravidla?

„Domovní správa jako správce majetku města Prostějova pravidelně
zveřejňuje seznam volných bytů
určených k pronájmu. Nabídka na
pronájem volného bytu se zpravidla
zveřejňuje po dobu třiceti dnů v sídle Domovní správy a jejích internetových stránkách, a to včetně uvedení
adresy bytu, jeho stručného popisu,
termínu podání žádosti a možných
dalších podmínek pro uzavření nájemní smlouvy. Na základě písemné
žádosti může být zájemci umožněna
prohlídka předmětného bytu. Žádost podá zájemce e-mailem nebo

na podatelnu Domovní správy, kde
bude zaevidována. Musí obsahovat
jméno, příjmení, datum narození,
adresu trvalého bydliště, adresu pro
doručování, telefon a e-mail žadatele, pokud ho má zřízený. Žadatel
uvede do žádosti rovněž počet osob,
které se do bytu budou stěhovat, jejich jméno, příjmení, datum narození a vztah k žadateli,“ popsala velice
podrobně Hájková.
Je ale zřejmé, že stovky žadatelů
o městský byt, kteří se letitým pořadníkem posouvali rok od roku
výše a výše, mohou být nyní prá-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vem rozhořčeni! „To být nemusí,
protože kdo byl v pořadníku, bude
nyní ohodnocen pěti kladnými
body, což v bodovém systému při
výběru nových nájemců městských
bytů hraje velkou roli. Tudíž lidé
z pořadníku budou mít před ostatními novými žadateli značnou výhodu,“ mírní vášně po dalším dotazu
vedoucí odboru kanceláře jednatele
Domovní správy Prostějov. Jak se
Večerník ještě dozvěděl, ročně jsou
přiděleny zhruba čtyři desítky městských bytů a pětatřicet jednotek s pečovatelskou službou.

%G@?µN@üD?DàNOüÁ=MI½#<=D@ Dnes umístí kámen
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 ke hrobu rabína Horowitze
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EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 21.
listopadu přesně deset minut po desáté hodině mířila sedmašedesátiletá Prostějovanka z nákupu ze supermarketu Kaufland v Okružní ulici.
Ve chvíli, kdy na kole vjela na malý
rondýlek křižovatky ulic Jezdecká
a Šárka, vyřítila se právě ze Šárky
stříbrná škodovka. Řidič cyklistku
srazil a přestože „jen“ lehce zranil,
z místa nehody zbaběle ujel, aniž by
ženě poskytl první pomoc a počkal
na příjezd policistů!

0CVQOVQOCNÆOTQPFGNWMąKåQXCVM[WNKE,G\FGEM¾Ci¾TMCFQwNQXGéVXTVGMNKU
VQRCFWXJQFKPMGUTCåGPÊE[MNKUVM[FQUWFPGWUVCPQXGPÚOąKFKéGOUVąÊDTPÆ
iMQF[(CDKG2QMWFLUVGPGJQFWXKF÷NKRąKJNCUVGUGRTQUÊOUGUXÚOUX÷FGEVXÊO
Foto: Michal Kadlec

Na redakci Večerníku se obrátil manžel
sražené dámy se žádostí o pomoc. „Moje
žena byla už i s kolem na malém kruháči, řidič starší stříbrné Škody Fabie vjel
na rondel z ulice Šárka a manželku srazil
z kola. Na chvíli zastavil a okřikl jí, že mu
vjela do jízdy. Moje paní se bránila, že už
byla na rondelu, když do ní vrazil právě

on. Řidič hned nato ujel. Na pomoc ale
přispěchal mladý muž, který šel v tu chvíli
Jezdeckou ulicí. Manželka utrpěla zranění na ruce,“ konstatoval muž z Prostějova,
který si zatím nepřál být jmenován.
„Nehodu jsme samozřejmě oznámili
policii, která hned přijela na místo a sepsala protokol. Obracím se prostřednic-

tvím Večerníku na možné svědky celé
nehody, aby se přihlásili na Policii ČR
nebo zavolali do redakce. Hledá se viník
nehody, jde o staršího pána, který neměl jedno oko! Jel ve starší stříbrné škodovce Fabii. Zároveň prosíme mladého
muže, který mojí ženě pomohl vstát
a poskytl první pomoc, aby se se svým
svědectvím přihlásil policistům také,“
vzkazuje manžel sražené cyklistky.
Policisté zprávu o této nehodě do
uzávěrky tohoto vydání nezveřejnili. Žádáme tak svědky události, aby
poskytli své svědectví policistům,
a to třeba prostřednictvím linky 158,
nebo zavolali do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na telefonní
číslo 608 723 851, nebo napsali na
e-mailovou adresu redakce@vecernikpv.cz.
(mik)

PROSTĚJOV Právě dnes, tj,
v pondělí 25. listopadu, půl hodiny po poledni, dojde v parku ve
Studentské ulici v Prostějově ke
slavnostnímu položení kamene na
místě pohřbení rabína Horowitze.
Pietního aktu se zúčastní představitelé města, zástupci židovských
organizací, a dokonce i velvyslanec
USA v České republice.
„Slavnostní akce se uskuteční před
budovou Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Hosty akce budou primátor Prostějova
František Jura, další členové vedení
města, zástupci židovských obcí, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Ladislav Hynek, velvyslanec
USA v České republice i představi-

Huláni

neplenili,

konšelé je
uplatili!

19111511340

PROSTĚJOV Historie se opakuje!
Cestou ke Slavkovu, kde se utkali
s Napoleonovým vojskem, se huláni
rakouské jízdy zastavili v Prostějově.
V roce 1805 i včera, tedy v neděli 24.
listopadu 2019. Tentokrát ale město
nevyplenili, protože je místní konšelé
uplatili režnou!
(mik)
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telé ministerstev kultury a zahraničí,“
informoval Večerník Michal Šmucr,
předseda spolku Hanácké Jeruzalém, který podal žádost o umístění
na pozemek města. Samotný kámen
pak hradí nadace Kolel. „Pro výrobu
náhrobku byli poptáváni nejdříve
kameníci z Prostějova. Nicméně dodací lhůty byly až v horizontu příštího roku. Nakonec byl tedy náhrobek
vyroben v Rakousku a jeho dovoz
a instalaci zajistil Motty Hammer
z vídeňského pohřebního bratrstva,“
upřesnil Šmucr.
Horowitz je mýtický rabínský židovský rod a jméno samo odkazuje na
české město Hořovice. Držitelé tohoto jména žijí po celém světě a jsou
to známé osobnosti.
(mik)
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V minulých dnech jsme s kolegy z rady
města projednávali ekonomickou bilanci
svozu a likvidace komunálního odpadu.
Došli jsme k závěru, že bude nutné ještě do
konce letošního roku vyčlenit z městské pokladny další finanční prostředky. Náklady
na odpady produkované prostějovskými
domácnostmi postupně rostou a rozhodně
na ně nestačí peníze, které radnice vybere
formou poplatků od občanů. Hledat v celém systému úspory přitom není jednoduché. Leckdy například zvýšení podílu separovaného sběru, které je jistě chvályhodné
a přispívá k menšímu zatížení životního
prostředí, paradoxně celkové náklady
zvyšuje. Přesto jsme se rozhodli pro příští
rok nenavrhovat zvýšení tohoto poplatku
a věříme, že se k našemu názoru přikloní
i městské zastupitelstvo.

František JURA,RTKO¾VQT
Foto: Michal Kadlec
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KONICE Už mělo být hotovo. Rekonstrukce totálně zchátralé sokolovny v Konici se po dlouhých
letech hledání peněz a odkladů
konečně rozběhla v srpnu 2017,
práce měly dle původního harmonogramu skončit letos v říjnu.
Starý objekt již nějaký čas skutečně září novou krásou, plánovaná
kolaudace však do konce října
neproběhla. Stavba se navíc prodražila o 1,8 milionu korun.
Díky dotačním penězům se řadu let
zavřená a totálně zchátralá sokolovna v Konici mění v moderní komunitní centrum. Původní náklady byly
plánovány na 25 milionů, nakonec se
opravy o 1,8 milionu prodražily. „Nárůst částky byl způsoben navýšením
objemu prací, které nešlo dopředu
předpokládat,“ obhajoval konečný
účet před konickými zastupiteli Jan
Šenkýř ze společnosti Wellco, jež
stavbu provedla. Jednatel brněnské
stavební firmy se zároveň zavázal předat dokončenou stavbu včas.
Do konce října se ovšem kolaudaci
nového komunitního centra provést

Napsáno
pred
à
23. 11. 2009

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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nepodařilo. „Naším cílem je, aby
objekt byl zkolaudovaný do soboty
čtrnáctého prosince. V tento den se
v Konici budou konat vánoční trhy
a centrum by mělo poskytnout zázemí pro lidi, kteří se v něm budou
chtít ohřát. Zároveň si budou moci
prohlédnout výstavu fotografií ma-

STÍNY MINULOSTI

pujících průběh stavby,“ nastínil další postup konický starosta Michal
Obrusník.
Po opravách by se do bývalé sokolovny měly opět vrátit plesy, cvičit se
v ní bude například i jóga. O dalším
využití se stále ještě vedou diskuse.
(mls)

PROSTĚJOV Zřejmě půjde o další záležitost, která se v Prostějově
potáhne ještě dlouho a vznikne tak
pořádný STÍN MINULOSTI. Jde
o pozemky za místním nádražím,
jejichž koupi se radním podařilo po
letech jednání s Českými drahami
dotáhnout do konce až na začátku
tohoto roku. Jenže vlastnit pozemky a naplánovat jejich využití je
jedna věc, sama realizace je však věc
druhá. A podle všeho půjde opravdu o běh na hodně dlouhou trať.
O pozemky za místním nádražím
projevilo město zájem už na konci
roku 2017, ovšem celé dva roky po
vyhlášení záměru prodeje hrály České
dráhy mrtvého brouka. Magistrát se
do tohoto záměru přihlásil s tím, že
hodlá nabídnout zhruba čtyři miliony
korun. „Bylo nám zatím neoficiálně
sděleno, že souboj o pozemek za místním nádražím jsme vyhráli a České
dráhy připravují kupní smlouvu,“
oznámil už v březnu 2018 tehdejší ná-

2QNQTQ\DQąGPÆFQO[\COÊUVPÊOP¾FTCåÊOX2TQUV÷LQX÷\čUVCPQWUV¾VRQFNGXwGJQ
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městek primátorky Jiří Pospíšil. Ani do
konce uvedeného roku však smlouva
podepsána nebyla, stalo se tak až na
jaře roku 2019. „K podpisu smlouvy
došlo a statutární město Prostějov je
právoplatným majitelem těchto pozemků. V radě už jednáme o jejich
využití, nejčastěji hovoříme o výstavbě sportovní haly s velkým parkovištěm. Do té doby však samozřejmě
musí dojít k demolici chátrajících
objektů, ze kterých si desítky bezdomovců udělaly noclehárnu,“ uvedl
v dubnu loňského roku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Prostějova. O projektu haly s parkovištěm
pak v průběhu roku 2019 hovořil ještě několikrát.
Zatímco na tři desítky bezdomovců, kteří obývají polorozbořený
dům za kolejemi místního nádraží,
se už pomalu chystají na stěhování
a lamentují nad svým osudem, ony

plány města nebudou zřejmě tak
horké, jak to na první pohled vypadalo. Večerník si totiž povšiml, že
demolice, natož výstavba sportovní
haly a parkoviště nejsou v rozpočtu
města Prostějova pro rok 2020 a nejsou v něm vyčleněny ani peníze na
jakoukoliv projektovou dokumentaci.
„Projekt ještě nemáme připravený, ale
existuje jednoduchá studie. V rámci integrované teritoriální investice bychom
chtěli do budoucna žádat o dotace na
zmíněné sportovní zařízení,“ potvrdil
plán Pospíšil, když se jej Večerník zeptal
na současný stav věcí. „Pořád ale platí,
že veškeré budovy za místním nádražím chceme zdemolovat, abychom
celý prostor vyklidili a připravili pro
investiční akci v podobě tělocvičny pro
sálové sporty,“ doplnil.
Už dnes je ale jisté, že příští rok zůstane za místním nádražím ještě
všechno při starém...
(mik)
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Na desítkách chodníků v Prostějově
se od začátku minulého týdne začaly
k údivu všech občanů objevovat výstražné tabulky s informacemi, jejichž prostřednictvím město vzkazuje, že tyto chodníky nebudou
v zimě uklízeny. Radnice tak zareagovala na nový takzvaný chodníkový zákon, který zodpovědnost za
zimní úklid přenáší z beder majitelů
přilehlých domů na města a obce.
Popravdě řečeno, i my jsme na tuto
záležitost nejprve reagovali tak, že se
prostějovská radnice uvedeným způsobem zbavuje odpovědnosti a raději
některé chodníky „osadí“ zmíněnými
tabulemi, čímž zákonu učiní zadost
a uklízení chodníků se tak vyhne.

Město však toto odmítá s tím, že celý
problém má mnohem prozaičtější vysvětlení. „Ze zákona musíme označit
všechny komunikace, které se v zimním období neudržují. V souvislosti
s novým zákonem se nyní máme starat
o více než 150 kilometrů chodníků, což
je zhruba o dvě třetiny více než v minulosti. A to v technických ani lidských
silách skutečně není možné zvládnout.
Proto jsme sáhli k tomuto opatření, cedulemi jsme ale ‚osázeli‘ jen ty nejméně
frekventované chodníky. Například
přístupové chodníky k jednotlivým
domům, chodníky na parkovištích ve
vnitroblocích na sídlištích, v parcích
a tak dále. Důležité komunikace budeme samozřejmě udržovat pečlivě, v ně-

kterých ulicích však jen chodníky po
jedné straně silnice,“ řekl Pavel Drmola,
místostarosta města.
Jak se Večerník dozvěděl, radnice
nechala vyrobit 700 cedulí za několik desítek tisíc korun. „Cedule jsme
rozmístili i proto, že si vloni občané
stěžovali na neudržované chodníky,
které nebyly nijak označeny. Bohužel
musíme označovat i vstupy do domů,
kam se prostě nedostane žádná uklízecí technika. Zároveň věříme, že tyto
vstupy si budou uklízet sami občané
při pravidelných velkých úklidech
v jednotlivých domech. A za jejich
vstřícnost bych jim chtěl v tuto chvíli
poděkovat,“ dodal místostarosta Pavel
Drmola.
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Vstřícnost ze strany občanů byla, přece si na náledí nebo na sněhu někdo nerozbije ústa nebo nezlomí končetinu. Diskutabilní už tehdy ale
byla jiná věc. Do té doby, kdy si lidé ze zákona museli chodníky uklízet
v zimě sami, chodili strážníci na kontroly a za neodklizený sníh nebo
náledí dostávali majitelé tučné pokuty. Nový zákon předal zodpovědnost magistrátu, ale jemu se pokuty neudílely... Místo toho se město
zbavilo odpovědnosti, vymyslelo cedule, kterých ostatně za uplynulých
deset let ještě výrazně přibylo. A jedna věc se nedomyslela vůbec. Majitelem neuklízených chodníků přesto i nadále zůstává Prostějov! Takže
když si v průběhu uplynulých let někdo na náledí zlomil nohu, zažaloval radnici a dostal odškodnění přes pojišťovnu. Ale jak nedávno
Večerníku řekl jeden z primátorových náměstků, takových odškodnění platilo město minimum, částka ušetřená za množství neuklízených
chodníků je naopak mnohem vyšší...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice U svaté Anny
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Příště: Západní ulice
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Kradlo
i třináctileté dítě
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V uplynulém týdnu vyjížděli strážníci k osmi krádežím, které se udály
v prostějovských supermarketech.
Pachatelé odcizili zboží v celkové
hodnotě 5 009 korun. V sedmi případech bylo zboží vráceno zpět do
prodeje a jednou si ho dotyčný odkoupil. Nejvíce se činil jednačtyřicetiletý muž, který odcizil zboží
ve výši 2 295 korun. V jednom případě se jednalo o třináctileté dítě,
které hlídka předala jeho zákonnému zástupci. Jedna událost byla
vyřešena pokutou příkazem na
místě, ostatní protiprávní jednání
projedná příslušný správní orgán
pro podezření z přestupku proti
majetku. Zde může být uložena
pokuta do výše 50 000 korun a za
opakované jednání lze udělit pokutu do 70 000 korun.

Zachránili stařenku
Předminulou neděli 17. listopadu
po poledni se na linku 156 obrátila
žena a vyslovila obavu o svoji sousedku, která nereaguje na zvonění.
Dotyčná měla u sebe i klíče od
bytu, jelikož seniorce delší dobu
pomáhala při běžných činnostech.
Jak strážníci po příjezdu na místo
zjistili, dveře byly zajištěny bezpečnostním řetízkem, proto nešly otevřít. Jelikož vznikla důvodná obava
o život a zdraví osmadevadesátileté ženy, vyžádala si hlídka příjezd
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Hasiči řetízek přestřihli. V bytě byla nalezena
zesláblá v posteli ležící uživatelka
bytu. Ihned byla přivolána sanitka
a lékař rozhodl stařenku převézt na
vyšetření a k následné hospitalizaci
do nemocnice.

Poctivec nahlásil peníze

Krátce po poledni v pondělí 18.
listopadu bylo přijato telefonické
oznámení o nálezu finanční hotovosti v bankomatu u jednoho
z prostějovských supermarketů.
Na místo byla vyslána hlídka. Nalezené peníze v hodnotě několika tisíc korun byly odevzdány příslušné
bance k následnému vrácení jejich
majiteli.

Bezdomovkyně
usnuly v baru

V brzkých ranních hodinách minulého úterý 19. listopadu bylo
přijato oznámení o spících osobách v baru v centru města. Obsluze se nepodařilo ženy vzbudit,
proto se obrátila na linku 156 a požádala o pomoc strážníky. Ti spící
ženy vzbudili. Jednalo se o místní
bezdomovkyně ve věku 69 a 48 let.
Po provedených úkonech dámy
místo opustily, protiprávní jednání
zjištěno nebylo.

milujeme vecerník
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Zfetovaného muže policie vykázala z domácnosti na deset dní...

KONICKO Velmi svérázný způsob řešení partnerského sporu zvolil třicetiletý muž z Konicka. Pod silným vlivem drog
napadl v domě svoji družku, kterou tloukl pěstí a dokonce
i plácačkou na mouchy! Policisté jej vykázali na deset dní ze
společného obydlí, ve kterém žil s přítelkyní. Navíc muže za
tento přestupek čeká správní řízení.

Michal KADLEC
„V úterý 19. listopadu v dopoledních
hodinách došlo v rodinném domě
v obci na Konicku k incidentu mezi
třicetiletým mužem a jeho družkou.
Hádka se vystupňovala až k fyzickému napadení ženy mužem. Ten ji
měl udeřit pěstí do ramene, kopnout
a poté několikrát udeřit plácačkou
na mouchy. Protože se napadená
obávala dalšího stupňování násilí,
věc oznámila na policii,“ informoval
o události František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Po-

licie Olomouckého kraje.
Jakmile hlídka policie
dorazila na místo incidentu, zjistila, že muž je
sice střízlivý, co se týká
alkoholu, ovšem pod
vlivem drog. „Přivolaní policisté zabránili
dalšímu napadání
a provedenou dechovou zkouškou u muže vyloučili
ovlivnění alkoholem. Test na jiné návykové látky však ukázal přítomnost
látek amphetamin/metamphetamin
a cannabis. Provedeným šetřením
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PCOQWEJ[
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

napadené ženy tak muž musel
společnou domácnost na dobu
deseti dní opustit,“ popsal opatření
Kořínek.
policisté
dále
Pro napadení své družky je nyní názjistili, že byly naplněny
silník podezřelý z přestupku proti
znaky nezbytné pro realizování vy- občanskému soužití. Za ten mu hrokázání osoby. Z důvodu ochrany zí pokuta až do výše 20 tisíc korun.

Ze sklepa zmizely
harmoniky!
V dosud přesně nezjištěné době
od 15. do 21. listopadu se zatím
neznámý pachatel s použitím násilí vloupal do sklepní kóje bytového domu v Žeranovské ulici.
Z kóje měl odcizit tři akordeony
značek Borsini, Hohner Student
a Lídl v přepravních kufrech.
Sedmašedesátiletá
majitelka
nástrojů způsobenou škodu vyčíslila na více než 50 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. Za
to všechno pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
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PROSTĚJOV Během několika mála
dní měli strážníci Městské policie
Prostějov plné ruce práce s podnapilými osobami. Na záchytku byly
převezeny hned tři osoby. Muž
skončil v poutech poté, co nejdříve
napadl na ulici jiného muže s jeho
přítelkyní, poté se pustil i do strážníka. Zajímavý byl i další převoz na
záchytku. Šestapadesátiletá žena se
zpila natolik, že hodnota nadýchaného alkoholu přesáhla čtyři promile!
„První podnapilou osobu strážníci
řešili v sobotu 16. listopadu před čtvr-

tou hodinou ranní. Muž pod vlivem
alkoholu nejprve napadl jiného muže
a ženu, poté zaútočil i na jednoho ze
zakročujících strážníků. Proti agresivnímu pachateli strážníci použili donucovací prostředky a agresor tak skončil v poutech. Orientační dechovou
zkouškou u byla něj změřena hodnota
2,09 promile alkoholu v dechu. K posouzení jeho zdravotního stavu byl
na místo přivolán lékař, který rozhodl
o převozu na záchytnou protialkoholní stanici v Olomouci,“ popsala Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské po-

licie Prostějov. Další podnapilou osobu nahlásila oznamovatelka v pondělí
18. listopadu v odpoledních hodinách.
„Tentokrát se jednalo o devětašedesátiletou ženu bez domova, která ležela
bezvládně na parkovišti u obchodního domu ve Vrahovické ulici. Při orientační dechové zkoušce nadýchala
2,32 promile. Také ona byla převezena
na záchytku. Třetí opilou osobu zaznamenala autohlídka při kontrolní
činnosti v odpoledních hodinách ve
čtvrtek 21. listopadu. I v tomto případě se jednalo o ženu. Ta na místě

konzumovala lahev tvrdého alkoholu
a pokřikovala na kolemjdoucí. Vlivem požitého alkoholu nebyla schopna stát na nohou, nekontrolovala
své chování. Při orientační dechové
zkoušce u ní byla naměřena hodnota 4,09 promile alkoholu. I v tomto
případě šestapadesátiletou ženu před
převozem na záchytku prohlédl lékař
a schválil její umístění v tomto zdravotnickém zařízení,“ prozradila dále
Greplová s tím, že přestupková jednání všech tří osob projedná příslušný
správní orgán.
(mik)
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„ČOKOLÁDY JSEM V ALBERTU NEUKRADL,
TY JSEM VZAL JINDE!“
HÁJIL SE NOTORICKÝ ZLODĚJ
BYLI JSME
U TOHO

Robert Stieber přespával v odstaveném
autobuse a živil se výhradně krádežemi

PROSTĚJOV Trpělivost je nepochybně jednou z nejvzácnějších lidských vlastností.
Pokud by však prostějovský
soud pouze trpělivě čekal na
to, až Robert Stieber dostojí
svým slibům, tedy že začne
pracovat a „už neukradne ani
rohlík“, tak by se určitě nikdy
nedočkal. A tak se nelze divit,
že nenechavého mladíka za
sérii banálních, ovšem neustále se opakujících krádeží v obchodech po celém Prostějově
poslal minulé úterý na 20 měsíců do vězení. Večerník byl
u toho!
PŮVODNÍ
reportáž

www.
vecernikpv
.cz

krimi

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Robert Stieber z Prostějova na první
pohled vypadá jako relativně normální mladý muž s výraznými brýlemi, ustupující bradou a s několike-

rým tetováním. Ve skutečnosti má za
sebou více jak dvouletou zkušenost
bezdomovce. Přespával například ve
zchátralém domě u krasického rybníka či odstaveném autobuse poblíž
prostějovského nádraží. Jeho problémem je drogová minulost a fakt, že
se nebyl schopný ani vyučit, notabene pak samotný odpor k práci, hlavně pak výmluvy na jiné. „Po rozchodu s přítelkyní jsem se rozhodl tímto
způsobem zničit,“ reagoval Stieber
na dotaz soudce Petra Vrtěla, proč si
tento zdravý mladý muž není schopen najít zaměstnání a místo toho se
živí výhradně zlodějnami po celém
Prostějově.

Prodej kradené
NROREČåN\
V úterý 19. listopadu stanul Stieber
před Okresním soudem v Prostějově, kde se zpovídal z obžaloby,
která jej vinila ze zhruba dvou desítek krádeží. K většině z nich se bez
problému doznal, ostatně neměl
jinou možnost. Kromě svědků z řad
prodavačů či zaměstnanců ochranky
byly proti němu i kamerové záznamy. Jediný problém měl obžalovaný

4QDGTV5VKGDGT\2TQUV÷LQXCRąGFUQWFGORčUQDKNLCMQTGNCVKXP÷PQTO¾NPÊONCFÚ
OWå2ąGUVQåGO¾\CUGDQWFXQWNGVQW\MWwGPQUVDG\FQOQXEGMUQWFWFQTC\KN
XRQO÷TP÷UNWwPÆOQDNGéGPÊUOKMKPQWUP¾RKUGOd(TGGUV[NGq(QVQ/CTVKP<CQTCN

s množstvím ukradených Kinder
čokolád, s nimiž jej načapal zaměstnanec ochranky hypermarketu Albert. S ním se Stieber už stihl celkem
dobře seznámit. „Může vám dosvědčit, že ty čokolády jsem v Albertu
neukradl, ty jsem vzal jinde,“ hájil
se poměrně kuriózním způsobem
notorický zloděj, jenž byl obžalován
i z neoprávněného nakládání s cizí
věcí. „Koloběžku u lázní ukradl
Michal Trnečka. Ten ji pak za pětistovku prodal jednomu Tomášovi,
když ho potkal, jak jde z hospody
U Kamzíka. Trnečka pak chtěl ještě
koloběžku prodat na moji občanku,
jenže v zastavárně nám ji nevzali.
Zabavili nám ji policisté v civilu,
které jsme tam potkali,“ popsal
Stieber.

6OLE\FK\E\
Prostějovský soud nakonec nenapravitelného Robert Stiebera poslal na 20 měsíců
do vězení. Důvodem bylo zejména jeho
předchozí podmíněné odsouzení stejně
jako fakt, že naděje na nápravu u něj byla
vskutku minimální. „V září jste kvůli celé
řadě krádeží vypovídal na policii, kde jste
sliboval, že už neukradnete ani rohlík. Ovšem už o devět dní později jste byl přistiženpřidalšíkrádeži.Anitovámnijaknevadilo a kradl jste i v následujících týdnech,“
vysvětlil soudce Petr Vrtěl obžalovanému,
proč v jeho případě nelze uvažovat o jiném
než nepodmíněném trestu.
Rozsudek dosud není pravomocný,
Robert Stieber si ponechal lhůtu pro
možnost odvolání.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Sebral lahve s plynem

V dosud přesně nezjištěné době
v prvních hodinách dne 15. listopadu se dosud nezjištěný pachatel násilím vloupal do uzamčené
kovové klece u jedné z prostějovských čerpacích stanic. Z klece
sloužící jako sklad plynových lahví měl poté odcizit dvě lahve s obsahem 10 kilogramů a devět lahví
s obsahem 2 kilogramy zemního
plynu. Majiteli skladu tím způsobil škodu v dosud nevyčíslené
výši. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku
za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Lékaře okradl o alkohol
Do prostějovské ordinace nedaleko Husova náměstí vnikl v noci
z úterý 19. na středu 20. listopadu
neznámý pachatel. Do budovy
a přímo do ordinace se dostal
nezajištěným oknem v přízemí,
které se nachází ve více jak dvoumetrové výšce. Z psacího stolu
odcizil monitor bezpečnostní
kamery a ze skříně několik lahví
tvrdého alkoholu a vína. Stejnou
cestou, jakou se dostal dovnitř,
budovu opustil. Škoda byla vyčíslena na 6 500 korun. Policisté
z obvodu případ šetří pro trestný
čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

Neušetřila, podvedli ji
V sobotu 12. listopadu si šestatřicetiletá žena z Prostějova v jednom e-shopu vybrala a zakoupila
dva mobilní telefony. Nabídka
prodejce byla lákavá, protože oba
telefony stály řádově o stokoruny
méně než ve druhé nejlevnější
prodejně. Jak už se tak bohužel
stává, ta nejlevnější nabídka nemusí být nejvýhodnější. Po zaplacení částky ve výši 7 880 korun
telefony nedorazily a prodejce se
stal nekontaktním. Proto věc žena
oznámila policistům. Ti ji šetří
pro podezření z podvodu, za který
jeho pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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Z NEMOCNICE ...

Miroslava BENEŠOVÁ
18. 11. 2019 50 cm 3,05 kg
Čechy pod Kosířem

vid Marek, který je garantem kýlní
problematiky v prostějovské nemocnici, s tím, že existují i velmi
sofistikované trenažéry, přesněji
simulátory, na kterých lékař provádí virtuální operaci a které jsou
tak propracované, že lékař pociťuje při práci s nástroji odpor tkání
a podobně.
Druhý den dvoudenního kurzu
se účastnici přemístili na operační
sály prostějovské nemocnice, kde
sledovali a asistovali zkušeným lektorům vybrané operační zákroky.
Během operace mohli účastníci
s operačním týmem na sále komunikovat a ptát se ihned na detaily
operace, kterou právě viděli.
Chirurgické oddělení Nemocnice Prostějov je již od roku 2012
držitelem certifikátu „Centrum
pro řešení kýly“. V roce 2014
iniciovalo společně se zainteresovanými kolegy z různých
pracovišť v ČR zcela novou
platformu specializované péče
o nemocné s kýlou a defekty
stěny břišní. „Stáli jsme u vzniku
České herniologické společnosti (ČHS), která je odbornou sekcí České chirurgické společnosti
České lékařské společnosti J. E.
Purkyně a větví Evropské herniologické společnosti (EHS).
Mimo jiné je jejím úkolem stát
se koordinátorem chirurgických
pracovišť v Česku, která se společně hlásí k vytvoření a dodržování standardních postupů
v diagnostice, operační technice
a pooperačním sledování těchto
nemocných,“ upřesňuje primář

chirurgického oddělení Nemocnice Prostějov Adolf Gryga.
Díky spolupráci s kolegy z Německa a členy boardu Evropské herniologické společnosti (EHS) se postupně daří řešit problémy spojené
s vytvořením evidence o nemocných a operačních výkonech a jednotný systém postgraduální výchovy chirurgů v této problematice.
„V tomto směru jsou iniciativní kolegové MUDr. Lukáš Kohoutek
z Pardubic, MUDr. Petr Bystřický
z Českých Budějovic a další. Ačkoli
je naše společnost velmi „mladá“,
stal jsem se krátce po jejím vzniku
členem evropského boardu. Osobní kontakt s evropskými špičkami
v oboru má velký význam pro naši
činnost. Prostějovské pracoviště je
toho času první a jediné, které nám
poskytuje komplexní zázemí pro
výuku, workshopy a kongresovou
činnost,“ dodává Tomáš Bureš.
Operace kýly patří mezi nejčastější výkon v chirurgii vůbec. V prostějovské nemocnici ročně lékaři
odoperují více než 400 kýl různého druhu, a to včetně náročných
re-operací u klientů z celé ČR. Nároky ale také náklady na tuto operativu stále narůstají. „Systematizace, unifikace, správné indikace
k jednotlivým výkonům a použití
často velmi nákladných materiálů
přinášejí vzhledem k počtu operovaných významný ekonomický
efekt. I v tom je nemalá zásluha
těchto edukačních programů a celého programu České herniologické společnosti,“ uzavírá primář
Gryga.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Říční se začíná rozšiřovat, „myší díra“ bude bezpečnější

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Maytáš DOSEDĚL
17. 11. 2019 50 cm 3,70 kg
Prostějov

QRGTCéPÊFQXGFPQUVKPCYQTMUJQRW

REMHPY\EUDQÙFKSRYLQQÙFK
SRSODWNÕ]DSV\YSURVWÈMRYÈ

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) 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.
Na workshopu v prostějovské nemocnici lékařům přednášeli
přední odborníci v čele s vedoucím Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Davidem Kachlíkem, Ph.D., autorem kurzu MUDr. Tomášem Burešem,
garantem řešení této problematiky v prostějovské nemocnici
MUDr. Davidem Markem a dalšími.
Odborný program dalšího z cyklu nosti operačního řešení tříselkurzů „Hernia Basic“ odstartoval ných, pupečních kýl a kýl stěny
ve středu 13. listopadu dopoledne břišní. Na teorii navázal vlastní
teoretickou částí zaměřenou na praktický nácvik operačních meanatomii břišní stěny a na mož- tod, a to na speciálních trenažérech společnosti Storz. „Trenažéry
nám pomáhají překlenout propast
mezi teorií učenou na přednáškách a praxí na operačním sále.
S jejich pomocí mohou svou chirurgickou zručnost zdokonalovat
především začínající lékaři, kterým je kurz určen,“ říká MUDr.
Tomáš Bureš, jeden z předních
lektorů těchto workshopů.
Jedná se o trenažery vybavené
videotechnikou. Přístupy, které
simulují operační vstupy do dutiny břišní, jsou určeny především
k nácviku operačních technik
endoskopické
miniinvazivní
chirurgie. „Lékař zde pracuje již
s opravdovými nástroji, se kterými se později setká v praxi, získává
první správné návyky pro práci
s nimi. Učí se sledovat to, co dělá
na monitoru, aniž by přitom sledoval pohyby svých rukou. Pro
lepší názornost, je to jako když
babička sleduje seriál v televizi
a přitom háčkuje,“ vysvětluje Da-
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Adam VIČAR
17. 11. 2019 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Sabina Nicol HUDEČKOVÁ
20. 11. 2019 49 cm 3,00 kg
Přemyslovice

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz
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Tereza GRULICHOVÁ
16. 11. 2019 48 cm 3,30 kg
Březsko

„Čipování bude od nového roku povinné,“ upozorňuje
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová

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!

Dominik ŠUJAN
17. 11. 2019 49 cm 3,30 kg
Prostějov

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

6
3URMHNWUHNRQVWUXNFHVËGOLxWø0RUDYVN¿Y¿]QH

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

19

prací náměstek primátora Jiří Rozehnal,
který má investiční akce v Prostějově ve
své pracovní náplni. Jak uvedl, celková
předpokládaná hodnota této veřejné zakázky jsou dva miliony korun.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, nejzazším
termínem pro zpracování a předání projektové dokumentace městu je 31. říjen
příštího roku. Z toho je patrné, že k rekonstrukci sídliště Moravská dojde zřejmě až v roce 2021. Otázkou zůstává, co
se stane v případě, že magistrát ani napotřetí nenajde zájemce o tuto zakázku...

Za tř

nejdříve,“ uvedl už před časem Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Střecha a její součásti dorazily do
Prostějova minulý týden. „Celá konstrukce váží bezmála dvaašedesát tun
a střešní plášť bude mít plochu 411
metrů čtverečních a jeho rozměr bude
činit 28 krát 15 metrů,“ prozradil Večerníku technické parametry zastřešení nového autobusového terminálu
Rozehnal s tím, že kompletní zastřešení včetně celé konstrukce bude stát

17,4 milionu korun. Jedinou kaňkou
na celé stavbě je prodloužení termínu
dokončení. Původně měl být terminál
hotov do 30. listopadu, ovšem magistrát už na domech v Blahoslavově
ulici i na Floriánském náměstí vyvěsil upozornění, že stavební práce se
protáhnou. „Aktuálně se pracuje na
konstrukci skleněných výplní střechy
a celá stavba je nyní ve finální fázi. Termín dokončení je posunut na dvacátého prosince,“ potvrdil Večerníku Jiří
Rozehnal.
(mik)

Úvodní rekapitulaci investic v posledních pěti letech přednesl přímo
zodpovědný náměstek Jiří Rozehnal.
Připomněl, že Prostějov má nejhustší síť cyklostezek, z čehož profituje
i Žešov. „Ojedinělou akcí byla rekonstrukce páteřní komunikace, další
velkou akcí znepříjemňující dočasně život obyvatel byla rekonstrukce
mostu na silnici Prostějov – Němčice
nad Hanou. Celkem bylo v Žešově
za posledních pět let proinvestováno takřka dvaačtyřicet milionů korun,“ řekl Rozehnal (ANO 2011).

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

reportáž

EXKLUZIVNÍ

„Žešov je z hlediska bezpečnosti na
dobré úrovni především díky společenství, které tady funguje,“ neměl
větších připomínek ředitel Městské
policie Prostějov Jan Nagy.
Diskusní příspěvky občanů směřovaly většinou k připravovaným akcím.
Centrem pozornosti se stal třeba nedaleký rybník, který sice má hezky
upravené okolí, ovšem chybí v něm
voda. „Všichni víme, jaká je situace se
suchem, které se negativně podepisuje na úrovni spodních vod. Dříve
pomáhaly se zásobováním potoka vodou meliorace, ani na tento faktor se
už nemůžeme spolehnout,“ vysvětlila
obtížnou situaci vedoucí odboru životního prostředí Martina Cetkovská.
„Hůl nad rybníkem ještě lámat netřeba, otázkou je, kolik by stál průzkum
okolního podloží,“ konstatovali unisono radní.

PROSTĚJOV Povzbudivá slova z úst prvního muže na radnici
Františka Jury slyšeli uplynulou středu v podvečer občané městské části Žešov, kteří zavítali do hasičské zbrojnice na pravidelné
setkání s vedením magistrátu. Sál byl zcela zaplněn, nejaktivnější
v dotazech byli členové osadního výboru.Stejně jako v předešlých třech případech, kdy se primátor, jeho náměstci a pozvaní
hosté ukázali ve Vrahovicích, na Sídlišti Svobody či Čechovicích,
u toho nechyběl ani Večerník. Pětidilný seriál byl završen o den
později v Kulturním klubu DUHA v Prostějově, kam byli pozváni
obyvatelé centra města.

Šéf místních dobrovolných hasičů
poděkoval magistrátu za vstřícnost při
mimořádné opravě hasičského vozu.
Problémem ovšem zůstává odpovídající zázemí. „Přiznám se, že jsem
v této místnosti poprvé, a uznávám, že
by obětaví dobrovolní hasiči měli mít
kvalitní zázemí včetně sálu,“ nechal
se slyšet František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov. Řešením se zdá odkup vedlejší
nemovitosti městem, jeho demolice
a výstavba moderního objektu pro
potřeby SDH.
Zajímavá výměna názorů se strhla
okolo cyklostezky od hřbitova do
Žešova, která je vzhledem k pod-

(QVQ6QO¾w-CN¾D

mínkám dotace označena po dálniční most výhradně jako stezka
pro cyklisty, na níž by pěší neměli
co dělat. Ti ji pochopitelně používají, jenže po dobu udržitelnosti
projektu nelze značení měnit. „My
to neřešíme,“ ujistil v tomto případě oprávněnou benevolenci strážníků ředitel Nagy, na což reagoval
promptně náměstek Jiří Pospíšil
lakonicky: „To je dobře...“
Do lokální problematiky nespadal
pouze dotaz na ubytovnu za Močidýlkem, kde se měli objevit uprchlíci ze
Sýrie. Ředitel Městské policie ujistil,
že po provedených kontrolách s cizineckou policií nebyli zjištěni žádní

5¾NJCUKéUMÆ\DTQLPKEGXäGwQX÷D[NRąKUGVM¾PÊRNPÚ

BYLI JSME
U TOHO

ilegálně žijící obyvatelé. Pro primátora Juru šlo o novou informaci, kterou
si dle vlastních slov prověří. „Naším
záměrem do budoucna je vytvoření
bezdoplatkové zóny v centru města
a přilehlých ulicích. V současnosti
jsme ve fázi shromažďování argumentů, protože nejde o jednoduchou záležitost. Každopádně zásadní je pro nás
zajištění veřejného pořádku,“ ujistil
primátor. Ten také v závěru poděkoval
za konstruktivní atmosféru, v níž se
některé věci vyjasnily.
Poslední z řady setkání vedení města s občany Prostějova proběhlo
minulý čtvrtek v klubu Duha, kde
se v sále sešli představitelé ma-

gistrátu s obyvateli centra. Stejně
jako v předešlých případech u toho
nechyběli primátor František Jura,
náměstci Alena Rašková, Jiří Pospíšil,
Jiří Rozehnal a Jan Krchňavý, zástupci
vedoucích odborů a Městské policie
Prostějov.Na setkání byly v první řadě
zrekapitulovány investice, které do
této části města v posledních letech
plynuly a také projekty, které se připravují. Samotní lidé se pak zajímali
o dění kolem jezdeckých kasáren
i Kulturního a společenského centra.
Dotazy se také dotýkaly stavu cyklostezek a chodníků, parkování v ulici
Kostelecká (vnitroblok) a situace kolem stromů na hřbitově.
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„Do Žešova budeme investovat každý rok,“ slíbil primátor Jura
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PROSTĚJOV Zatímco zrekonstruovaná Plumlovská ulice je už
dávno otevřena, práce na výstavbě
autobusového terminálu na Floriánském náměstí teprve finišují. Jak
se Večerník dozvěděl, minulý týden
konečně do Prostějova dorazila
střecha terminálu až ze Slovinska!
„V projektu je počítáno se zastřešením
celého terminálu, které se vyrábí až
ve Slovinsku. Nikde jinde ho udělat
nedokáží. Bude stát tři miliony korun
a věříme, že dodávka bude zajištěna co

Stavební práce v Blahoslavovì
ulici se však protáhnou
do 20. prosince

01û"i m%1"/*&+)22Û!,/7&)
iliony korun!

2011) s tím, že konkrétním předmětem této veřejné zakázky je zpracování
projektové dokumentace pro společné
územní rozhodnutí a stavební povolení
a dokumentace pro provedení.
„Sídliště čeká vybudování a úpravy pozemních komunikací, parkovacích stání, chodníků, cyklostezek, zpevněných
ploch, hřišť pro děti i dospělé, veřejného
osvětlení, instalace mobiliáře, revitalizace a osazení zeleně a případné přeložky
inženýrských sítí podle zpracovaného
investičního záměru,“ nastínil podobu
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Například
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve
svém stanovisku uvádí, že Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí
vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních
plochách. Podobně je to i u druhého
přípravku Tartanu. Prováděcí nařízení
Komise Evropské unie povoluje používání glyfosátů za dodržení předepsaných podmínek. Občané Prostějova
jsou informováni například prostřednictvím webových stránek města, kdy
a kde k postřiku dojde. Pro hubení plevele v chodnících a na dětských hřištích
používá FCC horkou vodu,“ uvedl na
vysvětlenou Pospíšil.
(mik)
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PROSTĚJOV Bouři nevole zaznamenalo v posledních měsících
hubení plevele v Prostějově
pomocí chemických prostředků, které jsou podle
stovek občanů škodlivé.
Jak Večerník informoval
v minulém vydání, konšelé mají na stole petici za zákaz
jejich používání, především Roundupu. A právě o tomto dokumentu
rada města jednala minulý týden na
svém úterním zasedání.
„Rada města Prostějova petici projednala. Materiál půjde do zastupitelstva s doporučením vzít tuto petici na vědomí,“
informoval Večerník první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Po
další otázce však připustil, že s používáním chemických prostředků město
počítá i nadále. „Společnost FCC používá v současné době Roundup Biaktiv
a Tartan Super 360, které jsou k okolí
šetrnější. Máme k dispozici stanoviska
různých orgánů a institucí, která používání těchto přípravků nezakazují.

æiGQë]SURMHNWDQWŢ petici proti Roundupu
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zachování možnosti dohledání
majitele podle čísla v případě odchycení zvířete městskou policií. „Majitelé budou mít povinnost
přihlásit psy do evidence a od nejbližšího Nového roku i čipovat, což
upravuje zmíněný zákon. Město Prostějov pro tuto motivaci, i z důvodu
jednodušší identifikace zaběhnutého
pejska, dříve přispívalo majitelům
částkou dvou set korun. V tom již ale
nebude magistrát pokračovat, neboť
půjde o zákonnou povinnost,“ sdělila
méně příjemnou zprávu pro pejskaře
náměstkyně Sokolová. Jak k tomuto
tématu dodala, návrh obecně závazné
vyhlášky byl ještě před předložením
zastupitelstvu zaslán k předběžnému
posouzení zákonnosti Ministerstvu
vnitra ČR.

„Nejdříve však musí vzniknout projekt.
Proto jsme minulé úterý při jednání
rady odsouhlasili záměr spustit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na
vypracování projektové dokumentace
pro stavbu Regenerace sídliště Moravská v Prostějově. Ve dvou předchozích
řízeních na tuto zakázku nebyla podána
žádná nabídka. Proto bylo i poslední řízení pro tuto část zakázky zrušeno a nyní
bude vyhlášeno, za obdobných podmínek, nové. Oslovíme patnáct subjektů,
možných dodavatelů,“ informoval primátor Prostějova František Jura (ANO

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Radní už o těchto
dvou tématech hovoří dosti dlouho.
Máme tím na mysli naplánovanou
rekonstrukci dvou sídlišť, a to okolo
Moravské a Mozartovy ulice. Jednání
kompetentních pracovníků magistrátu s obyvateli zmíněných částí Prostějova byla hodně náročná vzhledem
k požadavkům jednotlivých občanů
či představitelů bytových družstev.
Nyní to vypadá, že město se jako
první pustí do rekonstrukce sídliště
Moravská.

PRODRAŽÍ 2]DNi]NXQHPi]iMHP Konšelé projednali

vecerník
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zpravodajství

Prostějov (mik) – Vyjde nová publikace básníka prostějovského rodáka Jiřího Wolkera. Podílet se na ní
bude jak město Prostějov, tak hejtmanství. „Olomoucký kraj slíbil poskytnout částečnou úhradu ve výši
190 tisíc korun. Rada města Prostějova také vznik publikace podpořila
a souhlasila s finanční spoluúčastí ve
výši 200 tisíc korun na vydání výše
uvedené publikace,“ vyčíslil primátor František Jura (ANO 2011).
„Mám za to, že dílo Jiřího Wolkera
si zaslouží naši pozornost a další
vydání, které naposledy proběhlo
před desítkami let. Konkrétně to
bylo v roce 1940. Tehdy vyšlo téměř
kompletní vydání. V osmdesátých
letech minulého století pak publikace Jiří Wolker pracujícím,“ přidala
náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějov).

200 tisíc na Wolkerovu
publikaci

Prostějov (mik) – Městský hřbitov
v Brněnské ulici v Prostějově čeká
další výstavba kolumbárií. Je to důsledek velkého zájmu o pohřební
místa, kterých je na tomto hřbitově
nedostatek. Radní proto přistoupili
ke čtvrté etapě záměru a schválili
zadání projektové dokumentace na
výstavbu. „Společnost CAD PROJEKT PLUS je autorem architektonického návrhu předešlých, už realizovaných etap a disponuje všemi
potřebnými vstupními informacemi
a znalostmi, které jsou pro provedení předmětné projektové dokumentace nezbytné,“ uvedl k výběru primátor František Jura (ANO 2011).
„Vyzvaný uchazeč zaslal cenovou
nabídku ve výši 121 605 korun s termínem dokončení projekčních prací
v březnu 2020. Finanční prostředky
na výše uvedenou akci jsou zařazeny
do návrhu rozpočtu na rok 2020,“
doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Nová kolumbária na
høbitovì

Prostějov (red) – Do rozpočtu
města se vrací 8,7 milionu korun.
„Tato informace je vždy potěšující.
Jedná se o vyhodnocení rozpočtu
konkrétně spravovaných kapitol
dle skutečného plnění,“ okomentoval úsporu odboru správy a údržby
majetku primátor František Jura
(ANO 2011). A o jaké peníze, které se letos oproti plánům neutratily,
konkrétně jde? „Jedná se o příjmy
za přefakturace vodného a stočného, kdy odbor provádí úhradu na
základě faktur dodavatelů a následně jsou tyto částky přefakturovány
Domovní správě Prostějov. Dále
jde o příjmy za pronájem nemovitého a movitého majetku. Zde byly
uzavřeny nové smlouvy, což navýšilo plánované příjmy. Dále se jedná
o příjmy za přefakturace nákladů
za zpracování znaleckých posudků
a geometrických plánů - při prodeji
jsou tyto náklady přefakturovány
kupujícím. Při sestavování rozpočtu
se částka nedá přesně stanovit, proto
je položka upravována během roku
dle skutečného stavu. V neposlední
řadě jde o příjmy z prodeje pozemků dle skutečného naplnění příjmů
z uzavřených kupních smluv, příjmy
ze zpětného odběru odpadů, což je
odměna za třídění a platby za zpětný
odběr elektrospotřebičů. Figurují zde
také příjmy z prodeje krátkodobého
a drobného dlouhodobého majetku,
jako je třeba prodej palivového dříví,“
vysvětlil podrobně Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora.

Miliony se vrací
do rozpoètu

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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„Čipování bude od nového roku povinné,“ upozorňuje
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová

tek ze psů na území města Prostějova
zaveden obecně závaznou vyhláškou
s účinností od prvního ledna 2011.
S ohledem na úpravu zákona o místních poplatcích, který nabude účinnosti dne prvního ledna 2020, je třeba
stávající vyhlášku nahradit novou,“
vysvětlil důvod změny první muž radnice František Jura (ANO 2011). „Návrh obecně závazné vyhlášky upravuje
poskytnutí úlevy pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
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vdoveckého důchodu, jenž je jejich jediným zdrojem příjmu, a kteří dosud
nedosáhli pětašedesáti let věku, anebo
pro poživatele sirotčího důchodu tak,
aby jim místní poplatek ze psů zůstal
ve stejné výši jako dosud, tedy dvě stě
korun za prvního psa. Za druhého
a každého dalšího psa úleva již nebude poskytována,“ uvědomil starší
pejskaře primátor statutárního města
Prostějov.
Výše poplatků za psa se ostatním
zvyšuje. V nové vyhlášce totiž stojí,
že 750 korun zaplatí držitel za druhého a každého dalšího psa v případě, že bydlí v domě s nejvýše dvěma
byty nebo má pobyt na ohlašovně. ,CMRQVXTFKNCP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾2TQUV÷LQXCPčOUGQFNGF
Půldruhou tisícovku pak zaplatí dr- PC\RąÊUPÊRQFOÊPM[RTQXNCUVPKEVXÊRUč
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
žitel za druhého a každého dalšího
psa v případě, že bydlí v domě s více Dále radní doporučují zastupitelům hlášku o evidenci chovatelů a oznanež dvěma byty.
schválit novou obecně závaznou vy- čovaných psů. „Nutí nás k tomu
změna legislativy. Část stávající
REMHPY\EUDQÙFKSRYLQQÙFK
obecně závazné vyhlášky upravující
povinné označování psů již nebude
SRSODWNÕ]DSV\YSURVWÈMRYÈ
možné aplikovat, neboť od prvního
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC ledna 2020 zavádí veterinární zákon
é¾UVMC X-é
povinné čipování psů, bude se tedy
2015
jednat o problematiku normovanou
952 306
již na úrovní veterinárního zákona.
Proto navrhujeme stávající obecně
2016
1 049 542
závaznou vyhlášku zrušit a vydat novou,“ okomentovala změnu náměst2017
1 169 011
kyně primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
2018
Prostějova).
1 272 628
Povinnost chovatelů přihlásit
do
evidence psy trvale označe2019
1 322 348
né čipem v nové vyhlášce zůstane i nadále. Důvodem je nutnost

jednání s majiteli pozemků vedle této
silnice. Dohodli jsme se i provozovateli bistra U Rybníčku, pozemky město
vykoupilo a právě tam vozovku rozšíříme,“ informoval na zmíněném setkání
s občany náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
A jak si Večerník minulý týden povšiml,
na dříve zarostlém pozemku se už skutečně začalo pracovat. Proběhlo kácení
dřevin a vše je připraveno na rozšíření
vozovky. „Probíhá úprava na oddělení
a zaměření pozemků, s čímž souvisí
i kácení dřevin. K podpisu směnečné
smlouvy dojde na jaře příštího roku,

kdy budou pozemky pro magsitrát
kompletně vyklizeny, zaměřeny a odděleny pomocí geometrických plánů
a zapsány do katastru nemovitostí,“
prozradil Rozehnal s tím, že přípravy
demolice objektů zasahujících do pozemků, které jsou předmětem směny,
probíhá ze strany stávajícího majitele.
„V příštím roce je naplánována rekonstrukce křižovatky ulic Tovární a Říční
a souběžně s tím bude připravována
projektová dokumentace na rozšíření
vozovky v místech, kterých se týká výše
zmiňovaná směna pozemků,“ doplnil
náměstek primátora Prostějova. (mik)
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PROSTĚJOV Jelikož se naštěstí
nestalo nic vážného, můžeme tuto
havárii kvalifikovat jako kuriózní
až úsměvnou. Slečinka za volantem
Peugeotu nezvládla řízení a v Určické ulici poblíž azylového domu
narazila do reklamního poutače.
Ten lákal do Recyklačního centra...
„V pátek patnáctého listopadu po patnácté hodině došlo na komunikaci
mezi Určicemi a Prostějovem k havárii osobního automobilu značky Peugeot. Osmnáctiletá řidička v mírné
levotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, načež vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do konstrukce
reklamního poutače. Ke zranění osob

při nedošlo,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla

předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun. „Alkohol u řidičky policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou,“ doplnil mluvčí prostějovské policie František Kořínek. (mik)

/NCF¾ ąKFKéMC 2GWIGQVW TQ\ON¾VKNC TGMNCOPÊ RQWVCé W UKNPKEG RQVÆ EQ \ąGLO÷ FÊM[
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la reklamu
Øidièka smet centrum
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komunikaci směrem od centra města.
Žena po nárazu do levého předního
blatníku vozidla upadla na komunikaci a utrpěla zranění, se kterým ji muž
převezl do prostějovské nemocnice
k ošetření,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na jeden tisíc
korun. „Alkohol u obou účastníků
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Když už se něco podobného stane, tak by se tímto způsobem měl zachovat každý! Starší
řidič škodovky ve čtvrtek odpoledne srazil na křižovatce ve Vrahovické ulici cyklistku. Nelenil a lehce
zraněnou ženu naložil do auta a vydal se do nemocnice...
„Ve čtvrtek 21. listopadu po čtrnácté hodině došlo v křižovatce prostějovských ulic Průmyslová a Vrahovická k dopravní nehodě Škody
Fabie scyklistkou. Šestašedesátiletý
řidič Fabie při jízdě z Průmyslové ulice směrem k Vrahovicím v křižovatce
z dosud přesně nezjištěných příčin
nedal přednost ženě jedoucí po hlavní

F\NOLVWNXVUD]LO
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PROSTĚJOV Radní to nejen od
vrahovických občanů mají „na tapetě“ už pěkných pár let. Komunikace
v Říční ulici po obou stranách od
dálničního podjezdu zvaného „myší
díra“ je nebezpečná svým velice úzkým profilem. To se má konečně
změnit.
Řeč na toto téma padla i na nedávném
setkání radních a úředníků magistrátu
s obyvateli Vrahovic. „Jsme si vědomi
toho, že příjezdová komunikace k myší
díře je velice úzká. A aby se tam vyhnula dvě vozidla, dá řidičům hodně práce.
Proto jsme již před časem vstoupili do

ŘŘíční
íční se začínáá rozšiřovat,
rozšiřřovat, „myší
„m
myší díra“
dííra“ bude
budde bezpečnější
bezpeečnější
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Prostějovští radní se pod tlakem nových zákonných opatření rozhodli
rovněž pro úpravu osm let staré vyhlášky. „V současnosti je místní popla-

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Zákon a navíc i nová vyhláška statutárního
města Prostějova určují nová pravidla pro vlastníky psů.
Zastupitelstvo bude na svém prosincovém zasedání rozhodovat o změnách v obecně závazné vyhlášce týkajících se místního poplatku i návrhu vyhlášky o evidenci chovatelů a označovaných čtyřnohých miláčků. Pro pejskaře je podstatné zdražení a také končící dotování čipování ze strany magistrátu.

PEJSKAŘŮM SE JEJICH ČTYŘNOZÍ MILÁČCI

milujeme

Tohle mi vždycky vrtalo hlavou. Jak je
možné, že vítězku při volbě miss vybírá „odborná porota“. Chápal bych, že
dívky hodnotí porota, ale odborná?
Jak se proboha může člověk stát odborníkem na ženskou krásu? To bych
chtěl taky! Dá se to studovat na nějaké vysoké škole? A jak se tam skládají
zkoušky? Musí člověk znát životopisy předních světových modelek? Či
jej nepustí dál, pokud není schopen
určit číslo podprsenky každé slečny,
kterou vidí? A co když vše zvládnu,
složím doktorát a stanu se všeobecně
uznávaným odborníkem na estetiku
žen? Budou mi pak kamarádi platit
za to, pokud „znalecky“ ohodnotím
jejich přítelkyně? Musí se posléze
řídit mým doporučením na výběr
manželky?
Ano, zní to absurdně. Přitom podobně jako s tou ženskou, je to s krásou

Martin ZAORAL

ré to zajímá. Ale není to tak vlastně
správně?
Jasně existuje riziko, že město tímto
způsobem nezíská progresivní umělecké dílo, ale „jen“ sochu, která se
současníkům bude líbit. Ale asi to
bude lepší, než kdybychom tady měli
například druhý brněnský orloj.
Ostatně hlas lidu nakonec nemusí být
ve finále tím rozhodujícím. Nicméně
demokraticky zvolení zastupitelé by
mu měli ze všech názorů přikládat
váhu nejvyšší. Protože kolem sochy
nebudou dalších mnoho let chodit
jen členové odborné komise, ale právě lidé z Prostějova.

J

U TOHO

a vše se vyřešilo až v roce 1946 osvobozením u kárného soudu. To jej vrací
k armádě jako velitele letecké ozdravovny a pak dokumentačního střediska, obojí v okolí Prahy, a to až do roku
1954. Umírá v roce 1972 ve své rodné
obci jako držitel více jak dvaceti řádů
a vyznamenání včetně zahraničních.
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do 20. prosince
čtyři měsíce, pak se vrátil k letectvu.
V této době měl započítáno pětačtyřicet bojových letů a dva sestřely. Za své
činy získal pochvalný dekret vrchního
velitele francouzského letectva a udělení Válečné medaile. Francouzský prezident jej také vyznamenal Válečným
křížem se dvěma palmami na stužce.
ovou kapitolou bylo poválečné
období, kdy se již jako poručík československého letectva dostal
v dubnu 1919 na letiště Praha-Kbely.
Záhy přišel rozkaz k dalšímu válečnému nasazení: v Maďarsku se vlády
zmocnili ultranacionalističtí komunisté, vyhlásili Republiku rad a v rozporu
s podmínkami příměří zaútočili na
Slovensko. Bedřich Starý byl s perutí
pod vedením kpt. Lachmanna 5. 6.
1919 odvelen do Vajnor u Bratislavy,
kde byl okamžitě nasazen k bombardovacím, stíhacím a průzkumným akcím. Po skončení československo-maďarské války uskutečnil Bedřich Starý,

už jako kapitán ve funkci poradce zemského velitele letectva a jeho přímého
nadřízeného z války francouzského kapitána Lachmanna řadu významných
dálkových letů, např. historicky první
let mezi Prahou a Paříží dne 3. 9. 1919
(s mezipřistáním v Mohuči), při kterém úspěšně doručili expresní diplomatické depeše do Paříže. Dokumenty
byly úspěšně použity při vyjednávání
ve Versailles. Za své bojové úspěchy
na Slovensku byl podruhé dekorován
Československým válečným křížem
1914-18, Československou revoluční
medailí 1918-19 (s lipovou ratolestí
a štítkem LE) a Mezispojeneckou medailí Vítězství. Francouzská strana mu
udělila Pamětní medaili z let 1914–18.
eho působení v Prostějově a leteckém učilišti se datuje od 1. října
1928 do srpna 1929 a pak znovu od
února 1934 až do 24. září 1938 v hodnosti plukovníka. Zažil tedy začátek
fungování školy a pak bohužel i její trpký konec v souvislosti s Mnichovem,
zklamán byl hlavně francouzskou zradou a proto odmítl i Řád čestné legie.
V roce 1939 byl poslán do výslužby
a bohužel se projevila zranění, takže do
odboje se mohl zapojit až v roce 1944,
kdy pomáhal partyzánům na Vysočině. Přesto se stal obětí nařčení ze strany
B Y LzI Jkolaborace
SME
bývalých podřízených

Zeleò na úkor silnice
Plumlovská ulice v Prostějově je opravená a docela hezká, tím dávám palec nahoru. Ale jako profesionální řidič se divím tomu, že komunikace je po
rekonstrukci výrazně užší, zejména v úseku od Hané po restauraci U Sluníčka. Nechápu, proč se rozšiřoval vedle chodníků pás nové zeleně na úkor šířky
silnice. Naopak dovedu pochopit, že na mnoha místech se musela vozovka zúžit kvůli výstavbě nových parkovacích míst. Ta jsou potřebná, aspoň mají
kde parkovat lidé bydlící v této ulici, ale i zákazníci mnoha obchůdků. Zeleň v tak velkém měřítku se ale podle mého názoru tam vysazovala zbytečně.
Michal Dvořák, Prostějov
Dojde i na Havlíèkovu ulici?
Vrahovice – ráj cizincù?
Plumlovská, Vrahovická, Wolkerova, Vápenice a další. Všude dokola sly- Naprosto nechápu, kde se tady u nás všichni ti cizinci berou, ale ve Vrahoším nebo čtu o rekonstrukcích těchto ulic. Je to samozřejmě v pořádku, vicích je jich jako much! Stačí se buď projít po Vrahovické ulici, nebo zajít
ale zároveň se už asi desátým rokem ptám, kdy dojde na Havlíčkovu ulici? do obchodu u mostu a slyšíte kolem sebe ruštinu, ukrajinštinu, polštinu,
Copak žádnému z radních nevadí, že je přímo v centru Prostějova ostudou dokonce i nějakou hatmatilku, které vůbec není rozumět. A nejde jen o pár
celého města. Sídlí tam okresní soud, dopravní a městská policie a mnohé jedinců, jsou to desítky nových lidí, kteří zřejmě bydlí na ubytovnách v ulici
další instituce. Sjíždí se do ní spousta lidí i z jiných měst a každý říká, že Marie Pujmanové. Zatím to sice beru tak, že se pomalu stáváme evropskou
horší stav silnice snad nikde v republice ani existovat nemůže. Dojde někdy příměstskou částí Prostějova! Jen do budoucna doufám, že skutečně jen
tedy i na Havlíčkovu ulici?
Jiří Marek, Prostějov evropskou...
Milan Kundrátek, Prostějov
Sám si na to neumím odpovìdìt
Připomínky třicátého výročí listopadu 1989 máme za sebou a také já jsem si vzpomněl s nostalgií na to, jak jsem na prostějovském náměstí cinkal klíči
a byl jsem neskonale rád, že se zbavujeme komunistů. Když jsem si nedávno se svým desetiletým vnukem listoval v příloze Večerníku věnované právě
těmto událostem, naprosto mě dostala jeho nevinná otázka. Dědo, když jsou ti komunisti tak zlí lidé, proč ještě na tomto světě žijí? Tato otázka mě
překvapila, protože jsem svému vnoučkovi na ni vůbec nedokázal odpovědět. To bych se totiž musel zeptat sám sebe a svých vrstevníků, proč jsme po
listopadu 1989 nechali komunisty i nadále existovat a dokonce se i dnes po třiceti lety podílet na moci?! Sám nevím...
Jan Nakládal, Prostějov

N

arodil se před sto pětadvaceti
lety, tedy v roce 1894 v obci
Sobíňov v okrese Havlíčkův Brod.
Vyučil se zahradníkem a svůj obor si
zdokonaloval na zahraničních stážích
v Německu a pak ve Francii, kde jej
také zastihl začátek první světové války.
Okamžitě se dal zapsat mezi dobrovolníky. V srpnu 1914 byl zařazen k československé rotě „NAZDAR“, která
byla součástí cizinecké legie. V roce
1915 se s ní účastnil bitvy u Arrasu,
kde byla tato jednotka prakticky zlikvidována, on sám byl později zraněn do
ruky. Osudovým se mu stalo setkání
s M. R. Štefánikem v září 1915, který
potřeboval letce. A tak se Bedřich Starý přesunul do Pau, kde zahájil letecký
výcvik. Během roku 1916 se cvičil na
bombardovací letadla a v roce 1917
zasáhl do bojů při bitvě na Sommě.
Bohužel v roce 1918, konkrétně 3. července, byl ve vzdušném boji sestřelen,
on sám měl prostřílené nohy. Léčil se

Čas od času se pokouším přiblížit v této rubrice válečné hrdiny. Nejčastěji jsou to letci a takřka vždy se zmiňuji, že prošli
prostějovským leteckým učilištěm. Tato slavná letecká škola
v letech minulých dělala městu velkou reklamu, a kdo byl jejím
absolventem, byl někdo. Tentokrát bych rád pohovořil o jednom z velitelů této školy, který se proslavil sám jako letec ve
„VELKÉ“ válce a pak i v prvorepublikovém letectvu. Jmenoval
se Bedřich Starý.

Za tři miliony k
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pad skvělý, nicméně většina dřevěných
soch ve finále vzbuzovala pouze rozpaky. Když konečně mnohé z nich skončily v kamnech, nikomu nechyběly.
Obdobné je to s výběrem sochy filozofa Edmunda Husserla, která by
měla stát v prostějovském centru. Určitě nebylo od věci vyhlásit uměleckou soutěž, do níž se přihlásí současní
tvůrci, nicméně o jejím výsledku by
neměla rozhodovat pouze odborná
komise, ale šanci by měli dostat i občané města.
Je naprosto nepochopitelné, proč
všech deset návrhů nebylo dosud
lidem předloženo, aby z nich vybrali
ten, který jim připadá nejlepší. Chápu, že je problém s vyhodnocováním

9=320«1.<1$-('12+2=9(/,7(/č

obecně. Jednomu se líbí červánky
nad mořem a druhému ozubené
kolo. Sice existuje věda zvaná estetika, ale ta je tady hlavně od toho, aby
zvědavcům odhalila, co se lidem líbilo v minulosti, a taky, aby se několik
univerzitních profesorů nemuselo
strachovat o živobytí.
Jisté je totiž pouze jedno: každý si
dnes pod pojmem umělecké dílo
představí něco jiného. Zatímco většina něco, co je „promakané“ a dobře
se na to kouká, odborníci to, co tady
ještě nebylo a ani to nepřipomíná
„nudnou“ kopii skutečnosti. Dají se
vůbec někdy splnit všechny tyto protichůdné podmínky?
Nelze se proto divit, že mezi řadovými lidmi a tzv. odborníky dochází často k nepochopení. Díky sochařskému
sympóziu blahé paměti s tím máme
bohaté zkušenosti i v Prostějově. Ná-

publicistika
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Budou kolem
sochy E. Husserla chodit
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jen „odborníci“?
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PRO VELKÝ ZÁJEM JSME SE ROZHODLI VYHOVĚT
VAŠIM TUŽBÁM A PRODLOUŽIT TERMÍN AKCE!
JELIKOŽ ZÁJEM ČTENÁŘŮ NEUTUCHÁ TAK,
ABYCHOM USPOKOJILI VŠECHNY, LZE SI PRODLOUŽIT
NEBO I NOVĚ OBJEDNAT PŘEDPLATNÉ ZA MIMOŘÁDNĚ
ZVÝHODNĚNOU CENU AŽ DO PÁTKU 29. LISTOPADU.

stávající
távající abonenti na celý rok 2020

za pouhých 800 Kč!

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ ZAPLATÍ ČÁSTKU 900 Kč

<&#4/#


Od prvního prosincového čísla bude následně spuštěna
druhá fáze předplatitelského šílenství.
A vzhledem k očekávanému zdražení služeb ze strany
České pošty, je možné, že cena bude v roce 2020 navýšena.
Proto neváhejte a OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ PRÁVĚ TEĎ!
Je to jednoduché: stačí vyplnit přiložený kupon, nebo napsat
či zavolat do redakce a vše ostatní zařídíme za vás!
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Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Připravujeme...

Ulice

č.p.

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ BUDE!
Pozor! Abonenti z roku 2019, na kdy byla soutěž původně
avizovaná, budou v osudí dvakrát!

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Vecˇerník
ÆÈÅÉÊ)ÀÅÌÉÁU

hotově

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

č í
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iř nový navenek

Tradiční uvnitř, nový navenek
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PROSTĚJOV Jedno pondělí v knihovně, hned ve středu pak v kavárně Národního domu. Aleš Lebeda ze Smržic byl v Prostějově
jednou z hlavních postav celospolečenských změn po sametové revoluci roku 1989. A tak není divu, že v rámci oslav třicátého výročí listopadových událostí 1989 byl tento muž během
předminulého týdne na roztrhání, co se týká besed. Do kavárny
Národního domu jej pozvala stejně jako dalšího aktéra „sametu“ a prvního polistopadového starostu Prostějova Miroslava
Zikmunda zdejší Občanská demokratická strana. Aleš Lebeda
hostům vyprávěl nejen o svém životě, ale hlavně právě o dnech,
kdy se před třiceti lety„lámal chleba“...
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Na úvod besedy v kavárně Národního domu promluvil i předseda oblastního sdružení ODS Petr Sokol.
„Jsme snad jediná politická strana,
která se tady v Prostějově k výročí
listopadu 1989 takto veřejně hlásí.
Ještě před deseti lety se sametová revoluce připomínala tak, aby se na ni
nezapomnělo a byla trvalým odkazem pro nás všechny. Dnes, když si
například otevřete speciální přílohu
Večerníku a přečtete si v ní, co jsou
nyní někteří lokální politici k 17.
listopadu schopni prohlásit, tak si
myslím, že se po třiceti letech dostáváme do situace, kdy vlastně začíná
boj o to, jak to v roce 1989 vůbec
bylo a podobně. A zda to bylo dobře,
nebo špatně,“ kroutil hlavou Sokol.
„A když jsem si přečetl rozhovor ve
Večerníku s panem Šlamborem, tak

jsem si musel dát skleničku studené
vody! Pak jsem si zase otevřel celostátní noviny a od jednoho z lídrů
opoziční parlamentní strany jsem se
dozvěděl, že máme za sebou třicet
let promarněných šancí... My z ODS
jasně a zřetelně říkáme, že máme za
sebou třicet let svobody a demokracie, o které se nám za komunistické
totality ani nesnilo!“
Po předsedovi oblastního sdružení si už vzal slovo Aleš Lebeda. „Na
pozvánce k besedě jsem si přečetl,
že jsem byl klíčovou osobností listopadových událostí v Prostějově.
Já osobně bych to tak neviděl, byl
jsem jen jedním z těch, kteří se hned
od pondělí 20. listopadu 1989 začali
angažovat a od té doby jsem v těchto událostech figuroval a snažil jsem
se přispívat podle svých možností
a schopností. Nestavím se do role
žádného vůdce nebo velkého lídra
revoluce,“ sdělil Lebeda a následujících dvaceti minutách popsal návštěvníkům besedy svůj život, těžké
dopady na jeho rodinu po okupaci
v roce 1968, svůj vřelý vztah k sokolskému i skautskému hnutí a také to,

že po odmítnutí vstupu do KSČ měl
značné problémy dokončit studium,
následně se také uplatnit v následujícím povolání na fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. „Komunismus ve střední Evropě se začal hroutit
už po nástupu Gorbačova a jeho perestrojky. Řekl bych, že se už od roku
1985 začínalo tušit, že tento režim
a vůbec celý socialistický systém nemůže dlouho vydržet. Navíc Gorbačov nechal naše komunisty, ať si s tím
poradí sami, což bylo velice pozitivní
pro další vývoj v naší zemi. Jejich moc
tak postupně slábla, až nebyla žádná.
Narůstaly demonstrace a Palachův
týden v lednu 1989 byl i pro mě jakýmsi impulsem, abych věřil v pád
totalitního režimu,“ svěřil se s tehdejšími pocity starými více než třicet let
Aleš Lebeda. Jak dále vyprávěl, ještě

před sametovou revolucí jej tehdejší režim pustil na stáž do Nizozemí.
„Právě tam jsem poslouchal cizí stanice a bylo zřejmé, že socialismus má na
kahánku. Když jsem se koncem února vrátil do republiky, volali mi estébáci z Havlíčkovy ulice v Prostějově, že
se mám dostavit k pohovoru. Strávil
jsem v malé místnosti u výslechu asi
čtyři hodiny a estébácký vyšetřovatel
Jaroslav Králík na mě svítil lampou.
Ano, ten Králík, který ještě nedávno
působil jako zastupitel jedné obce na
Prostějovsku za ČSSD,“ zavzpomínal
na krušné okamžiky po návratu ze
zahraničí Aleš Lebeda. „Nezničil on
mě, ale já jeho. Po čtyřech hodinách
výslech ukončil s tím, že toho má
dost. Prý se ale ještě potkáme. Už
jsme se nepotkali, přišel listopad,“ dodal s úsměvem.

2ąGFUGFCQDNCUVPÊJQUFTWåGPÊ1&5X2TQUV÷LQX÷2GVT5QMQNWXGFNXMCX¾TP÷0¾
TQFPÊJQFQOWDGUGFWU#NGwGO.GDGFQWC/KTQUNCXGO<KMOWPFGO
2x foto: Michal Kadlec

V následující hodině pak všemožně diskutoval s návštěvníky besedy o událostech, které Večerník již
podrobně popsal ve speciální příloze věnované výročí 17. listopadu
1989. „Jen bych potvrdil, že úplně
tou největší osobností byl v Prostě-

jově jednoznačně Arnošt Kohut. To
byl skutečně pravý revolucionář, za
kterým jsme šli všichni,“ dodal ještě
kromě jiného Aleš Lebeda a první
polistopadový starosta Prostějova
Miroslav Zikmund mu významně
přikyvoval.

V muzeu se besedovalo
s Miroslavem také události
Zikmundem

Studenti si připomněli
roku 1939

/KTQUNCX <KMOWPF RTXPÊ PGMQOWPKU
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EG
Foto: Michal Sobecký

„Co kdyby se tehdy změna nepodařila?“
ptá se po třiceti letech první polistopadový starosta
PROSTĚJOV Miroslav Zikmund,
to je člověk, který má k sametové
revoluci bezesporu co říct. Vždyť
se sám objevil v jejím víru. V Prostějově patřil k nejvýraznějším
postavám Občanského fóra a po
volbách v roce 1990 byl také prvním polistopadovým starostou.
O své zážitky, zkušenosti i pocity
se pak neváhá dělit. Naposledy tak
učinil uplynulý čtvrtek v Muzeu
a galerii Prostějovska, kde v malém přednáškovém sále s pomocí
fotografií vzpomínal, jak ‚samet‘
na Hané probíhal.

Michal SOBECKÝ
„Tehdy se k revoluci vyjadřovali také
šéfové OP, Železáren nebo JZD Drahany. Tvrdili, že stávka je nesmysl, že
musí vyrábět. OF ovšem trvalo na
tom, že stávka je manifestační a kdo
musí zůstat v práci, tak pokud souhlasí, ať se zapojí symbolicky,“ přiblížil těžké chvíle, kdy nikdo nevěděl,
na jakou stranu se má postavit, Miroslav Zikmund.

Působivé byly zejména snímky z doby
generální stávky. Ta se uskutečnila 27.
listopadu a zasáhla také Prostějovsko.
„V Prostějově ji zahajoval dnes už zesnulý teatrolog Jan Roubal. Měli jsme
tehdy smíšené pocity. Co kdyby se
změna nepodařila? Strana a policie
by si to s námi uměly vyřídit,“ orosil
se Zikmund i po letech. V sázce tak
byly osobní svoboda, ale také možnost
vystudovat pro blízké. Pro Miroslava
Zikmunda se jednalo o to větší strach,
že zažil dění po odstranění sochy Masaryka z roku 1953. „Lidé protestovali
a shromažďovali se. Provolávali: ‚Kam
zmizel Masaryk?‘ Ve městě pak byly
tříčlenné hlídky, strana zapojila i armádu,“ vybavuje si. Za údajné podněcování k protestům tehdy museli skončit
pedagogové na gymnáziu. A neodmaturovala jedna třída.
Poté se Miroslav Zikmund opět vrátil k dění v listopadu 1989. Popisoval
tehdejší atmosféru a vyzdvihl také
lidi, kteří se nebáli své názory zveřejnit. Třeba provozovatelé knihařství
u radnice, kde byly záhy po vypuk-

nutí revoluce vylepené plakáty Občanského fóra. „Byla to tedy nemalá
odvaha,“ smekl před statečnými činy.
A během vyprávění nezapomněl na
řadu tehdejších osobností. Jména
jako Franková, Kohout, Lebeda,
Kelnar či Somr zazněla opakovaně.
V dobrém ale vzpomíná i na některé představitele KSČ. „Třeba Mirek
Grepl, předseda městského národního výboru. To byl člověk poctivý,
pracovitý, konstruktivní. Dokázal
věci prosadit. Vzpomínám na něj
v dobrém.“. Zároveň neopomněl
Zdeňka Uherka, který byl zase vysoce postaveným člověkem na okrese.
„Nebál se tehdy promluvit k davu.
Ten ho ale vypískal poté, co přítomné oslovil ‚soudruzi a soudružky‘...,“
přidal úsměvnou historku Zikmund.
Dodejme, že v prostějovském
Špalíčku můžete i nadále navštívit
výstavu SAMETOVÁ TŘICÍTKA, která přibližuje dění na Prostějovsku v období listopadu a prosince 1989. Učinit tak můžete až
do 5. ledna 2020.

8ÚRTCXC\2TQUV÷LQXCWDWUV[,CPC1RNGVCNC

PROSTĚJOV/LITOVEL
Datum 17. listopadu není zdaleka
spojeno jen s rokem 1989, jak to
z mediální masáže může vypadat.
V dnešní společenské atmosféře
se jaksi zapomnělo na prvopočátek tohoto svátku, který je už
osmdesát let svázán s později
označeným Mezinárodním dnem
studenstva. Právě studenti Gymnázia Jiřího Wolkera ovšem využili zájezdu Vlasteneckého sdružení
antifašistů ČR do blízké Litovle,
která je s postavou oběti německých nacistů Jana Opletala bytostně spjata.
„Pietního aktu u příležitosti smrti medika Jana Opletala a uzavření českých
vysokých škol německými okupanty
v roce 1939 si v Litovli připomínáme
každoročně. Provázejí nás vždy studenti středních škol, v posledních letech
Gymnázia Jiřího Wolkera,“ připomněl
předseda pořádajícího spolku Vlaste-

necké sdružení antifašistů Tomáš Kaláb.
V pátek 15. listopadu se studenti
spolu s prostějovskými vlastenci zastavili tradičně nejprve v Javoříčku,
obci vypálené nacisty na samém
sklonku druhé světové války. „Je
třeba mít na paměti, že tato svoboda
a blahobyt, které jste jako jediné poznali, nemusí trvat navždy. Proto je
třeba oběti boje za národní svobodu
stále připomínat,“ poučil studenty
starosta obce Luká, pod niž Javoříčko spadá, František Lakomý.
Kytici položili studenti také přímo
na hrob Jana Opletala na hřbitově
v Nákle, odkud student lékařské fakulty Univerzity Karlovy pocházel.
Zde navázali na pietní akt pořádaný
obcí a stali se také nečekaně středem
pozornosti zpravodajství Českého
rozhlasu.
Vrcholem programu pak bylo shromáždění před budovou Gymnázia
Jana Opletala v Litovli, kde představi-

(QVQ6QO¾w-CN¾D

telé kraje, města a společenských organizací uctili památku studentů zavražděných nacisty na počátku války
položením květin k Opletalově bustě.
„Smrt Jana Opletala nám ukázala,
že mohou nastat v životě okamžiky,
kdy je důležité přemoci svůj strach
a ukázat svůj názor. Žádný režim,
žádná ideologie, žádný politický systém nesmí svou moc stavět na takovýchto obětech. Zvlášť když se jedná
o oběti z řad mladých lidí. Se smrtí
mladého člověka umírá i mladá naděje. Tu v sobě nesl Jan Opletal, ale
nyní ji má v sobě každý z nás, studentů,“ zaznamenali jsme z projevu
předsedkyně Studentské rady Karolíny Tejkalové, který rozezněl citové
struny přítomných.
V aule školy byla připravena zajímavá výstava Nesmíme zapomenout
s dokumenty z Opletalova studia
a kopií vyhlášky o uzavření českých
vysokých škol.
(tok)
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téma Večerníku
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Mléčné výrobky, pečivo,
uzeniny. Ale také výrobky
řemeslníků ze dřeva, vosku
a dalších materiálů. To vše
mohou být regionální produkty, vesměs od menších
firmiček a jednotlivců. Že
zabírají na celkovém trhu
jen malé místo? Možná ne
na dlouho. V supermarketech se sice s jejich zbožím často nesetkáme, lidé
ale na slovo „regionální“
slyší. Vesměs si jej spojují
s kvalitou a jiným, lepším
přístupem k zákazníkovi.
O popularitu se zkrátka
tito „malovýrobci“ bát nemusí. A i proto přichází
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
s přídavkem na toto téma,
když následující strana
navazuje na první díl z minukého vydání.
Texty připravil:
Michal Sobecký
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Potraviny, a nejen je, lidé vybírají
podle mnoha kritérií: chuť, vzhled,
složení, užitečnost a samozřejmě
cena. Jako poslední ve výčtu, i když
pro mnohé ne v důležitosti, pak ale je
původ produktu. Zákazníkům, kteří
tyto věci sledují, může pomoci řada
označení kvality nebo regionálního
původu. Známá je česká Klasa, dále
také Česká potravina. Ministerstvo
zemědělství uděluje také certifikát
-(â7ċ-('1$ Regionální potravina.
â$1&( I sama Haná má hned několik značek,
které dávají vědět, že produkt pochází
ze střední Moravy. A nejde zdaleka
str.8 jen o potraviny. Například Hanácké
vérobek manželů Sýkorových je toho
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důkazem. Označení totiž nenesou
jen výrobky z mléka nebo produkty
z medu, ale také mnoho prací řemeslných. Jedná se o menší výrobce žijící
a pracující na Hané.
Mezi ochranné známky patří také
označení Haná regionální produkt.
Vydává ho Místní akční skupina
Moravská cesta, a i když celkově
míří hlavně na Olomoucko, ocenění už mají také výrobci z Prostějovska. A třeba známé tinktury Jarmily
Podhorné ukazují, že se nejedná jen
o drobné, neznámé lidi a firmičky.
Najdou se ovšem i rarity: oceněním
se chlubí také tvarůžková zmrzlina
z Loštic.

S ochrannými známkami v národním měřítku se pak roztrhl pytel.
Nicméně začala také debata na téma,
co ještě je a co už není regionální potravina. Jaká část musí a nemusí být
vyrobena, vypěstována či zpracována, aby se dále výrobek takto mohl
titulovat? Otázka, na kterou se jen
těžko daří dát dobrou odpověď. Do
určité míry ale může pomoci (nebo
situaci ještě zamotat, to už je věc
názoru) také Asociace regionálních
značek. Na jejím webu si lidé mohou
najít místní produkty z celé České
republiky. A velké podniky? Ty byste
tam, alespoň na první pohled, hledali marně.

Speciality, roztodivnost?
+<M<UÁO@I<IîDI<%<I½
Zatímco řada menších výrobců se
specializuje na tradiční potraviny,
někteří jdou zase trochu jinou cestou. Výsledek? Například výroba
cibulád Green tree food z Prostějova. Firma se snaží prezentovat na
kulturních akcích, pyšnit se může
označením Haná – regionální produkt.
Vidět na akcích je také nedávno založená firma se značkou Nutcase.
Specializuje se na veganskou stravu
a výsledkem jsou originální dorty,

oříšková másla i energetické tyčinky. Zajímavostí je, že se společnost
pyšní mladým kolektivem a sídlí
přímo v centru Prostějova.
Naopak již zavedenou značkou,
tentokrát s nepotravinovým produktem, je Naděje Jarmily Podhorné z Brodku u Konice. Léčivé tinktury už jsou k mání po celé zemi.
Těžko se divit: přírodní léčba láká
nemálo lidí, navíc ta z dílny Jarmily
Podhorné má velmi dobré ohlasy
a široké využití.

9ÿHODŐL/HWRäQtURN"6ODEätSUŢPĚUVKRGXMtVH
I na jihu regionu pak vychází hodnocení podobně. „Celkově to byl slabší průměr. Výnos
byl zhruba průměrný, lesní snůška nebyla dobrá,“ řekl předseda včelařů z Brodku u Konice
Jaroslav Vystavěl. Na dotaz se pokusil i o prognózu do příštího roku. „Je to ošemetné dělat
ji takto dopředu. Nicméně je teplý podzim, to
není dobré. Včely si i kvůli tomu užírají zásoby
na zimu,“ poznamenal Vystavěl. Kromě porovnání výnosů se pak ještě v jedné věci včelaři
z Prostějovska vesměs shodují: ceny medu letos
nerostly. Zároveň pak trvale včelaři doporučují,
aby si zájemci o med raději připlatili pár korun
za kvalitu a šli přímo za včelařem kupovat takzvaně ze dvora. Úřady a média totiž čas od času
varují před nekvalitními, šizenými medy. Naposledy takový případ Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila koncem července,
kdy byl prodávajícím hypermarket.

19112011355

19112211369

Foto: internet

PROSTĚJOV Listopad se pomalu chýlí ke
konci a včelaři tak bilancují, jak se jim letošek povedl. Žádná katastrofa, žádná senzace, shodují se. Některé bolístky z předchozích let však přetrvávají. A dělají majitelům
včelstev nemálo vrásek.
„Potýkáme se bohužel se včelím morem na Konicku a také okolo Čelčic a Mostkovic,“ vyjádřil
se Jiří Vymazal, včelař a zároveň předseda základní organizace Prostějov. Celkově ale nehodnotí
letošek vyloženě špatně. „Je to trochu slabší, na
jaře bylo sucho. Lesního medu celkově bylo minimum. Bývají tedy i lepší roky,“ sdělil pro Večerník. Jeho kolegové pak situaci vnímají stejně: po
většině okresu platí, že lesního medu bylo málo
nebo skoro žádný. Celková situace ale nebyla
zase tak špatná. „Byl to takový slabší průměr. Nebyl medovicový med,“ poznamenal Petr Lorenc,
další ze včelařů Prostějovska.

19112211383

19112111358

19111911352

Ceny nezvedají

Pondělí 25. listopadu 2019
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NA PŘEHRADĚ ZNIČIL MOLO ZA 195 TISÍC KORUN
Policisté pátrají po žháři, kterému se ohňostroj vymkl z ruky

PLUMLOV To se mu opravdu vymklo z rukou! Minulé úterý
19. listopadu ve večerních hodinách došlo na pláži U Vrbiček
na břehu plumlovské přehrady k požáru plastového mola.
Podezřelý je zatím neznámý pachatel, který tam měl podle
všeho pořádat ohňostroj. Škodu za 200 tisíc korun vyšetřují
policisté, a pokud se jim podaří vypátrat žháře, hrozí mu až roční kriminál. Strážci zákona rovněž žádají veřejnost o pomoc.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal KADLEC
„Na místo přivolaní policisté provedeným šetřením zjistili, že krátce před
požárem na místě dosud nezjištěná
osoba odpálila ohňostroj. Zřejmě
v důsledku toho došlo k zahoření a ke

zničení osmi z deseti dílů plastového mola a rovněž k molu přivázané
kánoe. Majitel způsobenou škodu
předběžně vyčíslil na 195 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

„Pro objasnění okolností policisté
žádají o pomoc veřejnost. Kdo by
k případu mohl poskytnout jakékoli
informace, nechť se obrátí na policisty obvodního oddělení Plumlov
na adrese Tyršovo náměstí 160
v Plumlově, na telefon 974 781 731,
nebo na tísňovou linku 158. Za pomoc děkujeme,“ připojil policejní
mluvčí.

1JÿQUVTQL RQą¾FCPÚ PC RN¾åK 7 8TDKéGM UG X[OMN MQPVTQNG C \RčUQDKN RQå¾T
OQNC
ZHQVQ2QNKEKGè4

Cyklostezku do Bedihoště Kralice letos
dostavět nezvládly
2QLGFPÆé¾UVKPQXÆJQOQUVWOG\K-TCNKEGOKC$GFKJQwVÊD[UGO÷NKXDWFQWEPW
RTQJ¾P÷VE[MNKUVÆ-F[UGVCMMQPGéP÷UVCPGXwCMPGPÊ\CVÊOUV¾NGLKUVÆ
Foto: Martin Zaoral

Martin ZAORAL

Olomouckou èekají
velké zmìny
Držovice (mls) - Na nedostatek
parkovacích míst v okolí Olomoucké ulice v Držovicích si stěžovali nejen místní obyvatelé. Tento
problém by měl pomoci řešit projekt, který se aktuálně připravuje.
Jeho součástí je vybudování nových
podélných stání a s tím spojených
nových sjezdů, zálivů pro zastávky
autobusů a rekonstrukce chodníků.
Úprav by se měla dočkat celá pravá
strana ulice při výjezdu z města Prostějova. Stavba bude rozdělena do
šesti úseků v délce přesahující 600
metrů. Vše bude ještě nějaký čas
trvat, projekt aktuálně žádá o zisk
stavebního povolení.

Biømovali po
pìti letech

0øVW\VPXVHOYU¿WLWGYRXPLOLRQRYRXGRWDFLæ¿GDWFKFH]QRYX
KRALICE NA HANÉ Dotáhnout
některé dlouhodobé projekty až do
konce bývá hodně náročné. Obzvláště pokud se za pochodu vymění vedení obce. Právě k tomu došlo v Kralicích na Hané. Tam měli letos za úkol
dostavět cyklostezku spojující obec
s Bedihoští. To se ovšem kvůli sporům s majiteli pozemků nepodařilo.
Městys z tohoto důvodu musel vrátit
dvoumilionovou dotaci.
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Silnice mezi Kralicemi na Hané a Bedihoští je dosti frekventovaná. Nezřídka
se po ní prohání těžké náklaďáky, jež
představují nebezpečí pro cyklisty jedoucí tudy do školy či k lékaři. I z tohoto
důvodu by vedle této komunikace měla
vyrůst cyklostezka. Plány na ni jsou již letité, před rokem se podařilo otevřít nový
most přes říčku Valovou. Náklady na
výstavbu 12,62 metru dlouhého mostu
se zastavily na celkem 20,5 milionech
korun. Zatímco jedna jeho část už od té
doby opět slouží autům, druhá se měla
stát součástí zmiňované cyklostezky. Ta
měla být dokončena letos. Jenže se tak
dosud nestalo a už ani nestane.
„Bohužel se nepodařilo dořešit majetkoprávní vztahy, a především kvůli
tomu stezka na straně Kralic stále není
hotová. Zatím máme dokončenu pouze první etapu. S tím souvisí i fakt, že
Kralice musely vrátit dotaci v částce
zhruba dva miliony korun. Majetkoprávní vztahy se nyní snažíme ze všech
sil vyrovnat a věříme, že cyklostezku

brzy dostavíme,“ přiznala starostka
Kralic Veronika Petrželová Bašná, která letos v létě ve funkci nahradila Pavla
Koláře. Ten dle svých slov rezignoval kvůli špatné spolupráci mezi ním
a oběma tehdejšími místostarostkami.
Aktuálně tedy stále chybí zhruba kilometrový úsek cyklostezky vedoucí z Kralic
až po nový most přes Valovou. V městysi
nyní chtějí dořešit majetkoprávní vztahy
a znovu zažádat o dotace. „Vize je taková,
že cyklostezka by mohla být dokončena
v roce 2020,“ naznačila kralická starostka.
Celá situace netěší zástupce vedlejší Bedihoště, kteří s Kralicemi na přípravách
spolupracovali. „Mrzí mě, že se cyklostezku nepodařilo letos dokončit. Přitom
my už máme svoji část hotovou, zbývá
posledních pětadvacet metrů od hřbitova k mostu. Ty jsme schopni postavit
kdykoliv z našeho rozpočtu. Jenže zatím
to nemá cenu. Z bezpečnostních důvodů
by nebylo dobře, pokud by stezka končila na mostě,“ okomentoval nepříjemnou
situaci starosta Bedihoště Jiří Zips.

Jednov (mls) - Biřmování je svátek
„křesťanské dospělosti“. Věřícím má
připomenout sílu Boží lásky, která je
bude na jejich cestě životem provázet a bude jim dodávat odhodlání,
aby byli schopni jednat v souladu
s ní. Obřad s tím spojený proběhl
v poutním kostele v Jednově tuto
neděli 17. listopadu. Stalo se tak po
pěti letech, naposledy tam biřmoval
olomoucký arcibiskup Jan Graubner v červnu 2014.

Opraví znièené
serpentiny
Ptení (mls) - Ulámané kraje silnice,
špatný asfalt. Tak vypadají prudké
zatáčky stoupající ze Ptení ve směru
na Holubice. V dohledné době by
silnice měla projít opravou. Projekt
její rekonstrukce již získal stavební
povolení. Návrh zároveň řeší úpravu hospodářských sjezdů a obnovu
odvodňovacích příkopů. To vše
nepochybně přispěje ke zvýšení
bezpečnosti dopravy.

Vlaky do Èelechovic
nepojedou
Prostějovsko (mls) - Vlaky jedoucí z Prostějova přes Kostelec na
Hané a Čelechovice na Hané do
Senice na Hané od úterý 26. listopadu nepojedou. Výluka potrvá celý
týden, tedy až do úterý 3. prosince.
Náhradní dopravu zajistí autobusy.

U Studence našli keltský
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zlatou
Objevenou
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STUDENEC Jak už Večerník informoval, od začátku října začala
první etapa realizace protipovodňových opatření u Studence. Jejím
výsledkem bude více jak 100 metrů dlouhá protipovodňová hráz.
Součástí projektu je také úprava
polních cest a vysazování krajinné
zeleně. Na své si tam přišli i archeologové, kteří odhalili pozůstatky
jedné z největších keltských osad
svého druhu na Moravě. O čilém
obchodním ruchu svědčí i nález
keltské mince z období 1. století
před Kristem.
Odborný průzkum probíhal u Studence zhruba měsíc. Archeologové
při něm odhalili keltské sídliště, které
se tak přiřadilo k proslulému nálezu
oppida u Malého Hradiska. Osídlení
Keltů prozradily pozůstatky celkem
jedenácti chat. „Zkoumaná lokalita
díky tomu patří k největším dosud
odkrytým nížinným sídlištím Keltů
doby oppid, a to nejen na střední
Moravě,“ konstatoval Pavel Fojtík,

POKLAD!
zjistili jsme
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2x foto: www.uapp.cz

vedoucí archeolog prostějovského
pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno. Archeologové
soudí, že mimo jiné odhalili i pozůstatky tkalcovské dílny. „Jedná se
o jeden z mála podobných dokladů
patrně podomácké textilní výroby
z tohoto období v českých zemích,“
je přesvědčen Pavel Fojtík.
Na místě pak byly objeveny také
zlomky keramických nádob, kous-

ky kamenných mlýnků na obilí či
předměty z kovu. Na první pohled
nejvýraznějším nálezem je ovšem
zlatá mince tzv. mušlovitého typu,
kterou platili Bójové. Právě podle
příslušníků tohoto keltského kmene
získalo naše území za římských dob
označení Bohemia. „Jedná se o příznačné platidlo z období prvního
století před Kristem,“ upřesnil Fojtík.
(mls)

region

Uplynulou středu 20. listopadu
v nočních hodinách kontrolovali policisté v Horním Štěpánově
osmačtyřicetiletou ženu, která
řídila vozidlo značky Renault.
Provedenou dechovou zkouškou
bylo zřejmé, že je žena nezpůsobilá k tomu, aby řídila vozidlo, protože měla pozitivní výsledky. Přístrojem jí byly naměřeny hodnoty
2,97 a 3,16 promile alkoholu v dechu. Lékařskému vyšetření se na
výzvu policistů odmítla podrobit.
S naměřenými hodnotami souhlasila a na místě přišla o řidičský
průkaz. Nyní se bude zodpovídat
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je
podezřelá.

Řidička nadýchala
3,16 promile

Z přečinu krádeže podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov 2 třicetiletého muže z Prostějovska. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit v pátek 22.
listopadu po jedné hodině v noci
nedaleko Hrdibořic tím, že jako
pracovník spediční firmy neodolal pokušení a odlehčil nákladu
kamionu, který řídil. Ze zavazadlového prostoru návěsu odcizil
celkem 14 kartonů lahví alkoholických nápojů známých značek
a z nádrže vozidla odčerpal asi 50
litrů motorové nafty. Při činu mu
asistoval o tři roky mladší kolega,
který je tak podezřelý z účastenství na uvedeném přečinu. Majiteli firmy tímto jednáním způsobili škodu předběžně vyčíslenou
na více než 75 tisíc korun. Muži
byli přistiženi policisty přímo při
činu, protože svému zaměstnavateli již byli podezřelí a jeho bedlivý dohled byl završen oznámením
na linku 158. V případě odsouzení podezřelým mužům za přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Ze zaměstnanců
jsou zloději
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na přehlídce sice scházelo více vzorků,
jejich kvalita ovšem kolísala. „Nyní
byste tu špatnou slivovici hledali marně,“ dodal Střída, podle něhož akce
jede v zajetých kolejích.
Její účastníci soutěží o putovní placatku, na níž uplynulou sobotu bylo
možné dohledat sedm štítků. Hned
několikrát se na nich opakovalo jméno Karafiátových. „Zvítězili v prvních
třech letech, pak na tři roky převzali
žezlo zdejší pěstitelé a loni triumfovala

33 vzorků, loni jich bylo 55

klikni na
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PLUMLOV Je to už sedm let, co se
pravidelní čtenáři Večerníku mohli seznámit s Miroslavem Janišem alias „fešákem Hubertem“. Sňatkový podvodník byl tehdy odsouzen za podvody
na dvou ženách. Jedna z nich mu dala
šest tisíc, druhá kvůli němu dokonce musela vyhlásit osobní bankrot.
Dámám už tenkrát sliboval společný
život v rekonstruovaném domečku
v Plumlově, který opravoval. Později
vyšlo najevo, že je obírá o peníze již
minimálně patnáct let! Od soudu však
odešel pouze s podmínkou...
Před pěti lety si Janiš na Valašsku vyhlédl
Libuši Mikulenkovou. Přestože jsme tuto
ženu již tehdy upozorňovali, že sňatkový
podvodník z ní dost možná udělá bezdomovkyni, paní Libuše tohoto varování
nedbala. Nastěhovala se k Janišovi do
Plumlova a finance, které měla z prodeje
bytu, mu předala. Muž na ni sice po nejrůznějších peripetiích nakonec převedl
polovinu opraveného domu, zbytek pe-

➢ ztitulnístrany

Po Janišově smrti Libuše Mikulenková
v domě osaměla. Mohlo by se zdát, že
by vše mohlo skončit relativně dobře,
soud totiž ženě přiznal i náhradu škody
za Janišovi podvody. Jenže na nemovitost
byl kvůli dluhům jeho vlastníků vypsán

Všichni chtìjí peníze...

něz už však nikdy neviděla. Navíc si přezdívaný „Fešák Hubert“ vodil do domu
další a další ženy, s nimiž se seznamoval na
inzerát, nezřízeně pil a vyhrožoval Libuši
smrtí. Vše skončilo soudem, který Miroslava Janiše poslal na šest a půl roku
do vězení. Tomu se však odsouzený
fatálním způsobem vyhnul, když den
po termínu nástupu výkonu trestu
spáchal v Mělníku sebevraždu! Ještě
předtím pod vlivem alkoholu způsobil
autonehodu a zejména na mol opilý se šíleným výrazem v tváři totálně zdemoloval
vnitřek domu, který tak dlouho nechával
budovat. Způsobil tu skutečnou spoušť:
vytrhal podlahy i obložení, porozbíjel
okna, poničil dveře a z útulného příbytku
odvezl veškeré vybavení.

exekuční příkaz k prodeji. Sama Mikulenková se z Plumlova nakonec odstěhovala
neznámo kam. Před nedávnem ovšem
znovu zkontaktovala redakci Večerníku.
„Žila jsem u známých poblíž Třeboně.
Ale jak přibývaly děti a vnoučata, tak
už to dál nešlo. Teď jsem se vrátila a ráda
bych v Plumlově už zůstala. Problém
je, že v domě není zapojena elektřina,
topení ani teplá voda,“ prozradila nám
Libuše Mikulenková v telefonickém hovoru. Z její výpovědi vyplynulo, že tři roky
v domě „duchů“ nikdo vůbec nebyl.
Problém vězí v tom, že i po smrti Miroslava Janiše po něm chce spousta lidí
finance. A ty si slibují získat z prodeje
domu, který mu z jedné poloviny před
smrtí patřil. „Volala mi jeho dcera, byla
opilá a chtěla po mně prachy. A není
sama. Peníze po Janišovi stále vymáhá
třeba jedna paní z Prostějova, se kterou
jsme podávaly trestní oznámení, nějaká
další žena z Prahy, kromě toho také banky, finančák a jiné instituce. Celkem je to
asi devět věřitelů. Nevím tedy vůbec, co
se mnou i s domem bude dál,“ svěřila se

Nešťastnou ženu se nám podařilo před
pár dny navštívit. „Žiju tady hodně provizorně. Aby mi sem netáhlo, tak jsem si tu
místo dveří dala deku. Nechala jsem opět
udělat záchod a zapojit elektřinu, kterou
si i topím. Abych tu vůbec mohla být, stálo
mě to zhruba čtyřicet tisíc korun,“ přivítala
Večerník Libuše Mikulenková. „Více už do
toho však investovat nechci. Čekám, až se
dům prodá. Jak dlouho to ovšem bude trvat, netuším. Může to být rok, ale i několik
let. Až budu mít peníze, ráda bych si koupila garsonku v Rožnově,“ prozradila své další
plány, jak se dostat ze svízelných situací
a především soukolí nejrůznějších věřitelů
či exekutorů.
Otázkou tak zůstává nejen to, za kolik se
dům podaří prodat, ale zejména kolik peněz z jeho prodeje padne na umoření četných dluhů a kolik zůstane pro ni samotnou. I proto její vysněný návrat na Valašsko
stále zůstává ve hvězdách.
(mls)

Místo dveøí má deku

Večerníku se svými obavami z budoucnosti Libuše Mikulenková.

PLUMLOVSKO Do lesa u Nových
Sadů museli být minulé pondělí přivoláni pyrotechnici. Mladý muž tam v listí
našel dělostřelecký granát. Policisté
nemuseli nikoho evakuovat, munici si
pyrotechnik převzal k likvidaci.
„V pondělí osmnáctého listopadu v dopoledních hodinách oznámil osmadvacetiletý muž nález vojenské munice v lesním
prostoru u obce Nové Sady. Přivolaní policisté z obvodního oddělení Plumlov potvrdili, že se jedná o vojenskou munici a na
místo přivolali policejního pyrotechnika.
Ten nález klasifikoval jako dělostřelecký
protipancéřový granát ráže pěti centimetrů
a převzal si ho k odborné likvidaci,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že vzhledem k odlehlosti
místa nebyla nutná evakuace osob a nedošlo ani k ohrožení majetku.
(mik)

Munici si
odvezli
nici
pyrotech

Granát našel

%QDWFGURTQMNGVÚOF÷FKEVXÊORQHGw¾MW*WDGTVQXK" mezi listím
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„Z přestupku proti občanskému soužití podezírají policisté obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou sedmadvacetiletého muže. Tohoto přestupku se podezřelý
měl dopustit v pondělí osmnáctého listopadu během
telefonického hovoru s praktickým lékařem ordinujícím
v nejmenované obci na Němčicku,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Co nepříjemného mladý muž lékaři do telefonu řekl, prozradil mluvčí policie hned vzápětí. „Volajícímu se nelíbilo, že lékař při určování pořadí ošetření neupřednostnil
jeho přítelkyni. Dožadoval se zjednání nápravy a omluvy
s hrozbou, že pokud tak neučiní ‚rozkope mu hlavu a poté

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Velice hrubě a neurvale se choval mladý
muž z Němčicka, který místnímu lékaři vyhrožoval násilím. Po telefonu muž doktora peskoval za to, že jeho
přítelkyni odmítl přijmout dřív než ostatní pacienty.
Vyhrožování nyní řeší policie.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

i ordinaci‘. Lékař si takové jednání však pochopitelně nenechal líbit a věc oznámil policistům,“ popsal Kořínek
s tím, že podezřelému muži za jeho hrubé jednání nyní
hrozí pokuta až do výše 20 000 korun.
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PROSTĚJOVSKO Kde nerozsvěcují vánoční strom, tam už
opravdu chcípl pes... I tak by se
dala popsat situace před nadcházejícím víkendem. Pouze
jednou do roka se tisíce lidí
z celého Prostějovska sejdou,
aby všichni společně očekávali,
až se rozzáří právě ten „jejich“
vánoční strom, který je pak bude provázet celým adventem.
Každá obec k této veskrze oblíbené a hojně navštěvované akci
přistoupí po svém. Zatímco do
Plumlova se opět slétnou andělé, na konickém zámku bude
možné obdivovat obrazy Josefa
Lady, v Němčicích nad Hanou
vše doprovodí mladá dechovka,
v Kostelci na Hané zase Mikuláš
s čertem. A to rozhodně není
vše, Večerník pro vás připravil
tradiční přehled konaných akcí.

Martin ZAORAL

pro Večerník

zpravodajství

=©6.$70µl(7(

KALENDÁØ
Snímky zveřejněné v tradiční speciální pří-

NEBO PØEDPLATNÉ!
V Němčicích nad Hanou se stromeček rozsvítí
rovněž v pátek 29. listopadu. Od 15:30 hodin se tu
můžete těšit na prodejní vánoční jarmark. Kulturní program odstartuje od 17:00 hodin a představí
se v něm mimo jiné Dechový orchestr mladých
místní ZUŠ. K občerstvení bude připraven sva-

me zbrusu novým kalendářem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2020. Autor
nejlepší fotografie pak získá celoroční abonenství nejčtenějšího regionálního periodika v hodnotě 1040 Kč zcela ZDARMA.
E-mail: redakce@vecernikpv.cz

91ÈPÄLFÉFKVYHONÙPRUFKHVWUHP loze PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE odmění-

Rozsvěcování hned dvou vánočních stromečků
spojují ve Ptení již tradičně i s lampionovým
průvodem a ohňostrojem. Setkání účastníků je
plánováno na pátek 29. listopadu od 17:00 hodin před budovou školy.

Ve Ptení s ohòostrojem

Loni obnovili veřejné rozsvěcování vánočního
stromu v Ohrozimi a pokračovat budou i letos.
Lidé se sejdou netradičně už ve čtvrtek 28. listopadu od 16:15 hodin. Chybět mimo jiné nebude teplý punč i vystoupení dětí z místní oblíbené
mateřinky.

V Kostelci i s Mikulášem

Sváteční atmosféru ve Vícově doplní v neděli 1.
prosince od 15:00 hodin poněkud netradičně:
připraveno bude sele na grilu. Samo rozsvícení
zpříjemní prodej výrobků dětí z mateřské školky,
které rovněž samy vystoupí.

Ve Vícovì bude sele na grilu

v 15:00 hodin na náměstí, od kdy bude připraven malý vánoční jarmark. Od 16:30 vystoupí
seskupení Putyk acoustic rock a Andělská hudba v podání dětí ze ZUŠ Plumlov. V 18:00 hodin
se objeví andělé na chůdách, kteří se postarají
o slavnostní rozsvícení. Připraveno bude bohaté
občerstvení.

Mezi posledními již tradičně rozsvítí vánoční
strom v Kostelci na Hané. Vše spojí s Mikulášskou nadílkou, která bude připravena na pátek
6. prosince od 15:30 hodin před radnicí. Příchozí se mohou těšit na vystoupení místních
V Konici na námìstí i zámku
dětí, ohňostroj a samozřejmě na Mikuláše
Rozsvícení vánočního stromu na konickém s čertem a andělem, který dětem nadílku přináměstí proběhne tuto neděli 1. prosince od nese. Akci bude moderovat osvědčená Martina
17:00 hodin za doprovodu hudebníků Ashe- Procházková.
na a Kohn. O dvě hodiny dříve, tedy od 15:00
hodin, bude v galerii zámku Konice zahájena Mostkovice budou hostit klauny
výstava Josefa Lady. Už nyní se dá očekávat, že Rozsvěcování vánočního stromu s mikulášskou
zájem o ni bude na konické poměry skutečně nadílkou je na programu také v Mostkovicích.
Akce se bude konat v pátek 6. prosince od 17.00
mimořádný.
hodin před budovou obecního úřadu. Pro
Andìlé v Plumlovì
všechny děti je připraveno představení MikuV Plumlově i letos strom rozsvítí andělé. Ti při- lášská pohádka, kterou zahraje agentura Klaun
létnou na závěr programu, který se rozběhne Family. Zpívat se budou i koledy.

řák, horká medovina a jiné dobroty. Z náměstí si ho úřadu rozběhne tuto sobotu 30. listopadu
lidé budou moci odběhnout do kina Oko, v jehož od 16:00 hodin, program u obecního úřadu
foyer budou vystaveny betlémy.
začne o hodinu později. Po přivítání starostou
obce dojde na vánoční vytrubování i adventní
V Urèicích chystají „retro Vánoce“ slovo duchovního Pavla Barbořáka. Následně
Prodejní výstava s vánoční tematikou stejně jako se představí pěvecký sbor Jablůňka určické škocelá řada vystoupení dětí z mateřské i základní ly stejně jako žáci místní pobočky prostějovské
školy budou předcházet rozsvícení vánočního ZUŠ. Hned po rozsvícení vánočního stromu do9H6PUzLFÉFKGRVWDQRX
stromu v Určicích. Zatímco výstava keramiky jde na příchod Mikuláše a mikulášskou nadílku
punè do hrnku
paní Palíškové z Křenůvek a ukázka výrobků pro děti. Chybět nebude ani ohňostroj. Po celou
V pátek 29. listopadu od 17:00 hodin se kvůli „retro Vánoc“ se ve společenském sále obecní- dobu se budou sbírat plyšové hračky, které zdejslavnostní příležitosti lidé ze Smržic sejdou před
ší hasiči předají postiženým dětem sdruženým
místní školou. Na programu bude úvodní slovo
v prostějovské Asociaci Radost.
POŠLETE NÁM FOTKU
starosty obce, vystoupení dětí ze ZŠ, vystoupení
Do Nezamyslic pozvali sousedy
dechové hudby Markovanka, prodej výrobků
NEBO VIDEO
V Nezamyslicích se sejdou v sobotu 30. listoz předvánočních dílniček. Letošní novinkou
padu od 16:30 před kostelem sv. Václava. Vybude to, že se punč bude nalévat do skleněných
PRÁVÌ
OD
VÁS
stoupí žáci ZUŠ ze sousedních Němčic nad Havratných hrníčků nebo do těch, které si s sebou
nou. Od 16:00 hodin bude probíhat adventní
přinesou sami občané.
jarmark.

Vše zaène v Ohrozimi

Po celém regionu se o víkendu rozsvítí vánoční stromy

V Konici chystají Vánoce s Josefem Ladou. A co jinde?

opět Petra Karafiátová,“ zmínil Střída
jméno dcery někdejšího pořadatele
legendárního Mostkovického kaléšku
Lubomíra Karafiáta. Ten na akci tohoto typu nemohl chybět ani letos.
Z triumfu se ale tentokrát neradoval. Novým šampionem se totiž stal
domácí Jakub Zbořil se svojí v Že- -QwVR¾NGPGMUGXOWNVKHWPMéPÊDWFQX÷XèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOMQPCNLKåRQQUOÆ

(QVQ/CTVKP<CQTCN
Letos to s ovocem bylo opravdu špat- mráz, v létě pak povodně a nakonec
šově vypálenou meruňkou. Druné. Nasvědčuje tomu i účast na tradič- kroupy. Někteří z pěstitelů nesklidili
hou příčku obsadil Vladimír Bartůsek Z bronzového umístění i dalších dvou dle něhož je nejlepší slivovice zhruba
ním koštu v Čechách pod Kosířem. ani jablko,“ konstatoval organizátor
z Prostějova, jemuž k tomu dopomoh- vítězství v jednotlivých kategorií se tě- rok stará. „Během toho jednoho roku
„Tady v Čechách nejprve na jaře přišel František Střída. Dle něj se ze začátku
la švestka pálená v Kostelci na Hané. šili opět zástupci Čech pod Kosířem. se zjemní, určitým způsobem vyvětrá
Třetí Milan Kiebel měl nejlepší višeň, a už pak není tak aromatická,“ upozorkterá se zrodila v Bílovicích, stejně nil organizátor, kterého se na Večerník
saa
jako nejlepší jablko od Marie Augustí- zeptal, zda v obci budou s pořádáním
3x foto: Martin Zaoral
nové a špendlíky Jana Dopity,jenž ob- koštu pokračovat. „Určitě! Pokud dožijem, tak budem,“ uzavřel.
sadili čtvrtou, resp. pátou pozici.
Byli jsme zvědaví, zda pravidelné
porovnávání vzorků vyhecovalo
místní pěstitele k tomu, aby se začali
více zajímat o to, jakým způsobem
vyrobit kvalitní pálenku. „Tak to
určitě! Jenže se to nesmí přehánět. Kamarád třeba minulý rok poctivě hlídal
cukr a pořád řešil kvasinky či enzymy.
0CMQwVWPGOQJNEJ[D÷VCPKP÷MFGLwÊQTICPK\¾VQTNGI 2QF QDTC\GO \CEJ[EWLÊEÊO RQFQDW OCNÊąG ,QUGHC .GVQU PC RQFUVCXGE RWVQXPÊ RNCECVM[ RąKD[N LKå QUOÚ
Nakonec vypálil slivovici, která sice celGPF¾TPÊJQ/QUVMQXKEMÆJQMCNÆwMW.WDQOÊT-CTCHK¾V
/¾PGUG\CRKUQXCNXÚUNGFM[QTICPK\¾VQT(TCPVKwGM5VąÊFC wVÊVGMUGLOÆPGOXÊV÷\GEGNÆCMEG
kem dobře chutnala, ale její vůně byla PŮVODNÍ
opravdu strašná,“ zmínil se Střída, po-

ČECHY POD KOSÍŘEM Víte, kdy se pije slivovice? Když je!
V multifunkční budově v Čechách pod Kosířem uplynulou sobotu 23. listopadu určitě bylo co pít. Příchozí mohli vyzkoušet
celkem třiatřicet vzorků pálenek, které se sešly na osmém
ročníku zdejšího koštu. Ten se jako jeden z mála koná ještě
před koncem roku a stejně jako v minulých letech ani tentokrát u toho nechyběl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

/ÇNDĆLQD1øPêLFNXPXæY\KURæRYDO
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„Rozkopu ti hlavu a pak ordinaci!“
V Čechách pod Kosířem se sešlo

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

milujeme vecerník
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rozhovor Večerníku 1. díl

milujeme vecerník
á
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Miroslav Kala považuje paliaci za péči o pacienta po všech stránkách

PROSTĚJOV Říká se, že na konci
vše dobře dopadne. A jestli to nedopadlo dobře, pak to ještě není
konec. Aby tomu tak skutečně
bylo, o to se snaží i Miroslav Kala
(na snímku). Elitní neurochirurg
se před deseti lety stal primářem
Hospice na Sv. Kopečku. Tehdy se
začal věnovat pacientům, o nichž
by mnozí z jeho kolegů prohlásili,
že už jim nikdo pomoci nemůže.
V tom pokračuje i poté, co loni v listopadu nastoupil do prostějovské
nemocnice. „Pane docente, nebude vám vadit, když si vás vyfotím,“
ptala se jej před zahájením našeho
interview jedna ze zaměstnankyň
nemocnice. „Není problém, ale nebude vám vadit, že tak blbě vypadám?“ odpověděl pohotově vysoce
kvalifikovan a uznávaný odborník,
který tak odhalil i další stránku své
renesanční povahy. Tu lze vystopovat v jeho četných knihách psaných s humorem a pochopením
pro lidské radosti i trápení. Právě
díky tomu nebyl rozhovor rozhodně smutný, přestože se vesměs točil
kolem smrti a umírání. Vzhledem
k jeho zajímavosti a rozsahu jsme
se rozhodli rozdělit ho na dvě části.
Dnes přinášíme tu první.

dezorientovaní, mívají bludy a halucinace. My je těchto bludů nezbavíme,
nicméně se snažíme docílit toho, aby
navzdory nim zůstávali v klidu.“
yy Snad všichni si přejeme zemřít
doma. Co když se tedy nejbližší
budou chtít o nemocného postarat
sami, můžete i jim nějak pomoci?
„Jsou skutečně rodiny, které projevují velkou snahu postarat se o těžce
nemocného a dají si to přímo za cíl.
Těch si nesmírně vážím. Mají hodně
dobré vůle, nicméně někdy jim chybí

mocných lidí se mění náhled na
život. Mnozí z nich se začnou zabývat více sami sebou. Můžete jim
i v tomto ohledu nějak pomoci?
„Pro tyto případy k nám pravidelně
dochází nemocniční kaplanka, která
pacienty navštěvuje, naslouchá jim
a dle jejich zájmu se jim věnuje i delší
čas. Lidé se mylně domnívají, že duchovní péče je určena pouze věřícím.
To je ovšem hrubý omyl. Spirituální
potřeby má skutečně každý z nás.“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Když nás bolí zuby, jdeme za zubařem, když nohy, tak za ortopedem.
Komu je ale vlastně určena paliativní
péče?
„Paliace znamená komplexní péči o pacienty, kteří jsou v poslední fázi nevyléčitelných onemocnění. Tam, kde lékaři
jiných oborů, tedy chirurgové, internisti, kardiologové a další, od pacientů dávají ruce pryč a krčí rameny s tím, že už
pro ně nemohou nic udělat, tak tam
my s naší péčí teprve začínáme. Kromě
nemocných s rakovinou může jít například o lidi s chronickým srdečním selháním, se stavy po těžkých mozkových
příhodách, při pokročilé formě jaterní
cirhózy a s celou řadou dalších nemocí.“
yy Básník Jiří Wolker napsal, že smrt
není zlá, ale mnohem horší je umírání, v němž je každý opuštěn. Co můžete udělat pro to, aby závěr lidského
života byl co nejjednodušší?
„My se staráme o to, aby se člověk navzdory pokračující chorobě vnitřně cítil
co nejlépe. A to i přesto, že leží, je zmatený či se pomočuje. Navzdory tomu pro
nás není pouze nějaký pacient na pětce,
ale pořád ten pán, který byl před pár lety
uznávaným pracovníkem, či maminka, která dobře vychovala několik dětí.
Prostě je to tatáž osobnost, která se jen
dostala do dalšího stádia vývoje, které
mnohé z nás nemine.“
yy Stárnutí je otravné, ale je to jediný
možný způsob, jak se dožít vysokého
věku. Za to však platíme vysokou
daň...
„A tou může být právě nehybnost,
psychické změny, bolesti a další. My
pacienty přijímáme do péče a snažíme
se o ně postarat tak, aby neměli žádné
bolesti, netrpěli nevolností, nezvraceli či
mohli co nejlépe dýchat. Ono, když má
člověk pocit, že se nemůže nadechnout,
tak je to hodně drastické a mnohem
horší, než když jej něco bolí.“
yy Můžete pomoci i s psychickými
problémy?
„Paliace je skutečně péče o člověka po
všech stránkách. Po té psychologické
se snažíme, aby pacient netrpěl úzkostí
a depresemi. Je totiž běžné, že nemocní
častokrát bývají v závěru života neklidní,

dostatek zkušeností. Pro tento případ
tady máme sociální pracovnici, která
je ve spojení s mobilním hospicem a je
připravena pomáhat s řešením nejrůznějších problémů spojených s domácí
péčí. V žádném případě však nelze čekat, že jakýkoliv pracovník bude u pacienta u něj doma působit čtyřiadvacet
hodin denně. Podmínkou mobilních
hospiců vždy je, aby tam někdo takový
byl v rámci rodiny.“
yy V čem pečovatelé z řad rodinných
příslušníků dělají nejčastěji chybu?
„U těžkých stavů v závěru života může
dojít k dramatickým zvratům. Jedná
se například o náhle vzniklé bolesti,
neschopnost dýchat či dezorientaci.
Pokud je rodina dopředu informována a má nachystán dostatek léků, pak
je schopná takové momenty zvládnout. Bohužel se velice často stává, že
lidé v těchto vypjatých momentech
spojených s blížícím se koncem života
propadnou panice. Pak to končí tím
nejhorším, co se může stát: zavolá se
sanitka s houkačkou a záchranáři pacienta urychleně odváží na urgentní příjem. A právě za těchto okolností plných
stresu a obav, kdy se kolem umírajícího
rychle mění neznámí lidé, člověk zemře.“
yy To nezní úplně tak, jak bychom si
to sami představovali...
„Promarní se tak obrovská příležitost.
Místo toho, aby člověk zůstal v laskavém prostředí vlastní rodiny, umírá ve
stresu při převozu sanitkou či krátce po
hospitalizaci v nemocnici.“
yy Předpokládám, že u těžce ne-

yy I ten nejzarytější ateista?
„Ano, i ten. Všichni jsme totiž v životě
někoho buď milovali, nebo naopak někomu třebas neúmyslně ublížili a může
nás to do konce života mrzet. K tomu
pak patří pojmy jako láska, nenávist, křivda, pomsta a odpuštění. Toto vše lidé
na konci svého života velice silně prožívají. Dokud ještě mohou, potřebují si
o tom s někým promluvit. Každý z nás
před smrtí ze všeho nejvíc potřebuje
cítit, že jeho život měl nějaký smysl, nějakou hodnotu, že to prostě celé k něčemu bylo.“
yy V čem obvykle lidé tento smysl
nacházejí?
„Na toto téma jsem si před lety dělal
vlastní soukromý výzkum. Ptal jsem
se lidí starších osmdesáti let, co pro ně
v životě bylo nejdůležitější. Ženy odpovídaly všechny stejně: byla to láska,
rodina a jejich nejbližší. Když jsem se
ptal mužů, tam už byly odpovědi rozdílnější. Někteří řekli, že vztahy v rodině,
ale většina z nich odpověděla, že práce.
Ovšem pokud jsem se zeptal, proč zrovna práce, tak řekli, že hlavně proto, aby
se mohli postarat o ženu a děti.“
yy Takže rodina byla vlastně nejdůležitější pro všechny.
„Přesně tak. Staří lidé si už většinou nestěžují na to, že měli nízký plat, ani nezávidí sousedce, že zdědila velký majetek.
Téměř všichni lidé v závěru života jako
úplnou prioritu kladou vztahy. To je dle
nich to, na čem život stojí. Najdou se
samozřejmě i takoví, co řeknou, že nejlepší je žádné vztahy nemít, protože se
v nich dočkali pouze zklamání. Zdá se

Pokud získáme pocit, že nás vlastní potomci zklamali,
pak si z toho můžeme snadno odvodit, že jsme v životě
selhali my sami a žili vlastně zbytečně. Tohle vědomí
je vždycky horší než všechny bolesti, které nás sužují.
Podobných případů je přitom opravdu hodně...
jistých institucí vrátit umírání tam, kam „Některým můžeme jen těžko co vypředtím patřilo. Rozvíjí se například čítat. Dospělé děti někdy bydlí i stovky
iniciativa domácích hospiců. Jde to sice kilometrů od svých rodičů. Další brzy
pomalu a ztuha, nicméně cílem je, aby ráno vstávají, dojíždějí do zaměstnání
pečující rodiny měly dostatečnou pod- a teprve večer se vracejí domů. To je pak
poru.“
samozřejmě nemyslitelné, aby se starali
yy Nicméně veškerá snaha je často o člověka na lůžku, který potřebuje čtymarná. Proč?
řiadvacetihodinový dohled. V tomto
„Obávám se, že dokud rodinný život ne- ohledu nejsou dostatečné ani instituce,
bude mít ve společnosti takovou váhu, které domácí péči podporují. Všechny
jakou si zaslouží, tak umírání v domá- mají totiž požadavek, aby u nemocného
cím prostředí bude velký problémem. byl denně přítomen jeden člen rodiny.
A to navzdory čím dál větší podpoře ze A chápu, že to často není možné.“
strany státu. Soudržná, vícegenerační yy Vy jste ale původně hovořil o trorodina je dnes bohužel jev, se kterým se chu jiných případech. Povídejte.
setkáváme opravdu jen zřídka. Dokon- „Ze strany příbuzných se opravdu něce dítě v první třídě, které žije s oběma kdy setkáváme s nepochopitelným
rodiči, začíná být skoro vzácností. Při- nezájmem hraničícím s naprostou lhostom vztahy nahrazující klasickou rodi- tejností. Máme případy, kdy někteří senu v žádném případě nejsou zárukou nioři už dlouhou dobu neměli žádnou
toho, že do budoucna bude možno zaji- návštěvu. Takže sociální pracovnice jestit potřebou péči a umírání v domácím jich dospělým dětem zatelefonuje a poprostředí.“
zve je, aby se jich třeba zeptala, jakým
yy Rozvolněné vztahy se mohou způsobem pokračovat v péči. Jenže
projevit i u pacientů, kteří umírají komunikace s nimi je těžká, musíme je
v nemocnici.
neustále upomínat, a přesto se nakonec
„Často se nám stává, že těžce nemoc- stejně vůbec nedostaví!“
ní velice špatně snášejí, když je jejich yy Pokud toto nemocní vnímají, pak
dospělé děti odmítají převzít do péče se skutečně nelze divit, že strádají...
domů. Jsme svědky toho, že se až od nás „A my s tím nejsme schopni nic dělat.
musí dozvědět, že by mohli nastoupit Můžeme zavolat dospělým dětem, aby
někam do domova seniorů. Jejich děti svoji maminku navštívili, ale nemůžeo tom totiž s nimi odmítají komuniko- me garantovat, že toto setkání proběhvat. Pro nemocné z toho plyne obrov- ne. Přitom návštěvy u nás jsou možné
ský psychický stres, jejich zdravotní stav čtyřiadvacet hodin denně, v jakoukoliv
se následně výrazně zhorší. Pod vlivem denní či noční hodinu! Je to obrovský
zklamání přestanou jíst, mluvit, začnou rozdíl ve srovnání s tím, jak to bylo dřítrpět depresemi.“
ve, kdy i těžce nemocní pacienti mohli
yy To souvisí s tím, o čem jsme mít návštěvy pouze ve vymezené dny
již mluvili.
a hodiny. To vedlo k tomu, že umírající
„Ano, všichni máme zásadní byli zcela odloučeni od rodin. Naši paFoto: Martin Zaoral
potřebu vědět, že náš život měl cienti mají u sebe mobilní telefon a nánějaký smysl. Drtivá většina vštěvy mohou přijímat kdykoliv. Přesto
však, že zdrojem jejich frustrace je práz nás ho nachází právě ve svých toho jejich příbuzní často nevyužívají.
vě nenaplněná touha po harmonickém dětech. Pokud získáme pocit, že nás V této souvislosti se přímo nabízí přívztahu. Přestože tito lidé zpravidla mají vlastní potomci nějak zklamali, pak si sloví o tom, že jedna matka je schopna
nějakou masku, ve svém nitru jsou na- z toho můžeme odvodit, že jsme v živo- se postarat o deset malých dětí, ale deset
laděni stejně jako ti, kteří hovoří o lásce tě selhali my sami a žili vlastně zbytečně. dospělých dětí není schopno se postarat
a rodině jako o tom nejdůležitějším.“
Tohle vědomí je horší než všechny bo- o jednu stárnoucí matku. Tohle se nám
yy Hodnoty, o nichž hovoříte, se lesti, které nás sužují. Podobných přípa- v praxi bohužel mnohokrát potvrdilo.“
z každodenní reality poslední dobou dů je přitom opravdu hodně.“
ve velkém vytrácejí. Má i toto nějaký yy Jenže dá se to vůbec zvládnout RQMTCéQX¾PÊéV÷VG
vliv na vnímání smrti jako takové?
v době, kdy jsou lidé existenčně zá„Dříve lidé žili v početných rodinách, vislí na svých časově náročných za- XRąÊwVÊOéÊUNG
kde bylo více generací v jednom domě. městnáních?
Takže bylo naprosto běžné, že si vnoučata hrála kolem umírající babičky.
Navíc pokud pracovali například v zemědělství, do práce to neměli daleko.
DOC. MUDR. MIROSLAV KALA, CSC.
V takové velké rodině se vždy našel ně✓ narodil se 30. dubna 1958 v Novém Jičíně
kdo, kdo byl schopný se o umírajícího
✓ na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně
během dne i noci postarat. Smrt v takomaturoval v roce 1977
vém případě byla přijímána přirozeně
✓ vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity
a s velikou pokorou. Lidé to tehdy brali
Palackého v Olomoucí, kde promoval v roce
mnohem smířeněji, než jsme schopni
1983 následně si udělal atestaci v oboru
my dnes.“
chirurgie a neurochirurgie
yy Kdy nastala změna?
✓ do roku 2008 pracoval jako neurochirurg Fakultní nemocnice Olomouci
✓ od roku 2009 až do roku 2018 pracoval jako primář
„Po druhé světové válce začala být smrt
Hospice na Sv. Kopečku u Olomouce
vytěsňována ze života jako něco nepří✓ je ženatý, má dvě děti: starší dcera z prvního manželství je lékařkou
jemného, co do něj nepatří a co by se
působící v Prostějově, mladší syn studuje Přírodovědeckou fakultu
mělo zavřít někam do nemocnice, aby
Univerzity Palackého v Olomouci
se o tom moc nevědělo. Pamatuji si na✓ do prostějovské nemocnice nastoupil loni v listopadu
příklad, jak nám paní učitelka na základ✓ mezi jeho záliby patří chalupaření, příroda a fotografování,
ní škole říkala, jak je pro ni nepříjemné,
má rovněž rád hudbu, poslouchá vše od Mozarta až po Deep Purple
když chodí kolem výlohy, kde jsou
zajímavost: je velmi činný i jako spisovatel a díky chalupě ve Slavíkově
vystavena parte. Ona, že by tu vývěsku
u Budětska na Konicku přičichl k chalupaření, které se stalo jeho životní
nejraději zrušila...“
vášní, přičemž právě na toto téma napsal hned tři knihy fejetonů, úvah
yy Pak se nelze divit, že navzdory
a vtipných příběhů, ale je také autorem několika pohádkových knih pro
děti, když knížku O Františkovi a jeho pohádkových přátelích zpracoval
našim přáním a představám umře
Proglas do podoby rozhlasového Večerníčku a mimo to napsal celou řadu
v nemocnici sedmdesát procent
odborných publikací, většinu jeho knih pak osobitým způsobem ilustroval
z nás.
skvělý kreslíř a humorista Miroslav Barták
„Přitom se už řadu let objevuje snaha
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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!

9¿QRêQËVHQ

 3UDYLGODVRXWĘçH
9 Soutěž „Vánoční sen“ probíhá v termínu od 21. října 2019 do 4. prosince 2019.
Výherce vybere Mikuláš.
9 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba mladší 15 let s trvalým
pobytem 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 Výherci budou vybráni po ukončení akce. Kontaktování proběhne
v prosinci s výzvou k vyzvednutí výhry.
9 Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště, věk a číslo
telefonu (zákonného zástupce) pro možnost kontaktování v případě výhry.
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.

9SĜHGYHþHUVYiWNXVYDWpKR0LNXOiãHMHWUDGLFtåH0LNXOiãYH
VSROHþQRVWL þHUWD D DQGČOD REFKi]t URGLQ\ V GČWPL 9 QČNWH
UêFKSĜtSDGHFKVLOLGpWXWR]QiPRXWURMLFLREMHGQDMtD]DSODWt
YHYČWãLQČURGLQVLYãDNURGLþHGRPORXYDMtNDPDUiG\SĜtEX]Qp
QHERVHVDPLSĜHYOpNDMtDE\VHVYêFKUDWROHVWt]HSWDO\]GDE\O\
KRGQpDMVRXKRGQ\SRFKYDO\DVODGNRVWtQHER]ORELO\D]DVORX
åtVLSRNiUDWDREGDURYDWEUDPERUDPL
3URVWĜHGQLFWYtPSRVOHGQtVRXWČåHRG9HþHUQtNXYURFHY\
]êYiPHQDãHþWHQiĜHDE\QiP]DVODOLIRWRJUDILL
QDNWHUpMVRXRQLVDPLSĜHYOHþHQL]D0LNXOiãHþHUWDþLDQGČOD
QHERIRWRJUDILLVYêFKURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤþLNDPDUiGĤ
7ĜLQHMOHSãtVQtPN\EXGRXRKRGQRFHQ\PLNXOiãVNêPEDOtþNHP
DSĜHGSODWQêP35267ċ-296.e+29HþHUQtNX

3UDYLGODVRXWČåH
=DãOHWHIRWRJUDILLYiVYDãLFKNDPDUiGĤþLSĜtEX]QêFK
YPLNXOiãVNpPþHUWRYVNpPþLDQGČOVNpPSĜHYOHNX
DGRSOĖWHMLNUiWNêPSRSLVNHP NG\E\ODIRWRJUDILH
SRĜt]HQDDNGRQDQtMH 
6RXWČåSUREtKiYWHUPtQXRGOLVWRSDGX
GRSURVLQFHGRKRGLQ

=~þDVWQLWVHPĤåHSRX]HI\]LFNiRVREDVWDUãtOHWVWUYDOêPSRE\WHPDGR
UXþRYDFtDGUHVRXQD~]HPtý5MHMtåUHFHSWVIRWRJUDILtEXGHYWRPWRWHUPtQXGRUX
þHQ35267ċ-296.e089HþHUQtNXDWRSRãWRXHPDLOHPþLSURVWĜHGQLFWYtPVRFLiO
QtFKVtWtQHERRVREQČ
7ĜLYêKHUFLEXGRXY\EUiQLSRXNRQþHQtDNFH6RXWČåtFtPXVtXYpVWþLWHOQČVYpMPp
QRSĜtMPHQtE\GOLãWČDþtVORWHOHIRQXSURPRåQRVWNRQWDNWRYiQtYSĜtSDGČYêKU\
'R VRXWČåH QHEXGRX ]DĜD]HQ\ DQRQ\PQt SR]GČ GRGDQp þL WHPDWLFN\ QHYKRGQp
IRWRJUDILH
9\KUiW PĤåHWH EDOtþN\ ] SURGHMQ\ QiSRMĤ 3URVWČMRYVNê 3UDPHQ Y 2ORPRXFNp XOLFL
EêY'ĤPVOXåHE 

FHQD0LNXOiãVNêEDOtþHNYKRGQRWČ.þ
52ý1ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+2
9HþHUQtNXYFHQČ.þ
FHQD0LNXOiãVNêEDOtþHNYKRGQRWČ.þ
3ģ/52ý1ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+2
9HþHUQtNXYFHQČ.þ
FHQD0LNXOiãVNêEDOtþHNYKRGQRWČ.þ
ý7957/(71ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+2
9HþHUQtNXYFHQČ.þ
9êKHUFLEXGRXNRQWDNWRYiQLWHOHIRQLFN\DMHMLFKMPpQDDIRWRJUDILHEXGRX]YHĜHMQČ
Q\YWLãWČQpPY\GiQt35267ċ-296.e+29HþHUQtNXQDZHERYpPSRUWiOXZZZYH
FHUQLNSYF]DQDVRFLiOQtFKVtWtFKVSUDYRYDQêFKSRĜDGDWHOHPDNFH )DFHERRN7ZLWWHU
D,QVWDJUDP 

#PQQDLGFP¾X¾OUKMCNGPF¾ąPCTQM
,OÆPQRąÊLOGPÊ

6RXWøæRGYøYVWXSHQN\
QD]¿EDYQÛSRĆDG+DQN\.ĆËæNRYÇ

VGNGHQPGOCKN

9Q¤VOHGXM°F°FKWĜHFKÐ°VOHFKVLSURY¤V
35267Ý-296. 9HÐHUQ°NSĜLSUDYLOVRXWÞŁHRYVWXSHQN\QD]¤EDYQÀSRĜDG
]SÞYDÐN\+DQN\.Ĝ°ŁNRY¬VQ¤]YHP
ƴ-DNYRQ°ĤWÞVW°ƲDMHM°&'VYÞQRY¤Q°P$NFHSUREÞKQHSURVLQFH
Y1ÞPÐLF°FKQDG+DQRXDSURVLQFHYH9UE¤WN¤FK
DWRYŁG\RGKRGLQ9ÀKHUFHVLPĲŁHY\EUDWNWHURXDNFLQDYĤW°Y°
6RXWÞŁQ°RW¤]NDRYVWXSHQN\QDDNFLD&'

<RčUQDRNCVD[UNQåGPMC

-$.6(-0(18-(-('12=$/%=3Ý9$Ï.<+$1.<.ěŀ.29"

CFTGUC

5KRQURQLQXCEÊé
FCVWORQFRKU
1DLGFP¾XMWUX[RNP÷PÚOK×FCLK\CwNGVGPGDQQUQDP÷RąKPGUVGPCCFTGUW

8¾RGPKEG2TQUV÷LQX

D -DNDVLYRQ°ĤWÞVW°
E ģWÞVW°MHNU¤VQ¤YÞF
F &KFHWRMHQWURĤNXĤWÞVW°

&KFHWH]YÀĤLWVYRMLĤDQFLQDYÀKUX"6RXWÞŁWHLQDQDĤLFKIDFHERRNRYÀFKVWU¤QN¤FK

6Y¬RGSRYÞGL]DV°OHMWHSURVWĜHGQLFWY°PHPDLORY¬DGUHV\
6287(=(#9(&(51,.39&=VKHVOHPƴģ7Ý67ƲGRSURVLQFH
=DYRODWVYRMLRGSRYÞÒQ¤P
PĲŁHWHWDN¬QD]Q¤P¬WHOHIRQQ°Ð°VORÐL]DVODW606]SU¤YRX
QDWHOHIRQQ°Ð°VORSĜ°SDGQÞSĜLMÒWHRVREQÞGRUHGDNFHQD9¤SHQLFL
1H]DSRPHċWHXY¬VWVY¬WHOHIRQQ°Ð°VORDĨVHY¤VPĲŁHPHGRW¤]DWNWHURXDNFL
SUHIHUXMHWH9VWXSHQN\D&'EXGRXNY\]YHGQXW°YP°VWÞDNFHQDMP¬QRYÀKHUFH

16

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

infoservis

k

ud

Zavládne uspokojení, které pohltí snad každého Prostějovana. V práci
to bude klapat na sto procent a také v rodinách zavládne klid a pohoda. Jako kdyby už Vánoce byly úplně za dveřmi, ale nenechte se
zmást! Příští týden tak růžový nebude...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Začnou
vás napadat otázky, které vám dosud na mysl nepřišly. Perete se
v těchto dnech se svým vlastním
životem a musíte si přiznat, že nevíte přesně, kudy dál. Zkuste se svěřit
tomu, komu věříte nejvíce.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Monotónní
tempo v práci vás bude uspávat, nejste
zvyklí na útlum a nižší nároky od nadřízených. Větší klid využijte k osobní
relaxaci, máte toho za uplynulé měsíce už beztak dost. Vyjeďte si na výlet.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Ve vaší
blízkosti se objeví osoba, která vás
na první pohled zaujme. Mezi vámi
to sice nijak nezajiskří, na druhé
straně se určitým způsobem budete přitahovat. Oba cítíte, že byste si
vzájemně mohli být prospěšní.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Okolo vás to
bude jiskřit, nervozita a hlavně únava budou znát na každém, s kým budete mít co dočinění. Vy nebudete
výjimkou, takže si vyčleňte pár dní
na odpočinek a hlavně zdravotní
relaxaci.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Máte až přílišný
respekt ze starších a zkušenějších lidí.
Sami je přitom v mnohém převyšujete tím, že na řešení různých problémů jdete mnohem přímočařeji a odvážněji. Nenechte se zabrzdit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Uprostřed
týdne vás rozesmutní partner, který
bude muset odjet na delší služební
cestu. Samotu si nedovedete představit, takže vás čeká minimálně
týden nudy a bezradnosti. Musíte
to nějak přežít.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V pracovním kolektivu to začne jiskřit, s kolegy si budete závidět i nos mezi
očima. Důvodem bude fakt, že
každý z vás obdrží jinou výši mzdy.
Očekávejte i hádky, které neskončí
ani po schůzce s nadřízenými.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Máte v hlavě plno dobrých nápadů, takže se
dáte ihned do jejich realizace. Potíž
bude v tom, že ne všichni z vašeho
okolí budou vaše aktivity chápat,
takže čekejte i to, že vám budou házet klacky pod nohy.

en?
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Konstelace hvězd Prostějova
e vÂ
ýb
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Neschovávejte se za druhé, vystupte
z řady a bouchněte konečně pěstí
do stolu. Hodně dlouho se veškeré záležitosti řešily bez vás a vy jste
pouze přihlíželi. Pak se nedivte, že
jste pořád nespokojení.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Můžete očekávat návštěvu, která vás
překvapí. Dotyčným bude osoba,
kterou jste už pár let neviděli a mysleli jste si, že už ji ani nikdy nespatříte. Teď je všechno jinak a budete
požádáni o pomoc.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Hektické
dny budou pokračovat, v jednu chvíli
doslova a do písmene nebudete vědět,
kam dříve skočit. Klid a čas na krátký
odpočinek nastanou pouze ve chvíli,
kdy si hodně nahlas řeknete dost!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Jinak poklidný týden přeruší zpráva o stavu
vašeho finančního konta. A nebudou to příliš dobré zprávy! Budete
muset výrazně utáhnout opasek
a myslet na zadní vrátka. Nekupujte
si zbytečnosti.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
celé ul. Příhon, Zahradní, Krátká, KAPSCH u hřbitova, č. 81 - fa.
Dne: 9. 12. 2019 od 7:30 do Třebízského od ul. Příhon po č. FOP Servis, spol. s r.o., prode15:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. 393 (kino).
jna čtyřkolek, pohřební služba P.
Okružní s č. 87 - 93, 111 - 117, ul. Obec: Prostějov
Makový, ČS PHM Benzina, PVPešinova č. 21, 23, ul. Balbínova č. Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do Auto spol. s r.o., ČS PHM OMV
22, 24, Jezdecká č. 12 - 20.
11:30 hodin. Vypnutá oblast: u Žešova vč. sousedících zahrad,
Obec: Prostějov - Vrahovice
Areál rozvodny Letecká 12 (souk- celá obec Žešov včetně podnikaDne: 10. 12. 2019 od 8:00 do romé byty), Areál čerpací stanice telských subjektů, ZD, GM Plast,
10:00 hodin. Vypnutá oblast: by- EuroOil na ul. Brněnská, Areál s.r.o, FVE u dálnice. Odběratelské
tový dům M. Pujmanové č. 670.
bývalého Agrostavu za Brněnskou trafostanice: Pv Neokom Imex (č.
Obec: Prostějov
ulicí 4292. Odběratelské trafos- 300626), Žešov ZD (č. 300679),
Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do tanice: Pv Benzina (č. 300643), Pv FVE Žešov (č. 701197).
15:30 hodin. Vypnutá oblast: by- vojsko (č. 300669), Pv Agrostav Obec: Vitčice
tový dům C. Boudy č. 6.
(č. 300623).
Dne: 13. 12. 2019 od 7:30 do
Obec: Kostelec na Hané
Obec: Prostějov
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do jednostranně ulice od č. 3 po
13:00 hodin. Vypnutá oblast: 11:30 hodin. Vypnutá oblast: konec obce s č. 83 včetně č. 51, 21,
oboustranně část ul. Revoluční - Brněnská ul. č. 90, ČS PHM, 14, 67.
od č. 843 a 602 po č. 666 a č. 710, obřadní síň hřbitov, mýtná brána
E.ON Distribuce a.s.
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OD 25. 11. DO 1. 12. 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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Připomínáme podnikatelům, že
nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil během
předešlého měsíce nové výzvy
pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního
programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP
PIK) v oblastech podpory Technologie a Služby Infrastruktury.
V rámci nově vyhlášených výzev
je pro podnikatele alokováno
celkem 333 milionů korun.
S dotačním programem Technologie je možné zafinancovat pořízení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku (např.:
stroje, technologie, zařízení, provozní soubory, patentové licence,
HW a SW vybavení) s dotací až do
10 mil. Kč. Žadatelé o finanční prostředky budou moci své projektové
záměry předkládat do ledna 2020.
Podporovanými aktivitami u programu Služby infrastruktury je
rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné
využívání technologií či výstavba
nové sdílené inovační infrastruktury v regionu. U projektů neobsahujících stavební práce budou

moci žadatelé získat až 30 mil. Kč,
v opačném případě až 270 mil. Kč.
Projektové záměry mohou žadatelé předkládat do srpna 2020.
O finanční prostředky mohou
žádat podniky splňující definici
malých, středních a velkých podniků s minimálně dvouletou historií. Výzvy jsou určeny pouze pro
podniky, jež budou své projekty
realizovat na území Olomoucké
aglomerace.
„Potenciálním žadatelům bych doporučil, ať s předkládáním záměrů
neotálí, jelikož se jedná o pravděpodobně poslední vyhlášené výzvy
ITI Olomoucké aglomerace pro
podnikatele z v rámci tohoto programového období,“ dodal Ondřej
Lakomý.
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI
OA) jsou nástrojem EU vedoucím
k podpoře územně vymezené Olomoucké aglomerace při využití fi-

nančních zdrojů z více operačních
programů. ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké
aglomeraci zapojení se do přípravy
a realizace programu, který vede
k rozvoji území na základě místního přístupu.
V případě předběžného zájmu
o výzvu vyplňte předběžný projektový záměr ve webové aplikaci
ITI Olomoucké aglomerace. Pro
více informací neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů: Bc. Ondřej Lakomý,
721 740 460,
ondrej.lakomy@olomouc.eu
nebo Ing. Lucie Hartenbergerová,
731 695 498
lucie.hartenbergerova@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

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MASO
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Masa je na trhu hned několik druhů a na rozdíl od časů před rokem 1989 jsou
regály s tímto sortimentem plné. Proto nebylo problémem, abychom zjistili, že
vepřová pečeně bez kosti a hovězí přední taktéž bez kosti je nejlevnější v Albertu,
pro vepřovou krkovici bez kosti se vyplatí navštívit Kaufland a cenově nejvýhodnější kuře jsme objevili v Penny marketu. Kdo má rád losos, potěší jej nabídka
Lidlu a vepřovou špičku boku nabízí za nejnižší cenovku shodně Billa a Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 20. listopadu.

došlo na naši adresu...
Blíží se konec roku 2019, proto nám
dovolte připomenout, co se v našem
spolku událo. A věřte, že toho nebylo
málo. Jak většina Vás ví, jsme spolek,
který poskytuje čtyři sociální služby.
• Na ulici Tetín denní stacionář pro
děti, mládež a dospělé se zdravotním
postižením, který letos využívá 88 uživatelů a sociálně aktivizační služby
pro seniory. Senioři se zde scházejí při
cvičení, keramice, přednáškách Akademie seniorů a výletech. Týdně službu
využije víc jak 120 uživatelů.
• Ve Vrahovicích chráněné bydlení
pro dospělé osoby se zdravotním postižením, které využilo 16 uživatelů
a sociálně terapeutickou dílnu – cukrárnu, kam denně dochází 6 uživatelů
a připravují pro občany našeho města

výborné zákusky. Jedna z našich úžasných akcí byl Květinový bál. Proběhl
v květnu a nejenže jsme se ho účastnili
všichni, ale přišly za námi i náměstkyně
primátora paní Alena Rašková a Milada
Sokolová. Tančili jsme všichni, seniorky
si připravily krásné vystoupení, cukrárna napekla úžasné dorty, chráněnko nás
oslnilo květinovou výzdobou a stacionář připravil předtančení. Bylo to prostě
úžasné. Vůbec se nám nechtělo domů.
A co teprve Velikonoční výstava! Na tu
se přišli podívat všichni, kteří byli na náměstí. A bylo jich víc jak 300. Ke koupi
byly naše výrobky s jarní a velikonoční
tematikou jako kraslice – perníkové,
malované, drátkované – keramika,
košíky, koberečky, velikonoční věnce,
různí zajíci, slepičky, kuřátka a také naše

úžasné bonbony. Každý si něco koupil.
Třeba jen maličkost, která do jeho bytu
přinesla jarní náladu.
Na jaře jsme také začali jezdit, hlavně
se seniory, vlakem do Prahy. Byli jsme
v Českém rozhlase, České televizi, Národním divadle, Senátu ČR, na Vyšehradě, na Letišti V. Havla a na mnoha
jiných místech v Praze. Moc se nám tam
líbilo a příští rok budeme jezdit zase, a to
nejen do Prahy.
Uspořádali jsme i několik sportovních
akcí. Mezi ty nejoblíbenější patří turnaje
v kuželkách, střelbě ze vzduchovky, ve
florbale a vybíjené. Ve Vojtěchově se
uskutečnila Indiánská stezka. Je to velmi
populární soutěž jednotlivců, na které si
vyzkoušíme dovednosti nutné k přežití
v přírodě, ale i ty, které jsou důležité pro

naši sebeobsluhu, třeba praní prádla na
valše jsme si vyzkoušeli mnozí poprvé.
V létě jezdíme všichni společně na výlety. Letos jsme byli mimo jiné na Rejvízu,
v Lednici, ve Strážnici, v Lešné, na Velehradě, v Jaroměřicích a v Teplicích nad
Bečvou. A to jsou jen autobusové výlety. Vlakem jsme jeli do Slatinic, Štětovic,
Skalky, Bedihoště, Stražiska, Suchdola,
Jeseníku, Náměště na Hané a mnoha
jiných míst. A že tam všude vlak nejede?
Nevadí, máme nohy a zbytek cesty dojdeme pěšky a užijeme si zajímavý program. Třeba vaření v kotlíku, opékaní,
bojovku nebo návštěvu zámku.
Kromě všech těchto aktivit jsme také
nezaháleli a opravovali jsme si náš stacionář na Tetíně, kde jsme vyměnili část
dřevěných oken za nová plastová. Také

jsme pokračovali ve výměně zářivek za
nové úsporné LED osvětlení. Ve Vrahovicích na chráněném bydlení se nám
podařilo vymalovat část bytů a společných prostor. Také jsme nainstalovali
novou elektrickou plošinu pro vozíčkáře do automobilu FORD TUSCOM,
který jsme dostali vloni na podzim
z projektu Auta bez bariér.
A co nás ještě do konce letošního roku
čeká? Připravujeme se na Vánoční
výstavu, která proběhne v pátek 29.
listopadu 2019 ve vestibulu kina
Metro a na kterou Vás srdečně zveme.
Připravujeme pro Vás drobné dárky,
které jistě potěší Vás i ty, které jimi obdarujete. Také budeme mít adventní
věnce na stoly i na dveře, tak si je přijďte koupit, ať si pak můžete o první

adventní neděli zapálit první svíčku.
My ji v našem spolku zapálíme také
a budeme vzpomínat na všechny, kteří
si s námi letošní rok užili. Na všechny,
kteří i drobnou radou nebo pomocí
pomohli zorganizovat všechny naše
úžasné akce. Na všechny, kteří se jich
účastnili a dobře se při nich bavili. Určitě si také vzpomeneme na všechny,
kteří nám pomohli s financováním
našeho provozu a jednotlivých akcí
(statutární město Prostějov, Nadace
KB Jistota, Senza družstvo, Autoservis
Valenta a mnoho dalších). A budeme
si přát, aby náš spolek měl dál štěstí na
lidi, kteří udělají vše pro to, abychom
všichni mohli žít naplno a s radostí.
Renata ČEKALOVÁ,
ředitelka LIPKA, z.s. Prostějov

Pondělí 25. listopadu 2019
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Den veteránù
Jedenáctého listopadu celý svět
vzpomněl jako Den veteránů. Datum se totiž váže na konec první
světové války. Strašlivé války s miliony padlých vojáků a mrtvých
civilních obyvatel. A to ještě nikdo
netušil, že za pouhých dvacet let
přijde válka ještě strašlivější, válka
rozpoutaná ve jménu strašlivé totalitní nacistické ideologie vzniklé v
Německu. Bylo mi ctí položit tuto
kytici k pomníku padlých. Jako memento. Hrozba totalitních ideologií
nekončí ani dnes. Životy a bezpečí
našich občanů jsou pro mne na prvním místě.

Pomohla s poštou...

Na farmì...

Se starosty obcí v regionu jsem ve stálém kontaktu, a proto jsem ráda, když se
věci podaří. Zástupci vedení obce Myslejovice mne oslovili s několika žádostmi. Pokud jde o požadovanou úpravu otvírací doby pobočky České pošty, snad
bude občanům vyhovovat. A věřím, že uspějí i s vybudováním rybníka v obci
– připraveni jsou skvěle! Zde jsem požádala o podporu dopisem ministra Tomana. Stejně tak jsem pana ministra upozornila, že šetření na pozicích zaměstnanců Státního pozemkového úřadu považuji za šetření na nesprávném místě.

Na svůj region opravdu nezapomínám. A podporuji například místní
farmáře pravidelnými nákupy jak na
trhu v Prostějově, tak přímo u výrobce jako například na Zlaté farmě ve
Štětovicích.

zpravodajství
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Oslavy 25 let SOŠPO budou HAPPY
PROSTĚJOV Čtvrtstoletí své
existence si bude tento týden připomínat Střední odborná škola
podnikání a obchodu, Prostějov.
A je co oslavovat, jedná se totiž
o jednu z nejstarších soukromých
škol Olomouckého kraje.
„Naše škola byla založena pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb v roce
1994. Své první prostory jsme získali
v administrativní budově firmy Intergea ve Vrahovicích. O rok později
jsme se přestěhovali do budovy v Palackého ulici a v letech 2005 až 2009
jsme působili na Husově náměstí.
Posledních deset let jsme v Rejskově ulici. Za dobu naší existence naši

školu absolvovalo více než 1300
žáků a díky nadregionálním vzdělávacím programům se každoročně
zvyšuje počet žáků ze vzdálenějších
částí Moravy. Jsem ráda, že jsme si
našli stabilní místo ve vzdělávací
soustavě, o naši školu je zájem,“ podotkla jednatelka společnosti Silvie
Šteigerlová.
Oslavy založení Střední odborné školy podnikání a obchodu
proběhnou v Městském divadle v Prostějově. Na programu je
v první části pásmo připravené žáky
a absolventy školy. Jednotlivé vstupy
budou připomínat významné události v historii školy, ale humornou
formou také jednotlivé vzdělávací

programy. Ve druhé části proběhne koncert Prague Cello Quartet.
„Naše oslavy proběhnou ve stylu
HAPPY. Inspirovali jsme se koncertním turné světově proslulé čtveřice
mladých cellistů, která přináší originální úpravy nejen nejznámějších
klasických skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových
nebo popových hitů. Jejich cílem je
bavit diváky kreativními úpravami
známých skladeb i inteligentním
humorem a bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. Věřím, že
to bude krásný hudební zážitek,“ informoval ředitel školy Marek Moudrý. Oslavy proběhnou ve čtvrtek 28.
listopadu od 17.00 hodin.
(red)

PROSTĚJOV Každodenní provoz
na veřejném venkovním kluzišti
u prostějovského muzea už je v plném
proudu a dnes odpoledne a večer jej
notně oživí premiérový ročník nové
hodně zajímavé akce. Její název hovoří za vše: Hanácké pétanque na ledě
2019. Proběhne dnes, tj. v pondělí 25.
listopadu, od 16.30 hodin.
„Je to obdoba Hanáckého curlingu, který
jsme jako novinku poprvé zorganizovali
loni. Letos přijde pokračování v podobě
hned tří curlingových turnajů, jejichž
výsledky se budou sčítat do konečného pořadí. A kromě toho přicházíme

i s jednorázovým turnajem v ledovém
pétanque,“ prozradil Večerníku šéf pořádajícího Sportcentra DDM Prostějov
Jan Zatloukal.
Hrát se bude podle klasických pravidel
této francouzské hry s tím rozdílem, že
košonek (malá bílá kulička) se bude
odhazovat přímo na kluziště a co nejblíž
k němu budou následně účastníci nikoliv házet kovové koule, ale posílat před
rokem speciálně vyrobené kameny na
curling. Každý jednotlivý zápas vyhraje
to ze dvou soupeřících družstev, které
umístí blíž ke košonku svůj kámen či kameny. A zúčastnit se může kdokoliv, pod-
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mínkou je dát dohromady čtyřčlenný až
šestičlenný tým.
„Hanácké pétanque je úplná novinka,
kterou vymyslel a má ji celkově na starost
ředitel turnaje Karel Ondrůj. Je pravda, že
přihlášek nechodilo tolik jako na curling,
tak uvidíme, nakolik početné nakonec
bude startovní pole. Každopádně věřím,
že jde o dostatečně zajímavou akci, aby
aspoň na několik hodin pobavila přímé
aktéry i případné diváky u veřejného prostějovského hlediště. S chutným občerstvením a v dobré atmosféře určitě půjde
o příjemnou sportovně-společenskou
událost,“ těší se Zatloukal.
(son)

19112211365

19112211387

Èinnost v Senátu
A kromě práce v regionu se samozřejmě věnuji celostátní politice. Vzhledem k
bezpečnostní situaci považuji za správné zakotvení práva na držení zbraní do
Ústavy. Velmi silně jsem k tomuto tématu vystoupila na minulé schůzi Senátu. Pokud jde o problematiku ohrožených dětí, tak ta je vzhledem k třicátému
výročí schválení Úmluvy o právech dítěte aktuální. Uspořádala jsem k tomuto
konferenci v Senátu a v příštím týdnu vystoupím na třech dalších včetně mezinárodní na Slovensku. A tam se sejdu se zástupci Severského výboru na ochranu lidských práv a dalšími. Evropský výbor pro lidská práva ( ESLP) nám dal
již dvakrát za pravdu v tom, co s kolegy tvrdíme dlouhodobě – norský systém
Barnevernu porušuje lidská práva dětí a jejich rodičů. Dalších čtyřiatřicet případů včetně případu Michalákových již bylo Norsku oznámeno. A aby bylo jasno,
nejde jen o vzdálené Norsko. Jde o to, že podobné šablony jsou vnucovány i do
České republiky. A tomu se musíme bránit.
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„Stále existujeme a budeme dále pracovat,“
říká předseda výboru Aleš Michálek
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník zveřejnil vizualizaci budoucích úprav starého židovského
hřbitova v parku ve Studentské
ulici tak, jak se dohodli zástupci
židovských obcí s prostějovskými
radními. Velice zdrženlivě se k několika obrázkům zatím staví předseda petičního výboru za zachování původního stavu parku Aleš
Michálek (na snímku). Byl to právě
on, kdo společně se svými kolegy
z výboru vypracoval petici proti
uzavření parku a dalším úpravám,
kterými židé vyhrožovali. Petici
podepsaly přes tři tisíce Prostějovanů! Zjišťovali jsme, jak obyvatelé
vidí situaci dnes.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Co na tyto změny prezentované
v médiích včetně vizualizací říkáte
a souhlasíte s nimi? Vznikne nějaká
nová aktivita petičního výboru?
„Jsme velice rádi, že se o předmětné
dění Večerník opět zajímá. Myslím
si, že vaše noviny i náš petiční výbor
máme historii seriózní spolupráce při
zveřejňování pravdivých informací
a stanovisek z doby před dvěma roky
a věřím, že na ni úspěšně navážeme.

Před dvěma roky více jak tři tisíce občanů podepsaly petici, která, stručně
řečeno, protestovala proti tomu, aby
v ulici Studentská na místě současného parku a parkoviště před tělocvičnou a budovami Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova vznikl rozsáhlý neprůchozí prostor ohraničený plotem s jedinou vstupní branou
ve směru z Lidické ulice – tedy aby de
facto došlo k obnově dávno zrušeného
pohřebiště v jeho původním rozsahu. Neprůchozí variantu zmíněného
prostoru omezující přístup do školy
a tělocvičny odmítlo i tehdejší vedení
statutárního města Prostějov v čele
s primátorkou Alenou Raškovou. Nejnovější návrh změn na území parku ve

Studentské ulici mohu zatím posuzovat stejně jako ostatní občané jen z jakýchsi ‚obrázků‘. Nebyl zveřejněn žádný půdorysný návrh či jiný upřesňující
technický popis navrhovaného řešení.“
yy A co z těch „obrázků“ čtete vy
sám?
„Na místě současného parku a parkoviště před tělocvičnou a budovami RG
a ZŠ města Prostějova je vytvořen rozsáhlý neprůchozí prostor ohraničený
živým plotem s jedinou vstupní branou ve směru z Lidické ulice. Uvnitř
tohoto prostoru je umístěno několik
náhrobních kamenů. U schodů do
tělocvičny není chodník, ale vyvýšené
rošty. Před hlavním vchodem do školy,
v těsné blízkosti školních tříd s probí-

hající výukou, je umístěna odpočinková zóna se zakreslenými skotačícími
a asi i vřískajícími malými dětmi... Patrně stejně čte tyto obrázky i celá řada
občanů. I oni, tak jako vy, se na nás
obrací s otázkou, zda ještě vůbec jako
petiční výbor existujeme, co tomu všemu říkáme a zda budeme nějak reagovat. Ano, jako výbor stále existujeme,
chceme a budeme pracovat!“
yy Dá se tedy ze strany petičního
výboru očekávat další aktivita?
„Vše ostatní zatím nechám bez jakéhokoliv dalšího komentáře či vyjádření. V nejbližší době by pod záštitou
primátora Prostějova Františka Jury
mělo proběhnout jednání mezi členy
petičního výboru a vedením města.
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Omlouvám se, je mi to velice líto, ale je
nepřípustné, aby byli naši partneři seznamováni s našimi stanovisky mimo
jednání přes média.“
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SEZNÁMENÍ

PODĚKOVÁNÍ

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

Tenisový klub Žešov, spolek
děkuje Statutárnímu městu
Prostějov za přidělení finanční
dotace na opravu tenisového
kurtu v Žešově.

REALITY

KOUPÍM

SLUŽBY

Pronajmu garáž v areálu řadových gará- Stavební práce Ščuka & Bureš,
ží v Krapkově ulici (vedle bezpečnostní tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
služby SIDA). Tel.: 602 537 370
www.zednickepraceprostejov.cz
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Pronajmu zavedené pohostinství
v rekreační oblasti u Prostějova.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 725 309 265
Tel.: 775 132 134
Pronajmu 1 ½ pok. byt s balkonem na Sídl.
Svobody v Pv. Vhodný pro mladou dvojici. Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 731 286 676, 582 378 198
Tel.: 774 942 100
Pronajmu garáž od 1.1.2020 ve dvorním
traktu v ulici Česká. Cena 1 000 Kč.
Čištění kanalizací a odpadů
Tel.: 604 932 306
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Prodám byt 2+1 v OV, cihla. V Prostějově. RK nevolat. Tel.:732 755 017
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Sháníme ke koupi byt. J+M.
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
Mobil 732 116 877
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Koupím dům se zahradou. 737 827 329 Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
Koupím klidný, slunný byt 1+1
mail: 99fab@seznam.cz
nebo 2+1, cihla. Tel. 606 160 712
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

GALERIEUMĚNÍPROSTĚJOV,nám. Koupím porcelánové sošky.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01 T. 605 138 473
(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.
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 tento servis. Tel.: 605 138 473

Prodám 3 kusy nových prošívaných péřových dek. Cena za ks 700 Kč. Možno
i péřové polštáře, větší za 400 Kč, 1 kus
Vykupujeme starý nábytek do roku 70x90, menší za 250 Kč 2ks.
1965, lampy, lustry, hodiny, hu- Tel.: 739 649 780
dební nástroje, staré vzduchovky
i nefunkční, starou pračku JETAS – Prodám auto yeti rv. 2010, 1.2 tsi. Hnědá
PRAT, staré motorky Javy a celé po- metalíza.Více info na tel.: 737 615 331
zůstalosti. Tel.: 702 809 319
Prodám kukuřici 1 metrák za 499 Kč.
Tel.: 775 06 01 64
Prodám vlašské ořechy. Levně.
Tel.: 731 274 122

16011421482
19062620739

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
29. LISTOPADU
V 10.00 HODIN
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

19062110687

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

Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Naproti muzeu na TGM 24
tel.: 702 870 751
Provádíme také zcelování

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

15021020132

19110811298

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

strana

www.vecernikpv.cz

8

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
Neplačte nade mnou moji milí,
nechte mě klidně spát,
i bez slz je možno vzpomínat.

Dne 24. listopadu 2019
uplynulo 14 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel ve věku 15 let
po banální operaci a prokázané vině
MUDr. Tomáše Hrubana.
Stále vzpomíná maminka Jana
s manželem a sestra Zuzka
s rodinou.

Dne 29. listopadu 2019
by se dožila 50 let naše milovná,
paní Mgr. Jitka VRBOVÁ, Ph. D.,
rozená Dvorská
z Krumsína,
a dne 20. prosince 2019
uplyne 18. smutných let,
od její tragické smrti.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají
rodiče, sestra a bratr
s rodinami.

Nelehké je pro nás rozloučení
s těmi, které milujeme...

Dne 6. listopadu 2019
nás opustil
pan Pavel ČERNÝ
z Šafaříkovy ulice.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje Věra Rimanová
a rodina Kopřivova z Prahy.

Právě tolik vzpomínek
najdete rubrice
VZPOMÍNKY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 20. listopadu 2019
jsme vzpomenuli 25 let,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka,
paní Věra ŠIMKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Dcera Ivana
s rodinou, dcera Martina
s rodinou.

Očím jsi odešel,
v srdích jsi zůstal.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal, vrací
jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dne 28. listopadu 2019
vzpomeneme 36 roků od úmrtí
pana Josefa VETEŠNÍKA
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Do neznáma odešla jsi spát,
hlas Tvůj se ztratil v dál.
Úsměv vítr vzal,
však v srdcích nám Tě zanechal.

Dne 28. listopadu 2019
uplynou 3 smutné roky od úmrtí
pana Jindřicha FUNKA
ze Soběsuk.
Kdo jsme ho milovali, zapalme
svíci, kdo jste ho znali, věnujte
mu vzpomínku. S láskou a úctou
v srdci vzpomínají manželka, děti
s rodinami a sestry s rodinami.
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Láska k Tobě nám v srdci zůstala,
ale Tvoje objetí tak moc chybí...

Dnes, tj. 25. listopadu 2019
tomu je 1 rok od smrti
našeho kamaráda,
pana Michala ZEMÁNKA
z Vřesovic.
S láskou stále vzpomínají
kamarádi a přátelé.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala..

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

Dne 21. listopadu 2019
jsme vzpomenuli 30. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Míla HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
S bolestí v srdci vzpomínají
manžel, děti a vnoučata.

Dne 26. listopadu 2019
vzpomeneme 85. výročí od narození
pana Františka SVOZILA
z Biskupic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje celá rodina.
Dne 26. listopadu 2019
uplyne 6. smutných let,
kdy nás navždy opustila
paní Irena SYSLOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel Milan, dcera
Renata s rodinou, dcera
Martina s rodinou.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.
Dnes, tj. 25. listopadu 2019
vzpomínáme 2. výročí od úmrtí
paní Milady SYCHROVÉ
ze Ptení.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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

Dne 28. listopadu 2019
vzpomeneme 10. výročí, kdy nás
navždy opustil náš drahý
a milovaný,
pan Alois SMÉKAL
z Bedihoště.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s
námi. S láskou vzpomíná syn
Roman s rodinou, dcera
Ivana s rodinou, dcera Marie
s rodinou, vnučka
Lenka s rodinou.

A lesy stále šumí dál,
které jsi tak miloval,
Tvůj hlas se ztratil
a úsměv vítr vzal a nám
jsi jen vzpomínky zanechal.
Dne 18. listopadu 2019
jsme vzpomenuli 14. výročí úmrtí
paní Anny MILAROVÉ

Čas mírní, bolest
ale nedá zapomenout.

Dne 1. prosince 2019
by oslavila naše milovaná dcera,
paní Monika ADÁMKOVÁ
41. narozeniny.
S láskou vzpomínají rodiče,
syn Honza, bratr Radim
a teta Jelinková.

Dne 28. listopadu 2019
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Miroslava BENEŠE.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
a dcera s rodinou.

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno
probouzely ve vzpomínkách
svých děti...

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
29. LISTOPADU

V 10.00
HODIN

Dne 27. listopadu 2019
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Karla HRUBANA
ze Soběsuk.
Za vzpomínku děkuje rodina.

a dne 26. listopadu 2019
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Jana MILARA,
oba ze Skalky.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana s celou rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Kdo v srdcích žije, neumírá …

Dne 30. listopadu 2019
to bude 6 let plných smutku,
kdy zemřela naše milovaná dcera,
manželka, maminka, babička,
sestra a skvělá kamarádka
paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Dne 30. listopadu 2019
uplyne 5 smutných roků,
kdy nás opustil
pan Dobroslav THIEL
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Vzpomíná
manželka Markéta, syn
Dobroslav s rodinou
a vnučka Zuzka.

Dne 1. prosince 2019
uplyne 5 let od úmrtí
paní Soni ZABOŘILOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Roky utekly jako voda, zdá se to být
jako dnes, v uších zní ta bolestivá
slova, že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Hoffman 1933 Prostějov
Květoslava Novotná 1953
Chvalkovice na Hané
Ing. Jan Nimrichter 1933 Prostějov
Ĺubor Chovan 1932
Prostějov
Jana Nováková 1952
Čechy pod Kosířem
Vladimír Huťka 1937
Prostějov
Pavel Drápal 1976
Vranovice
Pavel Malík 1957
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 25. listopadu 2019
Bohumila Jiráková 1952 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Bohuslav Kostrhon 1927 Prostějov 14.00 kostel Drahanovice
Marie Brablecová 1934 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 27. listopadu 2019
Eva Dorschnerová 1953 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Dostálíková 1927 Pivín 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 28. listopadu 2019
Věra Křupková 1937 Přemyslovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 29. listopadu 2019
Jan Pátík 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Burget 1931 Laškov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 30. listopadu 2019
Jana Kubáčová 1930 Prostějov 10.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 17. listopadu 2019
jsme vzpomenuli 3. výročí úmrtí
paní Hany PROCHÁZKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami. Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 28. listopadu 2019
by oslavila své 66. narozeniny naše
maminka, sestra a babička,
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie, sestra
Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová, Libor
Obručník, Bára
a Jana Vašutová.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Kalabis 1962 Prostějov
Sabina Macho 1939 Prostějov
Miloš Dofek 1943 Kostelec na Hané
Zdeňka Zaoralová 1937 Prostějov
Jan Mlčoch 1936 Určice

Poslední rozlouèení
Pondělí 25. listopadu 2019
Miroslav Vysloužil 1963 Hluchov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 29. listopadu 2019
Ludmila Komárková 1931 Konice 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Zdenka Aujezdská 1938 Drahany

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Viktor Čanda 1941 Bedihošť

František Zelinka 1955 Lešany
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

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.

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
Bezpečnostní a úklidová agentura při- tel.čísle: 602786692.
jme vrátné na ostrahu objektu ALIKA
Čelčice. Pracovní úvazek 30 h/t, noční Nabízíme jednoduchou práci - obsluha
služby, pracovní doba 8.00 hod., v čase stroje lepení papír. kartonů v PV, noční
22.00-6.00 hodin.
práce. Info : 602 603 067
Hledám důchodkyni do sběrny oprav
oděvů a obuvi. Nástup někdy v lednu.
Tel.: 702 870 751

WWW.
9(&(51,.39&=

Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

8=É9ħ5.$
ìÉ'.29e
INZERCE
-(93É7(.
/,6723$'8
9+2',1

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Asistent/ka vedení výroby
Učitel/ka 2. stupně
AJ (+ČJ)
Asistenti výroby
Dělníci ve výrobě
Masér/-ka – thajské masáže
Učitel/ka 1. stupně ZŠ
Pracovník/-ce sekretariátu
– recepční
Prodavač/-ka masa a uzenin
Mechanici a opraváři
osobních aut
Učitel/ka mateřské školy

20 000 Kč

dvousměnný

ÚSO s maturitou

ALIKA, Čelčice

28 330-37 330 Kč
18 000 Kč
28 000 Kč
16 280-18 000 Kč
28 020 Kč

jednosměnný
vysokoškolské
jednosměnný
střední odborné
nepřetržitý
střední odborné
pružná prac. doba základní+praktické
jednosměnný
vysokoškolské

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého
KITTEC, Kelčice
Mubea, Prostějov
Ayur – Lanka, Prostějov
ZŠ a gymnázium města Konice

17 000 Kč
18 000 Kč

jednosměnný
dvousměnný

střední odborné
střední odborné

MICOS, Prostějov
Uzeniny Zajíček, Prostějov

23 000 Kč
24 810 Kč

jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
ÚSV

Jaromír Hnízdil, Bedihošť
ZŠ a MŠ Kladky

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Stavební dělníci
90 Kč/hod.
pružná prac. doba
základní+praktické
Antonín Foltýn, Ptení
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

19112121357
19110111255

19091021008

19112121357

19082310923

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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I sedmačtyřicáté 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 28. 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

Na Hrázi
Zdeňka NOVOSADOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na wellness.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ewa Farna
Helena LUTEROVÁ, Otonovice
Výherce získává: BEDÝNKU DOMÁCÍ ZABÍJAČKY v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HODINKY
Kamila BRÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 4, 2, 3
Jarmila ŠVESTKOVÁ, Plumlov
Výhercezískává:VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
SU
DO
KU

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

19081660885

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Mr.Sushito konečně v Prostějově ve Zlaté bráně. Jana HYBLOVÁ,
Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

www.loziskahana.cz %UQČQVNi
tel.: 582 336 459
3URVWČMRY
ETOL, OLTÁŘ, PAVILON, LSTI, JANA, KŠTICE, ZLOZVYK, ŘÍŠE,
RÁZY, VLASY, JARO, VILKY, ÚLOV, ÚJMA, RYTÍŘ, CELA, ODBORÁŘ,
ADICE, STŘŽ, ŘÍCI, MSTA, ODTOK, ŽULA, CYKL, ŽALM, KVALITA,
NEON, CEJCH
1HþLV
WRWD

3ĜLPORX
'UXKSD
YDWVH
SRXãND
]DGtWČ

.YČWHQ
QČPHFN\

3RXWD

=RUDQ
GRPiFN\

Výherce získá VSTUPNÉ

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDQiNXSNDSUD

,QLFLiO\
WHQLVW\
/HQGOD

ýiVW
URVWOLQ\

3RWĜHED
RUiþH

0RåQi

YKRGQRWČ.þQDGLVFR

.RSLH
NUHVE\

6HNQRXWL

3DUGRQ

ýHUQê
SČYHF

63=
9VHWtQD

6tOD

=QDþND %R[HUVNê
~GHU
RVPLD
NQLåQČ

$YãDN

ýDVWR
QDYãWČ
YRYDWL
ELRJUDI

=ERåQČ
XFWtYDW

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

8PČOHFNi
UXWLQD
6YRERG
QêVWDWHN
7HQ
LRQHQ

GtO
WDMHQN\
3iFKQRXFt
VORXþHQLQD
1HMþLVWãt
PRãW

5\E\

âSDQČO
VNpPČVWR
1HVPtUQČ
MHPQê

-VRXFt]H
6WDGLF

2GČYQt
SRGQLN
Y7UHQ
þtQČ

=QDþND
EL]PXWX
%DUYHQt
YODVĤ

3RQLþLW
=QDþND
SDVFDOX

âDFKW\
.yG
6RPiOVND
6SRGHN
QiGRE\

-PpQR
KHUHþN\
-DQåX
URYp

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky poupravili nového trenéra prostějovských hokejistů, který vystřídal na lavičce Jestřábů
Jiřího Vykoukala..

=Y\N
0RGHO
/DERUD
WRUQt
QiGRED
NĜLYXOH
19103061237

'UXK
XVQČ

9UDåHGQê
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GREUD
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'UXK
RSLFH

3FKiþ

6DWHOLW
]NUDWND

.yG
,WiOLH

2E\YDWHO
,OêULH

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þ]ERåtSURGHMQ\

0iN
VORYHQ
=QDþND
VHOHQX

'ČWVNp
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RãNOLYRVWL
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HSLGHPLH

ě
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VORYHQ
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KRNHMLVWD

63=
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=DVpYDW

=QDþND
DUVHQX

$IULFNê
VWiW

2PH
2OGĜLFK
]HQFL
GRPiFN\
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ýHFK

3RMLãĢ
]NUDWND
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.XPSiQL
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1iã
KHUHF

7PHO

'tW
6i]NRYi
RWi]ND

$þNROLY
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SUDOKU

OSMISMĚRKA
...ZA NÁKUP V LOŽISKA HANÁ

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 '9ċ96783(1.8
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW
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zveme vás ...

TIP

9HîHUQtku

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
KDY: PÁTEK 29. LISTOPADU, V 17:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v Prostějově je tady. Pro letošní
rok byl vybrán nádherný dvanáctimetrový smrk pichlavý, jenž mnoho
let rostl v ulici Dr. Horáka. V celé své
kráse se ukáže již tento pátek, kdy
bude slavnostně rozsvícen za přítomnosti hudební ikony Ilony Csákové.
Vánoce pomalu klepou na dveře, a proto je
tu i prostějovská tradice rozsvícení vánočního stromu v doprovodu příjemného hudebního vystoupení. O to se letos postará
zpěvačka Ilona Csáková, která excelovala
v muzikálu Vlasy, Kleopatra a mnohých
dalších a nazpívala nespočet známých
písní. „Nedávno vydala nové album, o kterém si myslíme, že si najde své posluchače.
Je to již dlouhá doba, co ji také Prostějov
zhlédl při programu Prostějovských Veli-

konoc. Navíc soudíme, že má velmi pěkné
vánoční písně,“ komentuje volbu Milada
Sokolová, náměstkyně promátorky statutárního města Prostějov.
Správnou vánoční náladu pomůže Csákové navodit vedení města Prostějova
a autor vítězného návrhu jména pro vánoční dominantu města. „Strom z ulice
Dr. Horáka je nejen velmi pěkně rostlý,
má správnou délku, ale také jsme vyšli
vstříc obyvatelům přilehlého domu,
kteří žádali jeho kácení z důvodu stínění,“ doplnila náměstkyně.
Zahájeny jsou také vánoční trhy, které
zahřejí dobrým punčem a chutným jídlem. „Na náměstí je třicítka stánků, od
pondělní pětadvacátého listopadu v nich
nalezneme jak vánoční zboží, jako jsou
vyřezávané betlémy, vánoční ozdoby, ovčí

kožešiny, formičky, vykrajovátka, teplé
šály, keramické hrnky, aroma lampy, apod.,
tak i stánky s občerstvením, jako jsou frgály, sýrové speciality, langoše, zabijačkové
speciality, bramborové spirály či guláš,
bramboráky, pečené kaštany či grilované
klobásy. Stánky s občerstvením nalezneme převážně v části náměstí v blízkosti
radnice, a to z toho důvodu, aby si mohli
prodejci před své stánky umístit stolečky
a lidé měli možnost se v klidu zastavit
a poslechnout si z kulturní nabídky, která
je pro tento rok ještě bohatší než doposud,“ rozpovídala se Milada Sokolová.
Lákadel je dost, tak určitě neseďme doma
a pojďme zahájit Vánoce na prostějovské
náměstí společně.
První pozvánky na rozsvícení
vánočních stromů najdete na straně 13.

)LOPRYÇdiva
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kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 25. listopadu
15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný muzikál USA
18:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
21:00 VODA, KREV, RAKIJE
A ZOMBIE EPIDEMIE
chorvatská komedie
úterý 26. listopadu
15:00 STAŘÍCI
drama/road movie ČR
17:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
20:00 VLASTNÍCI
česko-slovenská komedie/drama
středa 27. listopadu
15:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie ČR
17:30 ANTROPOCÉN:
EPOCHA ČLOVĚKA
kanadský dokument
20:00 PRVNÍ ZRÁDCE
italský životopisný thriller
čtvrtek 28. listopadu
17:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
20:00 VÝJIMEČNÍ
komedie Francie
pátek 29. listopadu
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
17:30 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
dánské fantasy
20:00 DOKTOR SPÁNEK
OD STEPHENA KINGA
horor USA
sobota 30. listopadu
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
17:30 ZÁBAVA, ZÁBAVA
polské drama
20:00 DEPECHE MODE:
SPIRITS IN THE FOREST
koncertní film Velká Británie
neděle 1. prosince
10:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
15:30 FANY A PES
animovaný film Německo
17:30 JIŘÍ TRNKA,
NALEZENÝ PŘÍTEL
česko-francouzský dokument
20:00 VLASTNÍCI
komedie/drama ČR

Zámek Konice
neděle 1. prosince
OBRAZY JOSEFA LADY
vánoční výstava s prodejem pohlednic

DIVADLO POINT
Husovo nám. 91, Prostějov
středa 27. listopadu
20:00 FINDING AMERIKA
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží po
dobrodružství a hledají poklad amerického
gangstera Lanzy Ručky, který zmizel kdesi
v Chicagu, se odehrává v době socialistických
spartakiád, modrých košil a rudých šátků. Zavede však diváka i do tajných barů chicagského podsvětí počátku minulého století.
pátek 29. listopadu
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
Komedie s podtitulem Americká jízda o ne/
komunikaci s okolím i světem jako následek
života s technikou a na sociálních sítích místo
reálného života se skutečnými lidmi.

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 1. prosince
14:00 a 16:00 JAK KAŠPÁREK
S HONZOU VYZRÁLI NA ČERTY
loutkové divadlo

BASKETBAL:

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

6SROHÄHQVNÙGÕP

Komenského 6, Prostějov
pondělí 25. listopadu
19:00 JAKUB SMOLÍK 60
narozeniné turné s kapelou
středa 27. listopadu
19:00 3V1 – ŠTÍBROVÁ,
PÁRTLOVÁ, ARICHTEVA
talk show
čtvrtek 28. listopadu
Skálovo nám.6, Prostějov
17:00 NONAME, POKÁČ,
pondělí 25. listopadu
SEBASTIAN
16:00 RETRO-RELAXAČNÍ
megakoncert pro Nadační fond
ODPOLEDNE
připravené budou zajímavé knihy o pohádkách speciálních sil
a hercích, různé deskové hry a samozřejmě an- neděle 1. prosince
tistresové omalovánky
(podkrovní sál) SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera
úterý 26. listopadu
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
jedenácý ročník oblíbené výtvarné dílny, Galerie Mánes
tentokrát se budou vyrábět zimní dekorace
Kostelecká 18, Prostějov
(půjčovna)
úterý 26. listopadu
středa 27. listopadu
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
17:00 PROMÍTEJ I TY: ČAS LESŮ
francouzský ekologický film (podkrovní sál) textilní šité a háčkované výrobky a přírodní
adventní věnečky
čtvrtek 28. listopadu
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam 1½URGQÉGÕP
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace s vámi bu- Prostìjov
dou řešit konkrétní problém.
(učebna)
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 27. listopadu
15:30 21. HUMANITÁRNÍ AUKCE
ŠPALÍÈEK
UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ
Uprkova 18, Prostějov
dražena budou umělecká díla poskytnutá
do 5. ledna
akademickými malíři, umělci, výtvarníky
SAMETOVÁ TŘICÍTKA
a skláři
Výstava přiblíží průběh těchto dnů na ProstěKulturní klub
jovsku zasazený do celonárodního kontextu
dějinného vývoje. Připomeňme si poslední ZLATÁ
velký dějinný zvrat v naší společnosti, od nějž
Školní 4, Prostějov
BRÁNA
uplynulo 30 let. Bodem zlomu v procesu přečtvrtek 28. listopadu
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
chodu od totality k demokracii byly události
18:00 TMA NENÍ ČERNÁ
do 30. listopadu
Lenka Hrůzová autenticky popíše, co na na Národní třídě v Praze dne 17. 11. 1989.
HELENA KADLČÍKOVÁ
vlastní kůži při svých pobytech ve tmě zažila.
výstava snímků prostějovské fotografky
sobota 30. listopadu
Zámek Prostìjov
13:00 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
Státní
do 30. prosince
PRO DĚTI
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
děti si ozdobí fotorámeček
okresní archív
výstava obrazů z městských i soukromých
do 30. listopadu
Třebízského 1, Prostějov
sbírek a výstava krojů
VÝSTAVA
do 20. prosince
práce představí studenti ateliéru Malířství
MALÍŘSKÁ TVORBA
1/FAVU VUT Brno pod vedením vedou- GALERIE Kino
výstava Stanislava Sedláčka
cího ateliéru Vasila Artamonova
METRO 70
VÝSTAVA KRESEB A MALEB
Muzeum a galerie
Školní 1, Prostějov
Josef Duchan představí své automatické
v Prostìjovì
do 1. prosince
kresby a malby
JIŽNÍ ČÁST MĚSTA PROSTĚJOVA
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
MÌSTSKÉ DIVADLO výstava návrhů urbanistické soutěže
do 12. ledna
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
PROSTÌJOV
ZUŠ V. Ambrose
A TEN ZAS TOHLE
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
výstava uměleckých děl
Kravařova 14, Prostějov
sobota 30. listopadu
Z HRADU DO ZÁMKU
15:00 KOCOUREK MODROOČKO do 30. listopadu
výstava Alexandry Dětinské
Hrají: Pavel Zavadil, Lenka Pokorná PLAKÁTOVÁNÍ
výstava 10 let akcí ZUŠ v plakátech
Macharáčková, Aleš Petřič
(Galerie Linka) WWW.VECERNIKPV.CZ
(Divadlo loutek Ostrava)

PROSTÌJOVSKÉ KLUZIŠTÌ 2019
(nám. T.G. Masaryka (vedle muzea)

RWHYĜHQR'(11ċ
9.00 – 21.00 hodin
+$1È&.e3e7$148(
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16.30 – 21.00 hodin

Knihovna

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
S ILONOU
CSÁKOVOU
pátek 29. listopadu
17.00 vystoupení muzikálové zpěvačky spojené se slavnostním rozsvícením
vánočního stromku
(náměstí T. G. Masaryka)
FILMOVÉ VÁNOČNÍ
ODPOLEDNE
sobota 30. listopadu
8:30 VÁNOČNÍ SEN
pásmo pohádek ČR
10:00 PAT A MAT:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
český animovaný film
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animované fantasy USA

sobota 30. listopadu
18.00 BCM Orli Prostějov – Olomouc
(11. kolo žákovské ligy U14, Národní
sportovní centrum)
neděle 1. prosince
20.00 BCM Orli Prostějov – SKB Zlín
(11. kolo 1. ligy mužů, hala Sportcentrum
DDM Prostějov)
9.00 K2 Prostějov – BSK TJ Jičín (10. kolo,
celostátní liga skupina „C“ kadetek U 17,
hala Sportcentrum DDM Prostějov)

HÁZENÁ
neděle 1. prosince
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
TJ Sokol Velké Meziříčí (10. kolo 2. ligy
mužů, hala Kostelec na Hané)

HOKEJ
neděle 1. prosince
14:00 Prostějov – Opava (16. kolo ligy
mladších žáků, Víceúčelová hala-zimní
stadion Prostějov)
16:30 Prostějov – Opava (15. kolo ligy starších žáků, Víceúčelová hala - ZS Prostějov)

VOLEJBAL
sobota 30. listopadu
9:00 a 13.00 VK Prostějov – TJ OP
Prostějov (13. a 14. kolo 1. ligy žen, hala
Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 1. prosince
10:00 a 14.00 VK Prostějov – Břeclav
(13. a 14. kolo 1. ligy juniorek, Národní
sportovní centrum Prostějov)
9:00 a 13.00 VK Prostějov – Šternberk
(13. a 14. kolo extraligy kadetek, Národní sportovní centrum Prostějov)

PŘEDVÁNOČNÍ
DÁREK
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akce v regionu...
Dobytíseverního
pólu v Kostelci
Město Kostelec na Hané zve na
divadelní představení okrouhleckého spolku Voko. Ten si připravil
divadelní hru Dobytí severního
pólu Čechem Karlem Němcem.
Divadelní hra autorů Cimrmana,
Smoljaka a Svěráka bude k vidění
tuto sobotu 30. listopadu od 19:00
hodin v sále sokolovny v Kostelci na
Hané. Vstupné dobrovolné.

Vánoční výstava
Josefa Lady v Konici
Skutečnou bombu si na závěr roku
připravilo Městské kulturní středisko
Konice. Od neděle 1. prosince až do
2. ledna budou v galerii konického
zámku vystaveny vánoční obrazy Josefa Lady. Výstava bude spojena s prodejem pohlednic Josefa Lady. Otevřeno
bude každý všední den od 9:00 do
12:30 a od 13:00 do 16:00 hodin.

Benefiční koncert v Kladkách
Římskokatolická farnost Kladky zve
na adventní benefiční koncert pro
opravu historických korouhví v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách.
Akce se bude konat nadcházející
neděli 1. prosince od 17:00 hodin
v místním kostele. Vystoupí Pepa Bartoš a Potkali se dva.

Setkání nad klubíčkem v Němčicích
Kulturní středisko Němčice nad Hanou zve všechny, co rádi pletou, háčkují či vyšívají na již tradiční Setkání
nad klubíčkem, které se bude konat
v úterý 26. listopadu od 15:00 hodin
v Městské knihovně Němčice nad
Hanou. Přijďte si uplést rukavice, čepici, uháčkovat či vyšít něco pěkného
nebo jen posedět s milým kolektivem
a naučit se nové techniky a vzory pod
vedením paní Danuše Kyselákové.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 26. listopadu od 17:00 hodin se
uskuteční seminář „EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI“
* ve čtvrtek 28. listopadu od 17:00 hodin se koná tvořivá dílna „ADVENTNÍ
SVÍCNY“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v pondělí 25. listopadu od 18:00
hodin se koná beseda s Alenou Poulíkovou „ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PEČENÍ JINAK A TROCHU
ZDRAVĚJI“
* v sobotu 30. listopadu od 15:00 hodin
se uskuteční předvánoční odpoledne
pro rodiče s dětmi „ADVENTNÍ POHÁDKOVÁ SOBOTA“

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
Zdravé město Prostějov pořádá v pátek do sluchadel a drobné příslušenství ke
29. listopadu od 10:00 hodin akci ZA- sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
HŘEJ SE S JÓGOU v tělocvičně SO- ušní tvarovky různých velikostí).
ŠPO s lektorkou Monikou Vaňkovou.
V sobotu 30. listopadu se bude rozsvěcovat VÁNOČNÍ STROM v Držovicích,
Město Plumlov pořádá v neděli 1. prosin- a to u hasičské zbrojnice v ul. SNP. Začáce ANDĚLSKÉ SLAVNOSTNÍ ROZ- tek je v 17:00 hodin.
SVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
<<< www.vecernikpv.cz
od 15:00 hodin na náměstí v Plumlově.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 27. listopadu od 17:00 hodin
se pořádá další z cyklu přednášek bylinkáře
Vládi Vytáska „LÉČIVÁ MOC BYLIN V.“

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

SPOLEČNOST
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RESTAURANT DAY PROSTĚJOV POSÍLIL
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Naleznete
uvnitř

MISTR

SVĚTA!

JÓGA PRO
DOBROU VĚC

ƔƔ Národní sportovní centrum
Prostějov se stalo dostaveníčkem
pro začátečníky i pokročilé jogíny
strana 27

NA JEDEN
TRÉNINK...

PORÁŽKA
NA KONEC

ƔƔ Fotbalisté Prostějova se roz-

2x foto: Michal Kadlec

Kulináøskou show
poprvé absolvovala
i naše redakce,
YÙWÈzHNMGHGR9RÔÉvNX
strana 32

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Přestože likvidace komunálního
odpadu bude letos pro prostějovský
magistrát dražší o 1,5 milionu korun, radní zatím nepočítají s navýšením poplatku pro běžné občany.
Ten i v roce 2020 zůstane na úrovni
600 korun.

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Vzácnou návštěvu přivítal uplynulý pátek prostějovský zimák.
Půldruhou hodinu po poledni sem přicestoval bývalý sportovní manažer pražské
Sparty a dnes začínající trenér Michal Broš! Někdejší skvělý útočník a český reprezentant se záhy po ledě proháněl s hokejkou jako zamlada. Až se nabízelo, že by mohl
posílit jestřábí vozbu. „Ne, ne, brusle jsou hřebíku definitivně,“ odmítal bývalý hráč
Olomouce, Vsetína, pražské Sparty, Mladé Boleslavi, ale také finského Kärpätu Oulu.
Tak, že by mistr světa z roku 2010 posílil realizační tým některého ze dvou prostějovských klubů? Nebo jde o novou tvář do kanceláří?

DOČTETE SE NA STRANĚ 40

DALŠÍ
JANDUS

ƔƔ Hokejisté Prostějova prožili
další „anglický“ týden a představili
druhého ze sparťanských bratrů
strany 41-43
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ƔƔOsmatřicet let oslavil minulé úterý někdejší hokejový útočník Petr
Kumstát, který aktivní hráčskou kariéru ukončil po minulé sezóně.
ƔƔ Odbor životního prostředí
Magistrátu města Prostějova sděluje,
že ve dnech 28. listopadu až 5. prosince bude prováděna údržba koryta
Mlýnského náhonu v Čechovicích,
která bude spočívat v těžbě sedimentů a jeho následném uložení na
břehovou hranu náhonu za účelem
odvodnění.
ƔƔ Klub FBC Playmakers Prostějov
zakončil listopad na 1. místě tabulky
Olomouckého přeboru mužů, když
na turnaji v Litovli sice poměrem 4:5
nestačil na Přerov, nicméně následně
rozdrtil rezervu Troubelic 9:0
ƔƔ Už na jaře letošního roku putovalo z městské pokladny na účet dopravní společnosti FTL přes půl milionu korun za to, že kvůli začínající
rekonstrukci Plumlovské ulice musel
dopravce přetrasovat hromadnou
dopravu a autobusy tak oproti plánům najely více kilometrů. Prodloužením oprav o dva měsíce vznikly
další vícenáklady. Radní tedy FTL
„přiklepli“ dalších 256 tisíc korun.

➢

loučili s podzimní částí F:NL bezbodovým výjezdem do Vlašimi
strany 35
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Velkolepá show
plná světel, melodií, ale také
tance a literatury. Takové bylo
sobotní představení přerovské
hudební skupiny Arrhytmia

a Moravské školy tance nazvané Celloween. Na pódiu
totiž spojily Kytici, dílo Karla
Jaromíra Erbena, s hudebními
hity od skupin jako System of

a down, Apocalyptica nebo
Evanescence. To vše s tanečními kreacemi, někdy až dechberoucími. Podání metalových a hardrockových šlágrů

PROSTĚJOV Poprvé v historii se bude hrát prostějovské
městské derby ve volejbalové 2. lize žen ČR 2019/2020. Nováček VK Prostějov B přivítá starousedlíka TJ OP Prostějov,
prestižní dvojzápas je na programu v sobotu 30. listopadu od
9.00 a 13.00 hodin v Národním sportovním centru!
Za rezervu vékáčka nastupují převážně oddílové juniorky, ale
hlavně do domácích střetnutí naskakují pendlující mladé plejerky z „A“-týmu a kádr navíc nedávno doplnily na hostování
dvě rovněž mladé posily ze Šelem Brno. Dá se očekávat, že do
prestižních bitev půjdou domácí v nejsilnější možné sestavě
a tím pádem s rolí favorita.
Ópéčko působí v druholigové skupině C už mnoho let, ovšem
v uplynulých sezónách kleslo na spodek tabulky, kde se pohybuje
i momentálně, když okupuje poslední desáté místo o jediný bodík
za osmými rivalkami. Kolektiv však má rozhodně kvalitnější než
třeba loni, což mu pro sobotní souboje dává určitou šanci uspět.
Pikantní je derby především v tom, že proti sobě půjdou někdejší či dokonce současné klubové parťačky. Za rezervu VK
velmi pravděpodobně Solange Soares, Klára Dvořáčková,
Aneta Weidenthalerová a Veronika Boudová, za TJ OP Tereza
Baláková a Ivana Kratochvílová (hráčka plus masérka extraligového vékáčka) i Aneta Chludová s Markétou Hubrovou a několika mladšími odchovankyněmi nadcházejícího soupeře.
(son)

od Arrhytmie, to má přitom k
„nudné klasice“ daleko. Vše je
totiž hrané kromě bicích na violoncella. U toho prostě Večerník
nemohl chybět!
(sob)
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/.UHMþtNäiOþtN ±0LFKQiþ :RMQDU -0OOHU 7UHIQê'=HP
DQ ýHFK :RMQDU3URFKi]ND 6WĝHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt
6NRSDO.DãtN±/XNã1RYiN9\ORXÿHQtQDYtF+XVD 3Y PLQXW
SOXVRVREQtWUHVWGRNRQFH]iSDVX=HPDQ . RVREQtWUHVWPLQXW]D
QHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt2VODEHQtDiváci:
6HVWDYD3URVWčMRYD

âWĤUDOD±0Ui]HN0XãND+UGLQND0-DQGXV+XVD3.UHMþt±/
.UHMþtN5DþXNäiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±//XĖiN90HLGO
7-DQGXV±01RYiN0LãNiĜ&KOiQ
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

9.3URVWčMRY.3%UQR

)&6HOOLHU %HOORW9ODäLP²6.3URVWčMRY

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

RYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĜtGDO\:HL
2. set:

GHQWKDOHURYi'YRĜiþNRYi
5R]KRGÿt %XFKDU D 9HOLQRY þDV  KRGLQ\ 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
'LYiNĥ
Sestava Brna:
&DUSHQWLHU  .YDSLORYi  3DYOtNRYi
.XQtNRYi3RGKUi]NiâORXIRYi
 OLEHUR 'LJULQRYi 6WĜtGDO\ 6WUiVNi
3RNRUQi*UDERYVNi
7UHQpĝL0DW~ã.DOQêD,YDQD=EXURYi

3

6
(0:0, 3:1, 3:2)

3

0

6HVWDYD.DGDQč

Foto: Marek Sonnevend

Å1iäYëNRQLNRQHÿQëYëVOHGHNUR]KRGQč
PRKO\EëWOHSät´
/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

strana 43

HOKEJ
&+$1&(/,*$
'RKUiYND  NROD +DYtĝRY ² ÓVWt QDG /DEHP
3:2 (0:1, 0:1, 3:0). Branky: 59HVHOê 0DWDL 
.RWDOD )6HPDQ0DOLQD 0DUXQD &KUR
ERþHN5DãQHU ±-HOtQHN +RXãND=XNDO 
.RUGXOH â%OiKD0OOHU Diváci:

23. kolo:

3URVWĨMRY  /LWRPĨíLFH
 S ²
Branky:  äiOþtN +UQtþNR 9DFKXWND  
+UQtþNR 1RX]D%ĜH]iN 7-DQGXV 0DFKD
OD 0LãNiĜ   'LYtãHN +UQtþNR 1RX]D  ± 
0DUFHO âWRKDQ]O-tFKD 0+DYHOND 0OþiN 
 6WĜRQGDOD -iQVNê 'DMþDU   9RåHQtOHN
0DUFHO6WĜRQGDOD 0.DGOHF 6WUHMþHN-t
FKD 6WĜHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt'ČGHN
2EDGDO±%DUWHN%ODåHN9\ORXÿHQtQDYtF
9RåHQtOHN /LWRPČĜLFH  SVREQt WUHVW  PLQXW ]D
QHVSRUWRYQt FKRYiQt 9\XæLWt  9 RVODEHQt
Diváci:
6HVWDYD 3URVWčMRYD +XI ± 0Ui]HN %ĜH]iN
0XãND+XVD3.UHMþt±/.UHMþtN&KOiQäiOþtN
±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±0DFKDOD01RYiN7
-DQGXV±0LãNiĜ90HLGO//XĖiN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD/LWRPčĝLF7RPiã.UiO $%HUDQ ±
0OþiN.XNOD0DUFHO'DMþDU.UXWLO6WUHMþHN-H
EDYê±.RUNLDNRVNL6WĜRQGDOD-iQVNê±9RåHQtOHN
-tFKD 0 .DGOHF ± âLN 9LWRXFK .DQJDV ± 0
+DYHONDâWRKDQ]O'6NOHQiĜ
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN

"1HGĥVOHGQRVWtDQHUR]YiæQRVWt

MVPH GRNi]DOL SURKUiW Y\KUDQë
/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
zápas."
STRANA 42
'DOät YëVOHGN\  NROD 9VHWtQ ² %HQiWN\ Q- 
(3:0, 3:0, 2:0). Branky:.DUDILiW-RQiN '7ĤPD
.XFKDUF]\N   3URFKi]ND 'RVWiOHN - 'UWLQD  
6ORYiþHN -RQiN .XFKDUF]\N   'RVWiOHN -HĜiEHN
5HKXã   'XGiã .XGČOND -RQiN   3HFKDQHF
*RUþtN7HSHU 3URFKi]ND .XGČOND5HKXã Diváci: 3RUXED²6ODYLD3UDKD  
Branky: 2EGUåiOHN +XGHþHN =GHQČN -.iĖD
.DQNR +XViN *ĜHã=GHQČN 7-iFK\P 1H
MH]FKOHE ±)XUFK 9ãHWHþND+HMGD Diváci: 
Chomutov – Jihlava 1:3(0:1, 1:0, 0:2). Branky: 
9UKHO âWRFKO %ODKD  ±  )URQN &KOXEQD 3ROHWtQ 
'.ROiĜ 7+DUNDEXV -3RKO 3ROHWtQ Diváci:
 6RNRORY²7ĝHEtÿ  %UDQN\
.YHUND 3ĜLQGLã 9UiQD .ĜHPHQ2VPtN 0
=DGUDåLO $5XOtN ±3.UDWRFKYtO 7DGHiã.UiO 
1HGYtGHN 6]DWKPiU\7DGHiã.UiO 3DWiN 7DGHiã
.UiO.RZDOF]\N 9RGQê 6]DWKPiU\7+DYUiQHN 
Diváci: +DYtĝRY².DGDė  %UDQ
ky: .RWDOD )6HPDQ7RPDQ 0DOLQD /%HGQiĜ
59HVHOê .RWDOD 5DãQHU%DOiå äLDN 'YRĜiN
0URZLHF Diváci: )UëGHN0tVWHN²ÓVWtQ/
(1:1, 2:1, 1:0). Branky: 6WXFKOtN .DIND .DXNLþ
6WXFKOtN0DUW\QHN (UHW.OLPãD +UDFKRYVNê 
±  0DUãRXQ ' .UHMþt *ULP   .UXåtN ' .UHMþt 
Diváci: 3ĝHURY²þHVNp%XGčMRYLFHVQ 
0:0, 0:1 - 0:0). Branky: 1DYUiWLO 3ãXUQê7'ROHåDO 
0RXþND âQDMQDU UR]KQiM3ãXUQê±3êFKD =
'ROHåDO53ĜLNU\O ='ROHåDO .DUDEiþHN+ROHF 
Diváci:

24. kolo:

7íHEtġ3URVWĨMRY
1:3


Branky:1HGYtGHN 9RGQê ±1RYiN +DP
UOtN &KOiQ   +UQtþNR 1RX]D 'LYtãHN  
äiOþtN 0HLGO5DþXN 5R]KRGÿt'ROHåDO&HEiN
± 0ČNêã 2WiKDO 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
9RVODEHQtDiváci:
6HVWDYD 7ĝHEtÿH -HNHO ± 1HGEDO +ODYiþ )RU
PDQ6]DWKPiU\.RZDOF]\N)XUFK+RUW±.XQF
%LWWQHUâĢRYtþHN±9RGQê1HGYtGHN+DYUiQHN±
3DWiN.UiO.UDWRFKYtO±3RGODKD+DYOiW)HUGD
7UHQpĝL0DUWLQ6RERWNDD-DURVODY%DUYtĜ
6HVWDYD 3URVWčMRYD âWĤUDOD ± 0XãND 0Ui]HN
.UHMþt+XVD+DPUOtN)RMW±.UHMþtN5DþXNäiOþtN
±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±0DFKDOD0HLGO-DQ
GXV±1RYiN0LãNiĜ&KOiQ
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

+UiÿLNWRPXSĝLVWRXSLOL
]RGSRYčGQčDQDNRQHF
]DSODģSiQEĥK]DW\WĝLERG\
,YR3(â78.$DVLVWHQWWUHQpUD-HVWĜiEĤ
STRANA 42
'DOätYëVOHGky 24. kola: þHVNp%XGčMRYLFH²&KRPX
tov 6:4 (2:3, 2:0, 2:1). Branky: 9HQNUEHF &KULVWRY 
+ROHF 53ĜLNU\O='ROHåDO &KULVWRY 9HQNUEHF 
-.OR] 01RYiN%HUiQHN -9HVHOê9HQ
NUEHF±/OHZHOO\Q.OtPD 5XGRYVNê-ýHUQê 
/OHZHOO\Q äRYLQHF6WORXNDO .OtPD 6XFKê Diváci:
 %HQiWN\Q-²)UëGHN0tVWHNSS 

0:1 - 0:1). Branky: :LHQFHN 5'XGD3UĤåHN 
$'ORXKê .XQVWâDIDĜRYVNê 3UĤåHN 5\FKORYVNê
' âSDþHN   5\FKORYVNê &KUWHN  ±  -$GiPHN
0DUW\QHN 3U]\E\OD   7RPL .DIND +DPDQ  
.DXNLþ 0DUW\QHN+UDFKRYVNê 3U]\E\OD 0DUW\QHN
(UHW 1RYRWQê .DIND+DPDQ Diváci: Slavia
3UDKD²9VHWtQSS  9DPSROD
.XĢiN-1RYiN 9UGORYHF -DU%URå+ODYiþ 
âPHUKD 9DPSROD   9OþHN 9DPSROD7 'XGD  
âPHUKD 9DPSROD  ±  3HFKDQHF 7HSHU 6ORYiþHN 
 9tWHN 2QGUDþND   âLOKDYê 9tWHN +RĜDQVNê 
 3URFKi]ND 2QGUDþND 'RVWiOHN  Diváci:  
.DGDė²6RNRORY  %UDQN\.ĤV
7UHIQê -0OOHU :RMQDU ýHFK :RMQDU -
0OOHU 0LFKQiþ.ĤV ±9UDFRYVNê .YHUND6WĜtEUQê 
0=DGUDåLO 6WĜtEUQêâDIiĜ 9UDFRYVNê .YHUND 
Diváci: /LWRPčĝLFH²3ĝHURY  
Branky: 0DUFHO -iQVNê 0.DGOHF 9RåHQtOHN
-tFKD ±â.UDWRFKYLO 0.UDWRFKYLO ýtS .XEHã
0RXþND +UDEDO :HLQKROGýtS â.UDWRFKYLO
)'YRĜiN0RXþND 'LYiFL -LKODYD²3RUXED
2:4 (1:1, 1:0, 0:3). Branky: $QGČO 3HNU6NRĜHSD 
 ýDFKRWVNê 76  ±  =GHQČN .DQNR 'XQGiþHN 
-.iĖD=GHQČN -.iĖD.DQNR -.iĖD
0+OLQND Diváci:

25. kolo:

3URVWĨMRY6RNRORY

4:2





FOTBAL
)25781$1É52'1Ì/,*$

11. kolo:

16. kolo:


YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\NROD 2O\PS3UDKD3ĝHURY
 1HMYtFHERGĥ'HQ\VRYRYi6WDĖ
NRYiâLPiĖRYiD.RPiUNRYiSR'DYLVRYi
D5XVHNRYiSR.RWODERYi 2VWUDYD/LEHUHF
  1HMYtFHERGĥäROQHUþtNRYi
1HþDVRYi6YRERGRYiâRWNRYVNi.RKRX
WRYi   9. %UQR  )UëGHN0tVWHN   
 1HMYtFHERGĥ'LDWNRYi6-DQHþNRYiD
6YRERGQtNRYiSRâQHOO\RYi%RURYFRYi
3OXKDĜRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR
    
 2ORPRXF     
 2VWUDYD
     
 2O\PS3UDKD      
 3URVWčMRY      
 /LEHUHF
     
 .3%UQR
     
 3ĜHURY
    
 âWHUQEHUN     
 )UêGHN0tVWHN    



2ORPRXF3URVWĨMRY 3:0 9ODñLP3URVWĨMRY

¤(6.¹32+567$5h©&+l.<®
NROR]iNODGQtÿiVWLYëFKRG

6NXSLQD 0RUDYD $ +UDGHF .UiORYp  HOLWQt
VHGPLÿND ² YëVOHGN\ 9. 3URVWčMRY %UQR 

YtFHYKODYQtPNXSyQX  +UDGHF.UiORYp  %ĜHFODY
'DOätYëVOHGN\24. kola: &KRPXWRY²3ĝHURY   )UêGHN0tVWHN  8KHU
(1:0, 1:0, 3:2). Branky:  5XGRYVNê /OHZHOO\Q VNp+UDGLãWČ  2VWUDYD  
äRYLQHF 6WORXNDO -ýHUQê/OHZHOO\Q - 6NXSLQD 0RUDYD $ +UDGHF .UiORYp  HOLWQt
6YRERGD &KUSD +ODYD   6WORXNDO /OHZHOO\Q
âWRFKO äRYLQHF .OtPD+ODYD ±3RSHOND VHGPLÿND ² SRĝDGt  +UDGHF .UiORYp  
3ãXUQê .ULVO   3RSHOND .ULVO  Diváci:  8KHUVNp+UDGLãWČ%ĜHFODY%UQR
 3RUXED ² þHVNp %XGčMRYLFH      )UêGHN0tVWHN9.3URVWčMRY2VWUDYD

Branky: =GHQČN 'XQGiþHN.DQNR ±-9HVHOê
3URNHã 9\GDUHQê   %DEND $OOHQ   %DEND -
9HVHOê6XFKiQHN Diváci: 6RNRORY²ÓVWtQDG
/DEHP      %UDQN\  2VPtN .YHU
ND   âYHF 0 =DGUDåLO .DGHĜiYHN   .YHUND
2VPtN âDIiĜ ýHUQRFK 9UDFRYVNê 2VPtN 
 9UDFRYVNê .YHUND âYHF   9RGLþND .YHUND 
 .ĜHPHQ $ 5XOtN 7 5RKDQ  ±  9O %URå '
.UHMþt   9LOGXPHW] 6HYHUD 0OOHU  Diváci:  
+DYtĝRY²%HQiWN\Q-  %UDQN\
.RWDOD )6HPDQ5DãQHU 59HVHOê /%HGQiĜ
)ULGULFK   2 3URFKi]ND 5DãQHU ) 6HPDQ  ± 
1DMPDQ 3UĤåHNâtU Diváci: 9VHWtQ²-LKODYD
3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Branky: 'RVWiOHN +XQNHV 
-RQiN 7HSHU.XFKDUF]\N '7ĤPD /9ROI ±
3HNU 6NRĜHSD6WDQČN $QGČO 6NRĜHSD-+ROê 
Diváci:   7ĝHEtÿ ² /LWRPčĝLFH VQ  
0:1 - 0:0). Branky: )RUPDQ 1HGEDO3.UDWRFKYtO 
)RUPDQ âĢRYtþHN UR]KQiM)RUPDQ±0DUFHO
-tFKD 0.DGOHF 0OþiN6WUHMþHN Diváci:
)UëGHN0tVWHN²6ODYLD3UDKDSS 
- 0:1). Branky:0LNXOtN .DIND ýPLHO +UDFKRY
VNê 0RWORFK   1RYRWQê .DIND  ±  9OþHN -DU
%URå 9UGORYHF -DU%URå .XĢiN 9UGORYHF 
âPHUKD %DUiN Diváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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

.$03ĜÌã7Č

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ĝHGHKUiYNDNRORSRQGčOtOLVWRSDGX
hodin:ÒVWtQDG/DEHP.DGDĖ
NRORVWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ
/LWRPČĜLFH ± &KRPXWRY ýHVNp %XGČMRYLFH ± 9V
HWtQ-LKODYD±)UêGHN0tVWHN%HQiWN\QDG-L]HURX
±6RNRORY3ĜHURY±3RUXED  6ODYLD3UDKD
± +DYtĜRY   ÓVWt QDG /DEHP ² 3URVWčMRY
 .DGDĖ±7ĜHEtþ  
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
3RUXED±&KRPXWRY  .DGDĖ±/LWRPČĜLFH
3URVWčMRY²%HQiWN\Q-6RNRORY±6ODYLD3UDKD
)UêGHN0tVWHN ± ýHVNp %XGČMRYLFH 9VHWtQ ±
3ĜHURY7ĜHEtþ±ÒVWtQDG/DEHP+DYtĜRY±-LKODYD
 

TENIS
08å,
0DLD²,7))XWXUHV
Dvouhra – 1. kolo:.RSĜLYD±)DULD 3RUWX
JDOVNR .ROiĜ±0RQWHLUR 3RUWXJDO
VNR 2. kolo:.ROiĜ±0DJHU ,WiOLH 
.RSĜLYD±6DIZDW (J\SW 
3. kolo:.RSĜLYD±0DUWLQ 6ORYHQVNR 


Ä.G\åGRVWDQHWH]DþiWNHPRERXSRORþDVĤJyO
YãHQDFRVHSĜLSUDYtWHSĜLMGHYQLYHþ³

.RQHÿQpSRĝDGt]iNODGQtÿiVWLYëFKRG

+UDGHF.UiORYp%UQR)UêGHN0tV
WHN9.3URVWčMRY8KHUVNp+UDGLãWČ
%ĜHFODY2VWUDYD=QRMPR
3ĜHURY5W\QČDWG

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
6. kolo Ligy dorostu - nadstavba
3URVWÈMRY1RYÙ-LÄÉQ
6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Branky:  .RWOiQ 0DãHN   .RWOiQ 7RPiQHN
1DYUiWLO   7RPiQHN  6WORXNDO +UXEDQRYi 
 1DYUiWLO 6WORXNDO +UXEDQRYi   6WORXNDO $
.RXWQê 7 +ROXE  ±  )DEtN  )DEtN %H]GČN 
-XĜtþHN 8UEDQ 5R]KRGÿtěHKXOND±.XåtOHN
3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
Diváci:
3URVWčMRY 'XEVNê ± â =DWORXNDO 6ROGiQ +UX
EDQ9HVHOê5ýHUQê7+ROXE.ROiĜ±6WORXNDO
+UXEDQRYi .RWOiQ 1DYUiWLO 7RPiQHN 7iERU $
.RXWQê.XGOiþHN0DãHN Trenér:0DUWLQ3ĤþHN
1RYë-LÿtQ+ĜtYRYi±%H]GČN-XĜtþHN)UDLV8UEDQ
3LOtãHN ± &KPHO +RUiN )DEtN 6WDQČN 5ĤåLþND
-DNXEĤ6YRERGD%HUND Trenér:.DPLO*HEDXHU

7. kolo Ligy dorostu - nadstavba
)UÙGHN0ÉVWHN3URVWÈMRY
9:2 (3:0, 4:2, 2:0)
Branky:  :LON %H]XN   +\OVNê 5êSDU 
 ětKRãHN )OXNVD   ětKRãHN :LON  
ětKRãHN 6LHNLHUND   ětKRãHN 0DOLFNL  
+\OVNê 9iĖD   ětKRãHN 6LHNLHUND  
6WXFKOtN $GiPHN ±7iERU $.RXWQê 
6WORXNDO 76  5R]KRGÿt 3ROiãHN ± %\VWURĖ
1\WUD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
Diváci:
)UëGHN0tVWHN0DMHU±%H]XN%HQHN$GiPHN
.DOLQD.XFKDĜ9HOLþND:LON±6LHNLHUND-XUiãHN
ětKRãHN %HUND +\OVNê 9iĖD 6WXFKOtN )OXNVD
5êSDU0DOLFNL+\NO
Trenér:5DGLP1HþDV
3URVWčMRY'XEVNê±â=DWORXNDO6ROGiQ9HVHOê
5ýHUQê7+ROXE.ROiĜ±6WORXNDOäiN)LOtSHN
.RWOiQ1DYUiWLO7iERU$.RXWQê.XGOiþHN
Trenér:0DUWLQ3ĤþHN

4. kolo Ligy junioøi - nadstavba
3URVWÈMRY+RGRQÉQ
3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky:  3tFKDO )RMW   3tFKDO 6WORXNDO 
 *U\F 3tFKDO  ±  3RVStãLO .RWiVHN   :H
EHU %ČKDO  5R]KRGÿt 'ROHåHO ± 3DYHO +RUiN
9\ORXÿHQt  %H] Y\XåLWt 9 RVODEHQt  Diváci:
3URVWčMRY3ĜHFHFKWČO 'XEVNê ±â=DWORXNDO
3RNRUQê )RMW -LĜtþHN *U\F ± $ ýHUQê 6WORXNDO
0DFKDOtN0Ui]HN7DUãLQVNê3tFKDO0LNHã
Trenér:0LFKDO-DQHþHN
+RGRQtQ+DQiþHN±:HEHU6FKQHLGHU.XEČQD
%ČKDO &KDUYiW =OiPDO ± âHQN 0DWXãNRYLþ .R
WiVHN3RVStãLO$GDPHF+RUĖiN:DOOD'DQČþHN
+ROHã
Trenér:2WDNDUýDMND

NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

VWUDQD

BOX
(;75$/,*$'58å67(908åĤþ5

VOLEJBAL

.$03ĜÌã7Č

Branky:  D  )RWU 5R]KRGÿt 'HQHY ±
0ROiþHN0HOLFKDUåOXWpNDUW\6YRERGD
±.URXSD'LYiNĥ

0

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
VWUDQD

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

NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
9.%UQR)UêGHN0tVWHN  2VWUDYD/LEHUHF
âWHUQEHUN2ORPRXF  3URVWčMRY.3
Brno2O\PS3UDKD3ĜHURY

(1:0 )

sestava Vlašimi:
%DþNRYVNê±%UHGD%URXNDOâWRFKO.DGOHF±-DQGD-DQXãND %OHFKD 3UĤFKD6YRERGD±'LDV
3ODFKê )RWU -DQGHUD 
Trenér:'DQLHOâPHMNDO
VHVWDYD3URVWčMRYD
VHVWDYD3URVWČMRYD0XFKD±3DãHN6XV6FKXVWHU=DSOHWDO 5ROLQF ±.RXGHOND3HUQDFNLM 
.URXSD 3ROiN6ODPČQD/XWRQVNê±âWHLJO .LãND 
Trenér:2OGĜLFK0DFKDOD

Ä1iãYêNRQQHE\ORSWLPiOQt
DOHGDOãtYêKUDVHSRþtWi³
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Foto: Marek Sonnevend

KOOPERATIVA NBL - 11. KOLO

BK Olomoucko - BK Opava

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Ä9SUYQtPSRORþDVHMVPHKUiOLRSUDYGX
GREĜHYREUDQČDGtN\WRPXMVPHWDNpYHGOL““
GREĜHYREUDQČDGtN\WRPXMVPHWDNpYHGOL
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

KOOPERATIVA NBL

NROR

3URVWĨMRY2ORPRXF

30:29 (16:14)

YtFHYKODYQtPNXSyQX

,YDQġLFH.RVWHOHF

30:23 (16:13)

5R]KRGÿt%DUHãD8KOtĜ9\ORXÿHQtý..DOLã
SRWĜHWtPY\ORXþHQt 6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFH EUDQHN ,YDQÿLF 0LVVEDFK  0DĜtN D
ěHĜXFKD
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH0D\HU1DYUiWLO±9
3UiãLO6PpNDO0*UXOLFKětþDĜ3RGKUi]VNê
.QiSHN'RVWiO0*UHSO3DOLþND+DYOtN
-âHYþtN7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

STRANA 47
'DOätYëVOHGN\NROD90H]LĜtþt.XĜLP
7HOQLFH  ÒMH]G X %UQD  6..3 %UQR % 
0DORPČĜLFH%UQR%
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(




































Sestava BK Olomoucko:
3DO\]D/XNiã.RXĜLO5DGRYDQ-RVLSRYLþ,JRU0RUJDQ0DOLN
1RUZD0LFKDO6HKQDO0DUHN'HGHN-LĜt9iĖD)UDQWLãHN
*RJD$GDP9DãiW9LNWRU
Tréner:3UHGUDJ%HQiþHN

BASKETBAL

/,*$08åĤ

 %RKXQLFH

 ,YDQþLFH

 7HOQLFH

 %UQR%

 ÒMH]GX%UQD 
 6RNRO90H]LĜtþt 
 6..3%UQR% 
 2ORPRXF 
 6..XĜLP

.RVWHOHFQ+ 
3URVWčMRY


2B.: Trojky:  TH: Doskoky: 
Asistence:  Fauly: 

90

(20:23 43:34 62:64)
5R]KRGÿt
0DWČMHN.HF6FKRO]H
Diváci:

HÁZENÁ



VWUDQD

 
 
 
 
 
 
 
 
 



.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
ÒMH]GX%UQD0DORPČĜLFH%UQR%  7-6RNRO
.RVWHOHFQ++.6RNRO90H]Lĝtÿt  
7HOQLFH7-6RNRO,,3URVWčMRY  %R
KXQLFH6..3%UQR%  +%&2ORPRXF
,YDQþLFH  

www.vecernikpv.cz

11. kolo:

2ORPRXFNR2SDYD


85:90

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD 3DUGXELFH'čÿtQ
  1HMYtFHERGĥ
.RKRXW9\RUDO3ĤOSiQâYUGOtND6OD
QLQDSR3RPLNiOHNâLãND$XWUH\
  86. 3UDKD  1\PEXUN  
   1HMYtFH ERGĥ 0DUHã 
âWČUED$SSOHE\6WHYDQRYLþ0DULþ
+UXEDQDâDIDUþtNSR$OPHLGD 
6YLWDY\.ROtQ  
1HMYtFHERGĥ2 %ULHQ&UDQGDOO.R
YiĜD6OH]iNSR.UHIIWýtå*UDQLþ
  +UDGHF .UiORYp  %UQR  
 1HMYtFHERGĥ6HGPiND2
3HWHUND SR  /RãRQVNê  6WDPHQNRYLþ
  )DUVNê  6WHJEDXHU  6PLWKVRQ D
-RNOSR

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(














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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDSURVLQFHKRGLQ
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FH1\PEXUN  86.3UDKD1+2VWUDYD
 ÒVWtQDG/DEHP%UQRHr. Králové - Olomoucko.

Foto: BK Olomoucko
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$GYHQWQËNRQFHUW\XNRê¿UĎSRKODGËSRGXxL s cestovatelkou

Veèerník pøipravil
besedu pro seniory

PROGRAM:

x Prohlídka centra sportovní medicíny a ukázka nabídky ƐůƵǎĞď
x Konzultace s ŶƵƚƌŝēŶşŵƚĞƌĂƉĞƵƚĞŵ ĂƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş
ƌĞĚƵŬēŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ - ǀǇƓĞƚƎĞŶşƚĢůĞƐŶĠŚŽƐůŽǎĞŶş
x Fixace ŬůŽƵďƽ ƉŽŵŽĐşƚĞũƉƽ
x sǇƓĞƚƎĞŶşƉůŽƐŬǇŶŽŚŽƵ
;ǀŚŽĚŶĠŝƉƌŽĚĢƚŝͿ
x KďēĞƌƐƚǀĞŶşƐƉůŸƵũşĐşǌĚƌĂǀǉǎŝǀŽƚŶşƐƚǇů
ZDARMA
TEJPOVÁNÍ

TANITA

ČECHY POD KOSÍŘEM V rámci Adventních koncertů v Muzeu kočárů už
v Čechách pod Kosířem vystoupili takoví skvělí zpěváci a muzikanti jako Vlasta
Redl, Jiří Pavlica s Hradišťanem či Sestry
Havelkovy. V jedinečném prostředí muzejního depozitáře, s ohněm plápolajícím
v prosklené hořící peci a v bezprostřední
blízkosti největšího smutečního kočáru se
vždy jednalo o nezapomenutelný zážitek.
A nejinak by tomu mělo být i letos.
Láska se většinou nerodí z pohledu, ale z doteku... Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem si na letošní advent připravilo trojici
koncertů, které by se měly dotknout našich
duší. První z nich to má dokonce v názvu.
V sobotu 14. prosince vystoupí Karel Kekeši. Výtečného zpěváka doplní známý textař
a rozhlasový redaktor František Novotný
známý mimo jiné díky dlouholeté spolupráci s legendárním Spirituál kvintetem.

'RUD]Ë.DUHO.HNHxLV)UDQWLxNHP1RYRWQÛP
)UDQWLxHN1HGYøGLeåDOPDQr

Oba se společně představí v programu Jak
se hladí duše. „Velký sál Muzea kočárů bude
netradičně vyzdoben a doplněn o mnoho
hořících kočárových luceren a svící, což pro
samého diváka bude neobyčejný pohled,“
upozornil majitel muzea Václav Obr.
Dva dny před Štědrým dnem, tedy v neděli
22. prosince, do Čech pod Kosířem zavítá
písničkář František Nedvěd. Podobně jako
František Novotný i on v minulosti spolupracoval se Spirituál kvintetem. Obrovské
popularitě se pak těšily jeho koncerty s bratrem Janem. Společně se představili i před
šesti lety na plumlovské přehradě, jednalo
se přitom o jedno z jejich posledních společných vystoupení. Od roku 2013 totiž již

Kateøinou Drábkovou

František opět vystupuje samostatně.
Zlatým hřebem pak nepochybně bude
Tříkrálový koncert, který celý cyklus završí.
V neděli 5. ledna v rámci něj vystoupí Pavel
Lohonka známý pod přezdívkou Žalman.
Scénu poblíž obrovského černého kočáru
zdobeného anděly tak obsadí jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény, jejíž
tvorba je charakteristická tesknou a hloubavou náladou. Co si lze přát více? „Nostalgie
zimního času a adventu se blíží a začíná doba,
kdy se lidé mají více setkávat a poznávat. Tímto bych rád osobně pozval všechny dobré
lidi na neopakovatelný program adventních
koncertů v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem,“ vzkázal na závěr Václav Obr. (mls)

PROSTĚJOV Kolektiv PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku připravil
další besedu pro obyvatele Domova
pro seniory v Nerudově ulici v Prostějově. Tento čtvrtek 28. listopadu
bude přednášet mladá cestovatelka
Kateřina Drábková o své cestě po
Pacifické hřebenovce táhnoucí se od
hranic Ameriky s Mexikem až po
Britskou Kolumbii v Kanadě. Od
14:30 hodin se přeneseme do americké přírody a zaposloucháme se
do poutavého líčení putování, které
zažil málokdo z nás.
Reportáž z besedy vám přineseme
(ans)
v příštím čísle.

35267ę-296(+8/É1š08%5É1,/,%(=35,0É725$
Rakouské vojáky na koních pohostili konšelé režnou
PROSTĚJOV Tradice, která je
každoročně velice atraktivní
a vyhledávanou pro desítky
Prostějovanů. V neděli dopoledne dorazili na náměstí
T. G. Masaryka huláni z 1. rakouského hulánského pluku
Merveldt. Stejně jako před 214
lety, kdy tudy táhli popasovat
se s Napoleonovým vojskem
u Slavkova. Rakouské vojáky na
koních přivítali prostějovští radní hanáckou režnou a jedině
tak bez přítomného primátora
ubránili město! „Zachránili jste
si krk, jinak bychom rabovali
a znásilňovali,“ smál se na celé
kolo velitel rakouské jízdy.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Když těsně před desátou hodinou
spatřil Večerník na náměstí radního
Miloše Sklenku s táckem a na něm vyskládanými panáky režné, bylo hned
jasné, k čemu se schyluje. Jakmile se
na náměstí T. G. Masaryka objevili za

halasného pokřiku rakouští huláni na Rakouští hulání se z Prostějova vydali na nili pietního aktu u připomínbujných ořích, konšelé se jim vydali koních do Kostelce na Hané, kde se účast- ky bojů s Napoleonem.
naproti. „Vítáme vás v Prostějově a přijměte malé pohoštění. Doufáme, že
naše město nevypleníte a opustíte ho
v pokoji,“ pronesl k hulánům náměstek
primátora Jiří Rozehnal, zatímco jeho
kolega radní Sklenka vojákům rozdával sklenky. „Rádi si dáme, rabovat
nebudeme,“ přislíbil velitel a po krátké
rozmluvě se členy vedení města obrátil
koně směrem k přítomným divákům
FOTOGALERIE
na náměstí.
klikni na
BYLI JSME
„Už je to přes dvě stě let, co tudy rawww.vecernikpv.cz
U TOHO
kouská kavalerie projížděla, aby si to
u Slavkova rozdala s Napoleonem.
,GFKPÆwV÷UVÊåGTCMQWwVÊJWN¾PKRąKLCNKRQJQwV÷PÊRTQUV÷LQXUMÚEJMQPwGNčXRQFQ
Tehdy vojáci v Prostějově opravdu raD÷déVXTVGéM[qTGåPÆ,KPCMD[RNGPKNKC\P¾UKNÿQXCNK 2x foto: Michal Kadlec
bovali a znásilňovali. Bez rozdílu věku,
milá paní,“ obrátil se na jednu ze seniorek velící hulán a opět tak rozesmál
saa
3x foto: Michal Kadlec
všechny, kteří jeho poutavému vyprávění o událostech začátku 19. století
naslouchali.
Huláni se v Prostějově zdrželi celou
hodinu. Někteří radní si dokonce
vyzkoušeli i jízdu na koni. „Na koňský hřbet jsem se vyhrabala jen s pomocí jednoho z vojáků a bujný oř mě
vzápětí málem shodil. Nedivím se, že
tenkrát před lety vzbuzovala vojenská
kavalerie na koních takovou hrůzu,“ 2ąÊLG\F TCMQWUMÚEJ JWN¾Pč PC RTQUV÷LQXUMÆ P¾O÷UVÊ *WN¾PKX\¾R÷VÊQDT¾VKNKMQP÷QFTCFPÊEJUO÷TGOMRąÊ 2TQUV÷LQXCPÆDGFNKX÷PCUNQWEJCNKX[RT¾X÷PÊQWF¾NQU
D[NRąÊOQVTKWOH¾NPÊ
VQOPÚO2TQUV÷LQXCPčO
VGEJTQMW
svěřila se Večerníku Milada Sokolová,
náměstkyně primátora.
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Zpìt v èase: do Vrbátek dorazili

vojáci jako za Napoleona
VRBÁTKY Slušivé kabátce a čepice.
Ale také pušky s bodáky a dělo. Tak
vypadala v neděli odpoledne náves
ve Vrbátkách. A nejen tam: obcemi
napříč Olomouckem a Prostějovskem procházela a projížděla kolona
vojáků ze začátku 19. století. Cíl? Dorazit do Slavkova a svést tam bitvu tří
císařů. Přes Vrbátky pak směrem na
jižní Moravu táhlo zhruba padesát
vojáků ruské, rakouské i francouzské
císařské armády. „Jsem tu poprvé,
akce mě zaujala. Nejlepší je asi ten
kanón,“ poznamenal jeden z mnoha
návštěvníků Martin Frodl.

ní a další nepříjemnosti s tím spojené
vyměníme za organizované občerstvení,“ usmíval se starosta narážce na to, že
armády v minulosti nebyly na venkově
dvakrát vítané.
Ta procházející Vrbátkami byla jiná.
I když také se za ní táhl rámus: salvy
z děla slyšelo široké okolí. Ohlásily, že
oddíl putující do Slavkova z Olomouce
dorazil. „Velím rakouským granátníkům. Náš klub organizuje tuto akci od
roku 2005. První ročník nás bylo sedm,
teď nás je padesát. Padesát lidí si bere na
týden dovolenou a jde na bojiště,“ pro-

zradil Lubomír Partyka, předseda ostravského klubu vojenské historie, tou
dobou v uniformě majora. Jak dodal,
z akce se stala mezinárodní záležitost.
„Tentokrát tu máme chlapce z Jeny, jsou
zde Francouzi, připojí se Rakušané,“
vypočítal muž, jehož oddíl se později
přesunul do Kralic na Hané. Tam si společně se stovkami a tisícovkami dalších
nadšenců po celé Evropě připomněl
bitvu u Slavkova, v níž Napoleon s francouzskou armádou porazil ruské jednotky cara Alexandra a rakouské vojsko
císaře Františka.

Michal SOBECKÝ
Kolona se načas „zasekla“ před obecním úřadem. Tam se vojáci nechali
ochotně fotit, pózovali, ale také ukazovali svou výstroj a výzbroj. Navíc je čekalo občerstvení a přivítání od starosty
Pavla Novotného. „Myslím si, že je to
super. Vyšlo počasí, které přitáhlo lidi.
Dneska je jich tu dost,“ řekl starosta.
Jeho předchůdce svého času nadšence
mířící do Slavkova zachytil a poprosil,
aby trasu kolony protáhli i přes Vrbátky.
A od té doby se změnila. „Vyrabování
tu nehrozí. Dohodli jsme se, že rabová-

jjak
ak rakouští
rakkouuští huláni
huláánii pprojeli
rojjelli m
městem...
ěsteem...
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KOSTELEC NA HANÉ Lehká
kavalerie, huláni i další jednotky. Všichni vyrazili uplynulou neděli do Kostelce na
Hané. Tedy přesněji řečeno
na břeh říčky Romže. Tam
v zajetí zeleně totiž lidé naleznou malý pomníček věnovaný padlým. A právě na tomto
místě si lidé každoročně připomínají bitvu u Slavkova.
Večerník byl u toho!
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
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BYLI JSME
U TOHO

„Sešli jsme se tady proto, abychom
uctili oběti nejen napoleonských
válek, ale také těch dřívějších a pozdějších,“ pronesl Petr Šimara, který
vedl modlitbu za všechny zbytečné
oběti zbytečných válek. Neopomněl
ani 30. výročí sametové revoluce
a vyslovil se pro to, aby si lidé vážili
svobody. Zazněla také státní hymna.
Hlavní částí programu byla ale přehlídka vojáků: jízdy a také francouzské pěchoty. Jednotky byly oděné do

$QF¾M[VGPVQMT¾VXCMEKPGD[N[PCQ
RCM8QL¾EKKEKXKNKUVÆRąKwNKMRQOPÊMW
WEVÊVRCO¾VMWQD÷VÊX¾NGéPÚEJMQP
HNKMVč
Foto: Michal Sobecký

období napoleonských válek, nadto
s plnou výzbrojí. Došlo k představení toho, k jakému patří oddílu a také
odkud jednotliví účastníci v uniformách pochází. „Je to zajímavá, moc
pěkná akce. Přišli jsme sem na doporučení, mluvili o tom ráno na mši.
Nevěděli jsme, že je tu takové místo
a bydlíme přitom v Kostelci už pár
let,“ uvedla jedna z návštěvnic Kris-

týna Minářová. Společně pak byla
svědkem i dalšího programu: uctění
obětí válek přímo u pomníku a také
ukázky vojenského chirurgického
zákroku. Jedno nicméně bylo od
prvního pohledu jisté: akci neocenili
snad jen lidé nesnášející zbraně a ti,
co se bojí koní. Rodiny s dětmi, lidé
ve středním a vlastně v jakémkoli
jiném věku ji naopak rádi navštívili.

kultura
volejbalv Prostějově a okolí

kouč po střetnutí spíš kritický. „Sice
máme doma další vítězství bez ztraceného bodu, tím pádem tři důležité body
do tabulky, za což jsme určitě rádi. Na
druhou stranu si však musíme přiznat,
že náš výkon tentokrát nebyl úplně dobrý. Trápili jsme se zejména na přihrávce,“ řekl hlavní trenér vékáčka Lubomír
Petráš.
Zmar jeho svěřenkyň vyvrcholil ve výše
popisovaném pokračování číslo dva.
„Tam jsme vyráběli hrozné chyby, po
hladké úvodní sadě asi přišlo velké uspokojení. A jakmile jsme přestali bodovat
servisem i díky kvalitní obraně, nesmyslně vyhazovali smeče, nedali příjem a dělali další nesmysly, vznikla z toho taková
krize,“ kroutil Petráš hlavou.
Ani tak Královo Pole na zrušení prostějovské neposkvrněnosti v domácím prostředí nedosáhlo. „Přestali

BYLI JSME
U TOHO

jsme dělat blbosti, zkoncentrovali se,

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

6

ovládly 3:0, v hale Sportcentra DDM pořád neztratily ani set! Po Olomouci,
Přerovu, Šternberku, Frýdku-Místku a Liberci to tentokrát odneslo KP Brno.

www.vecernikpv.cz

dělá,“ nechala se slyšet dramaturgyně
Městského divadla v Prostějově Hana
Šprynarová, která na představení nechyběla.
Kromě uměleckého a zábavného však
měla hra i jiný rozměr: charitativní.
Pro Nadační fond DĚTEM totiž vybírala ze vstupného peníze. Ty následně
putují do prostějovské nemocnice,
konkrétně dětem. „Velmi si ceníme, že
výtěžek z této akce poputuje na naše
Dětské oddělení Nemocnice Prostějov. Pořídíme za něj dětem obrázky,
které vyzdobí oddělení a zpříjemní
malým pacientům pobyt v nemocni-

$QNGM2QNÊXMCCLGJQFEGTC#PPCFQUVCNKRWDNKMWOFQMQNGP2ąÊDW\GPUM¾EJGOKGHWPIQXCNCKPCFKXCFGNPÊEJRTMPGEJ
Foto: Michal Sobecký

východní sekce soutěže, přesto
splnily svůj první dílčí cíl: postup
do elitní osmičky pro zahajovací díl nadstavbové fáze, společné
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HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Druhé kolo základní části
Českého poháru starších žákyň
2019/2020 nevyšlo mladým volejbalistkám VK Prostějov U15
tak skvěle jako úvodní dějství, kdy
skončily v nejvyšší skupině Moravy senzačně druhé. Tentokrát obsadily v Hradci Králové šesté místo
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Po vyrovnaném úvodu (2:2, 5:4)
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Michal KADLEC

Marek SONNEVEND

7:20, 10:20, 12:21, 22:22, 25:23.
Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:7, 7:10,
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Druhý set: 2:0, 2:3, 3:5, 4:12, 5:18,
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

7:4, 13:5, 13:8, 21:8, 24:9, 25:12.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:2, 4:2, 5:4,

VK PRO
POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA KP BRN
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comedy One Knor
Show se z důvodu
CZ
malého zájmu rozhodli vystoupení
oznámilo na svých internetových zrušit. Mrzí nás to, ale chyba není na
stránkách, dnešní vystoupení se ne- našem přijímači. Peníze za zakoupené
uskuteční.
vstupenky
vám budou vráceny na poaneb názor
Jak to vidí akci přitom kladně
Kulturně-charitativní
kina,“ vzkazuje Barbora Kucsa
Michaela
Zatloukalová
KAPITÁNKA
pořádal
Nadační Fond DĚTEM a výPrágerová,
ředitelka prostějovského
těžek ze vstupného měl putovat na kina.
(ans)
„Po hladkém prvním setu s Královým Polem vůbec nevím, co se stalo v tom druhém. Každopádně jsme tam začaly hrozně moc chybovat a samy si příznivý
průběh pokazily. Naštěstí přišel neuvěřitelný obrat ze 7:20 na 25:23, z čehož
jsem ještě teď v Jiříkově vidění. Zachránily jsme si tím šesté domácí vítězství v sezóně, navíc zase 3:0. Což je přes herní problémy paráda. Samozřejmě je pravda,
že bychom na svém hřišti neměly hrát tak strašně špatně, jako většinu druhé
sady. Přitom jsme si s holkama po jasně získaném prvním setu říkaly: nesmíme
polevit, jedeme naplno dál. A pak přišla taková hrůza. (smích) Zároveň jsme
ale dobré, že dokážeme i ze zdánlivě neřešitelného stavu 12:22 ještě otočit. Tohle
se nestává každý den, nejspíš jsem to sama ještě nezažila a možná ani nikde
neviděla. Brňačky z nás teď budou hotové, vždyť u nich jsme obrátily z 0:2 na
3:2 a tentokrát přidaly jiný zajímavý kousek. (směje se) Poděkovat musíme fanouškům, kterých
přišlo
víc než obvykle
skvěle
povzbuzovali,
k vítězství
nám
PROSTĚJOV
Klub
speciálních
sil aNo
Name.
Slovenská
pop-rocková
dost pomohli.
Příště jedeme
Přerova, jeskupina
načase konečně
zabrat
i venku.“
pořádá
Mega koncert
pro do
Nadační
působí na
hudební
scéně přes
VKjsou
Prostějov
fond speciálních Michaela
sil a lákáZATLOUKALOVÁ,
na zná- dvacet letnahrávačka
a její písničky
stále obmé hudební osobnosti. Ve čtvrtek líbené u věkově širokého spektra po28. listopadu vystoupí od 18:00 sluchačů. V Prostějově vystoupí od
hodin postupně Pokáč, Sebastian, 20:45 hodin. Po ukončení jednotliNo
Name a následovat bude after vých výstupů bude od 22:00 hodin
Marek
PØICHÁZÍ
OBDOBÍ
party
s Rádiem Haná. Program
je následovat
afterPRAVDY
party Rádia Haná.
Sonnevend
opravdu našlapaný a je tedy možné „Účelem a posláním Nadačního
První
tři kola UNIQA
ČR 2019/2020
byla pro ženysilVKjeProstějov
napředpokládat,
že se extraligy
Společenský
fondu speciálních
zajišťování
prosto otevřená a dopadla z výsledkového hlediska báječně (venku Liberec 3:1
dům v Prostějově bude otřásat v zá- finanční, materiální, humanitární
a KP Brno 3:2, doma Olomouc 3:0). Potom Hanačky pravidelně střídaly jasné
kladech.
nebo
vzdělávací
podpory
obětem
triumfy na vlastním hřišti s více či méně hladkými porážkami na palubovkách
Vsoupeřek
17:00 hodin
se otevře
Společenský
pracovních
úrazůpředpoklady.
s trvalými následky
v době,
kdy byly
de facto naplňovány
zápasové
A nyní
dům
v očekávání
davu natěšených
lidí vzaměstnancům
speciálních
s cílem
nastává
znovu otevřenější
pasáž sezóny,
níž je dopředu opět
všechnosilnejisté.
naTým
kvalitní
hudební
produkci.
Hodinse snáze
vyrovnat
s následky
pracovvékáčka
pojede
na horkou
půdu Přerova,
kterému
se sice
letos nedaří,
ale
kuve na
to publikum
přivítá prvního
ních
a pomoci
těmto
obětem
své hale
je vždy nebezpečný.
Pak přivítá
silnýúrazů
Olymp
Praha a ještě
silnější
Šelmy Brno, načežkterým
kalendářní
zakončí vpracovního
nikoliv slabém
(byť
zatím tabulkově
vystupujícího,
je rok
písničkář
úrazu
k opětovnému
zaposledním)
nový
zahájí
proti momentálně
kvalitní
Pokáč.
Jedná Šternberku.
se o českéhoNačež
textaře,
jenžletopočet
členění
do společnosti.
Zajišťování
fiOstravě
základní
část nejvyšší
soutěžemateriální,
uzavře ve Frýdku-Místku,
kde
hraje
na akytaru
a ukulele.
Do tuzemské
svých nanční,
humanitární nebo
to rovněž
nebývá jednoduché.
textů
zapracovává
problémy běžného vzdělávací podpory pozůstalým po
Nebálabych
se těchto
šest nejbližších
nazvat obdobím
pravdy. Dosavadní
života
nechybí
ani ironie,
sarkasmusdějství
zaměstnancích
speciálních
sil s cílem
vývoj ročníku leccos naznačil i ukázal, k jakému konečnému umístění by proa nadsázka. Následně jej od 19:15 ho- se snáze vyrovnat s následky tohoto
stějovské volejbalistky mohly přibližně směřovat. A právě zbytek základní fáze
din
vystřídá
Sebastian.
Tento
mladý
úmrtí
a
pomoci
pozůstalým
udržet si
tenhle směr upřesní, aby následně vše s definitivní platností rozsekla nadstavba
nadějný
zpěvák,
kytaristaplay-off.
a textař se na přiměřenou kvalitu života. A další ve+ především
závěrečné
hudební
scéně
objevil
teprve „nedávřejně
prospěšnábudou
činnost,
takpoloviny
zní poJaké se teď
nabízejí
možnosti?
1. Petrášovy
svěřenkyně
až“do
no“,
alepravidelně
již si získalbodovat
značnou
základnu
pisženáplně,
na co
se vybrané
ledna
(byť
těžko věřit,
by mohly
úplně
všechnofinanční
vyhrát)
svých
fanoušků a jeho
stoupáOlomouc
prostředky
použijí.
a za odskočeným
duemkariéra
top favoritů
- Šelmy
vyletí na třetí místo. 2.
Družstvo
kapitánky Zatloukalové prostřídá
vítězství je
s prohrami,
zůstane
strmě
vzhůru.
Vstupenky
možné čímž
zakoupit
na
v přetahované
o čtvrtou
až pátouznají
pozici. www.ticketportal.cz
3. Hanácký soubor nakupí
poDalšího
vystupujícího
interpreta
nebo většinu
v prodejně
rážekiastaří
klesne
na šestou
příčku za obrozený
Liberec. SAFETY na Vodní ulici.
mladí
z Česka
a Slovenska.
Ne- REPOINT
Také
jste
zvědaví,
co
nejbližší
týdny
přinesou
doopravdy?
jedná se o nikoho jiného než o kapelu Cena vstupenky je 750 Kč.
(ans)

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Posledním zápasem
prostějovských volejbalistek před
vstupem do evropského CEV Cupu
se stane střetnutí 13. kola UNIQA
extraligy ČR 2019/20. Ženy VK
k němu nastoupí v sobotu 30. listopadu od 19.00 hodin na palubovce
Přerova. Jak zvládnou generálku
před mezinárodní konfrontací
s belgickým Beverenem?
Zubřice neměly v hale Sportcentra
DDM kromě úvodního setu šanci výsledkem 3:0 (22, 17, 13).
Venku se však Prostějovankám nedaří zdaleka tolik jako doma, naposledy přivezly ze hřiště protivnic dílčí
úspěch už zkraje října (3:2 v Králově
Poli). Od té doby následovaly čtyři
venkovní porážky bez jakéhokoliv
zisku, leč vesměs u výše postavených
celků. Nyní družstvo kapitánky Zatloukalové zajíždí k přece jen hratelnějšímu soupeři.
Přerovský soubor je v průběžném
pořadí osmý a dosud získal pouhých
sedm bodíků za těsnou prohru 2:3
se Šelmami Brno a vítězství 3:1 nad
Šternberkem a 3:1 nad KP Brno. Jinak

yy Co říkáte na celkově dost divoké
střetnutí?
„No, jak bych to shrnula... Pan trenér
říkal, že nám to nešlo na přihrávce,
s čímž bych při pohledu na statistiky
souhlasila. Příjem jsme měly o dost
horší než soupeřky, to je pak vždycky
těžké útočně kombinovat a zakončovat rychle proti jednoblokům. Trápily jsme se hlavně ve druhém setu, ale
tím víc ráda jsem za způsob, jakým
se nám povedlo otočit velkou ztrátu.
Doma jsme ubouchaly další výhru 3:0
a máme radost, že se to fanouškům
líbilo.“
yy Úvodní sadu jste ovládly 25:12.
Co se stalo v té druhé?
„Řekla bych, že první set byl možná

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

"INIL?JILN´Û

až moc jasný. To pak svádí k polevení,
proto jsme si s holkama říkaly, že po
tak jednoznačném průběhu nesmíme
nic podcenit a dál makat. Což se nepodařilo, Brno nám stejně odskočilo.
A navíc hrozně moc. Naštěstí jsme to
ještě obrátily.“
yy Prohrávat 5:18 na vlastní palubovce je asi příliš, ne?
„Jo, nedařilo se nám vůbec nic. Ve
volejbalu se tohle někdy stává, i když
nevím přesně proč. Prostě to najednou
přestane jít úplně všem z týmu, nikomu se nedaří, každý chybuje. A čím víc
chybu nechcete udělat, tím je to horší,
až kazíte i obyčejné jednoduché věci.“
yyZažila jste někdy zvrat ze 7:20?
„Asi ne. Za stavu tuším 5:14 jsme si při
oddechovém čase říkaly, že máme ještě půlku setu před sebou a pořád s tím
jde něco dělat. Potom však soupeřky
odskočily až na těch 7:20, což je s dvaceti body jednoho družstva vlastně už
koncovka. Tam pak stačí jedna blbá
chybička a závěr se strašně rychle blíží,
proto se takové skóre otáčí nesmírně
těžko. My jsme to tentokrát zvládly.
Ukázalo se, že protihráčky jsou asi

druhé sadě prohrávaly domácí ženy 12:22, ona přišla na podání
a šňůrou účinných servisů klíčově pomohla k vyrovnání na 22:22
s následným vítězným obratem.

Juniorky OP Prostìjov
zatím druhé v KP
Prostějov (son) - Probojovat se do 1.
ligy ČR U19 – to je dlouhodobý cíl voještě labilnější
lejbalových juniorek TJ OP Prostějov.
než my, čehož jsme
Nejblíže k jeho splnění byly v předminulé sezóně, kdy postoupily až do kvavyužily.“ (smích)
lifikace o druhou nejvyšší tuzemskou
yy Jak jste se cítila na servisu
soutěž, kde neuspěly. Od té doby se
při stěžejní desetibodové šňůře
jim
B
Y
L
I
J
S
M
E smělá meta poněkud vzdálila.
z 12:22 na 22:22?
U T O H O Ani v aktuálním ročníku krajského
„Samozřejmě jsem byla nervózní, nepřeboru téhle věkové kategorie to nebudu říkat, že ne. (směje se) A říkavypadá, že by Hanačky mohly útočit
la si: hlavně nepokaž! Tím větší
.WEKG 0QX¾ RąGMQP¾X¾ UXQW UOGéÊ na prvenství a tím opětovnou účast
DTP÷PUMÆDNQM[ Foto: Marek Sonnevend
buchtu jsem pak dávala, něktev kvalifikačním turnaji prvoligových
rá podání letěla snad pět metadeptek. Hned na úvod KP 2019/20
rů do autu. Ale soupeřky to naštěstí složitější. Chceme jim vrátit porážky totiž dostaly naloženo na půdě favorita
pořád braly. Sama moc dobře vím, že a uvidíme, jestli se nám povede udr- Šternberka B, který je smetl 3:0 (17,
na přihrávce je to stokrát horší než na žet sérii výsledků 3:0. (se šibalským 19, 16) a 3:0 (13, 10, 15). Od té doby
servisu, i proti zdánlivě lehkému po- úsměvem) Když to řeknu víc vážně, sice mladice ópéčka zvládly další čtyři
dání. Hlavní je v takové chvíli nezka- byly bychom samozřejmě rády za zápasy vítězně, když uspěly v Šumperzit, aby chybu mohl udělat protivník. jakákoliv vítězství nad takhle kvalit- ku po výsledcích 0:3 (-10, -18, -14)
a 1:3 (-24, -20, 18, -11) i doma proti
Což zafungovalo.“
ními družstvy.“
Bohuňovicím poměrem 3:0 (10, 17,
yy Máte hodně mladý kolektiv yy Kromě toho vás do konce zá19) a 3:0 (17, 14, 16). Přesto zůstávají
a přesto šest triumfů 3:0 na vlastním kladní části čekají venkovní soubo- v tabulce druhé za svými suverénními
hřišti za sebou. Čím si to vysvětlujete? je s hratelnějšími mančafty, u kte- přemožitelkami, jež vůbec neztrácejí.
„Určitě moc děkujeme fanouškům, rých byste měly bodovat, že?
Nejbližší dvojutkání má juniorský výkteří nás letos táhnou, jejich podpora „Přesně tak. Hlavně chceme začít ven- běr TJ OP na programu 15. prosince
je super. V domácí hale si víc věříme, ku hrát konečně líp, což nám v téhle v hale Přerova B.
tlačíme servisem a pak máme i lep- sezóně zatím moc nejde. Pokud se KP juniorek 2019/20 – pořadí po
ší obranu, daří se nám tady. Teď ale zlepšíme, přijdou i body a všechno 8. kole: 1. Šternberk B 18, 2. OP
přijedou dva těžcí soupeři Olymp půjde hladce jako po másle.“ (opět se Prostějov 12, 3. Přerov B 9, 4. Šumperk 9, 5. Bohuňovice 0.
a Šelmy, proti kterým to budeme mít směje)

jaký byl anglický humor v konici...

Pavel Navrátil
wfotbalistek ÈR U14
Nymburk, Prostějov (son) - Lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil
ještě víc rozšířil své pole působnosti
u reprezentačních výběrů mladých fotbalistek České republiky. Loni a letos se
stal členem realizačního týmu ČR u dívek U17 i U19, nyní doktorsky dohlížel
také na třídenní soustředění věkové kategorie U14 v Nymburce. „Hodně jsme
si užili anglického počasí, mlhy a hlavně
deště. Tréninkový kemp vyvrcholil
přípravným zápasem Čechy – Morava
s výsledkem 4:2,“ informoval Navrátil.
Mezi pěti desítkami zúčastněných hráček prý byla například Klára Kozáková
z Brodku u Prostějova nastupující momentálně za Slavii Praha či dcera slavného atleta desetibojaře Romana Šebrleho. „Zároveň v Nymburku probíhal
i tréninkový pobyt mladých fotbalistů
z Číny v rámci Akademie Slavie Praha,“
prozradil Navrátil. Na starší volejbalové časy si zavzpomínal s Bronislavem
Mikyskou, který je jedním z vedoucích
činovníků Sportovního centra Nymburk. „Chtěl přeposlat společný snímek
družstva mužů, jež v roce 1985 získalo
stříbro na mistrovství Evropy v Amsterdamu a které jsem tehdy vyfotil.
Taky jsme si vybavili společný zájezd na
světový šampionát 2006 do Japonska.
Jeho dcera Soňa Mikysková teď po návratu z Kazachstánu nastupuje za Šelmy
Brno,“ doplnil Pavel Navrátil.

Sportovní činnost pod
hlavičkou VK Prostějov
a pod vedením renomovaných trenérů (Aleš Novák,
Lubomír Petráš, Lenka
Fabikovičová, Solange Paula
Pereira Soares), s tím spojené
stabilní finanční zázemí.
Ubytování a stravování
v blízkosti gymnázia (dotované VK dle výkonnosti
studentky).

Perspektivu star tu
za A družstvo žen VK
Prostějov (v letošní sezóně patří do jeho hráčského kádru i prostějovské odchovankyně
Michaela Zatloukalová,
Te r e z a
Slavíková,
Tereza Baláková, Aneta
Weidenthalerová, Klára
Dvořáčková, Veronika
Boudová).

Perspektivu startu v mládežnických reprezentacích České republiky
(členkami reprezentačního týmu RD2004
jsou Andrea Píchalová
a Simona Marešová,
v družstvu RD2006 je
Andrea Fabikovičová
coby trenérská posila
z úspěšného týmu žákyň
Břeclavi).

Co všechn
no GJW nabízzí?

Přihlášky se mohou podávat
do konce listopadu!
Odkaz na webové stránky GJW:
www.gjwprostejov.cz.
Odkaz na webové stránky VK:
www.vkprostejov.cz.
Kontakt na vedoucího trenéra mládeže:
Aleš Novák – telefon 777 110 864,
e-mail a.novak@cvf.cz.
ALEŠ NOVÁK, vedoucí projektu Naděje dívky

Pro případné zájemkyně a jejich doprovod zajistíme:
dle osobní domluvy prohlídku školních i sportovních zařízení, možnost vyzkoušet si trénink „naživo“
a podání doplňujících či upřesňujících informací.

PROSTĚJOV Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově hledá zájemkyně
o studium čtyřletého oboru Volejbal dívky,
a to pro školní rok 2020/21.
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Nejen v případě prostějovských volejbalistek bývá zvykem, že balóny během soutěžních duelů sbírají a hráčkám podávají oddílové
mládežnice žákovského věku. Novinkou však je, že ženy VK věnují
svým malým klubovým parťačkám po každém domácím střetnutí
originální odměnu: velkoformátovou fotografii vlastnoručně podepsanou všemi členkami týmu. A holky mají zaslouženou radost!

Odměna pro podavačky míčů

Foto: Marek Sonnevend

Nabbídkaa stu
Nabídka
studia
udiaa oboru
obooru VOLEJBAL
VOLEEJBAAL DÍVKY
DÍVVKYY ZAUJALO NÁS OBRAZEM
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vs.
ti to bude
něco jiného. Jednak
se musíme
přizpůsobit
tamní malé hale
s nižším stropem a také bychom rádi
po dlouhé době zase zvítězili venku,
kde se nám během těžké série utkání u favoritů nedařilo. Teď je na čase
zabrat, i když zrovna přerovský tým
dokáže být na své vlastní půdě velice
nepříjemný. Na body tak dosáhneme
pouze dostatečně dobrým výkonem,
proto musíme věřit ve vlastní schopnosti za každé situace,“ odtušil hlavní
trenér volejbalového Prostějova Lubomír Petráš.
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Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

Lucie Nová: „Moc děkujeme fanouškům!
Ukázalo se, že soupeřky z Brna
jsou asi ještě labilnější než my“

střádal samé vyšší porážky, náladu si ovšem spravil alespoň postupem do čtvrtfinále Českého poháru přes prvoligový
Hradec Králové.
Zubřicím velí kouč Radim Vlček, který
po minulém kvalitním ročníku (šestá
pozice) musel kvůli řadě hráčských
odchodů přebudovat skoro celý kádr.
Jeho současnými oporami jsou univerzálka Sandra Kotlabová, zahraniční akvizice na smeči Olivia Rusek i na bloku
Krysteena Davis a Jacquelyn Oestreich,
reprezentační libero Nikola Vaňková.
Na nahrávce se střídají odchovankyně VK Lucie Zatloukalová s někdejší
Agelkou Veronikou Tinklovou.
„Přerov jsme sice doma bez větších
problémů přehráli, ale na jeho hřiš-
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Tým vékáčka pojede do rivalského
města v roli favoritek, neboť je o tři
místa v průběžné tabulce soutěže výš
a hlavně nasbíral o propastných šesttriumfem před svými fanoušky dostaly náct bodů víc. I díky prvnímu vzána zisk 23 bodů a tím se opět víc přiblí- jemnému duelu této sezóny, v němž
žily medailové pozici. Sice klesly na pátou příčku za Olymp Praha (24), který
vytěžil z předehrávky 17. kola s Frýdkem-Místkem, ale na třetí Ostravu (25)
už ztrácí pouze dva bodíky. Severomoravský celek totiž podlehl Liberci 0:3,
čímž šestá Dukla (18) zůstává relativně
na dohled.
Důležité tak bude ukončit venkovní
sérii čtyř porážek za sebou vítězstvím na půdě osmého
B Y LPřerova
I J S M E (7),
U T O H O k duelu
kde Prostějovanky nastoupí
13. extraligového dějství v sobotu
30. listopadu od 19.00 hodin. „Tam PROSTĚJOV Spíš tiše a nenápadně se mladá smečařka Lucie
to není nikdy jednoduché, proto se Nová (na snímku) stala za poslední rok ze střídající hráčky jedmusíme maximálně připravit a po delší nou z největších opor prostějovského družstva. Třiadvacetiletá
době předvést na hřišti soupeře dobrý volejbalistka to potvrdila i proti Královu Poli jak nejlepšími stavýkon. Rozhodně chceme přivézt nějatistickými čísly, tak svou klíčovou rolí během kritické pasáže. Ve
ké body,“ ujistil slovenský stratég.
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Foto: Marek Sonnevend
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ocenil kouč VK Lubomír Petráš.
„Přijít o jednoznačně vyhraný set
z tak obrovského náskoku se prostě
nesmí stát, bez ohledu na okolnosti
je to trestuhodné,“ vrtěl nevěřícně
hlavou trenér KP Brno Matúš Kalný.
Lodivod hanáckých „kouzelnic“ však
téma logicky nakousl i z opačné strany. „My jsme se primárně neměli vůbec dostat do tak strašné herní krize.
Dopustit doma skóre 5:18 je ostuda,
tohle si před vlastními
fanoušky nePROSTĚJOV
Do prostějovskésmíme dovolit. Kdyby proti nám stál
ho
kina soupeř,
měl zavítat
známý
komik
silnější
tak sadu
bez probléMiloš
Knor se
představením
mů dotáhne
do svým
jasného
konce a celý
zápas by potom
vypadal nejspíš úplnazvaným
„OneKnorShow:
Než
ně jinak,“
upozornil
PetrášMetro
pravdivě.70
začnu“.
Jak
však kino

tězně otočit na 25:23 – to je pod vybalistek
vékáčka
dál utěčástečně
autobiografickými.
Michal
sokou sítí v dospělé kategorii oprav- gagy,
chátrající, životem
prozkoudový unikát! „Nepamatuju, že bych „ON
šenějenarůstá.
I šesté utkání
SOBECKÝ
ve své kariéře něco takového zažil. šený muž, který rád poučuje a vrtá

mizerně
rozjeté dějství nakonec vípro
Večerník

Skvělá
série volejdítě,
bylo domácí
ve hře prokládáno
vtipy, Hanou Bolek Polívka zavítal i se hrou
Lakomec o necelý měsíc dřív. „Já
mám Bolka Polívku prostě ráda! Některé fóry jsou lepší, jiné slabší, ale je
tohoto
extraligového
ročA holky
zaslouží
uznání
za výborný
Hra
pojednává
právě
o hercích
– otci do života svému potomkovi. ONA to charismatická osobnost, na kterou
prohraného
setu,“ má
níku
naže vlastní
palubovce
a obrat
dceři zdánlivě
– o souboji
dvou generapocit,
její zploditel
je parano- se dobře dívá, i když vlastně nic ne-

sobotního mače mezi volejbalistka- cí,k nimž se přidává i třetí v podobě idní šťoural,“ píše o hře samo divadlo.
EXKLUZIVNÍ
mi Prostějova a Králova Pole. Ztrácet malého, často brečícího potomka. Představení se v Prostějově setkalo
reportáž
5:18, 7:20 a ještě 12:22, přesto tak Vyzvídání o tom, čí že to je vlastně s velkým ohlasem. A to přesto, že na

Až rekordní rozměr měla druhá sada
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Marek
znovu začali hodně tlačit a velkým náSONNEVEND
porem dokázali obrovské manko otočit.
Za to zaslouží děvčata pochvalu, byť je
PROSTĚJOV Otcem a dcerou v „civilním“ životě, ale také na jevišti. To platí pro
Tohle konstatování je tím neuvěřitelnějpotřeba vidět, že soupeřky se dostaly
Bolka a Annu Polívkovy. Alespoň ve hře DNA. Tu Divadlo
Bolka
Polívky
předší, že Hanačky v sobotu proti KP Brno
do podobného stavu nemohoucnosti
stavilo minulý čtvrtek večer v prostějovském divadle.
A setkala
velkým
prohrávaly
ve druhé se
saděs7:20
a 12:22,
jako my předtím,“ upozornil Petráš obv
tu
dobu
klesl
jejich
výkon
do
hlubojektivně.
úspěchem.
Téměř
zcela zaplněný sál se většinu doby, po kterou hra probíhala,
Tak masivní
obrat
kého podprůměru,
vyráběly
V každém případě se ženy VK šestým
bavilo. siA nevybavoval
prožívalo s herci jejich veselé i smutné a tragikomické
osudy.
Vše doslova
bedklikni
na
kouè ani ihráèky
livě sledoval
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Ü½NGJ

původní zpravodajství
pro Večerník

školácké hrubky. Přesto se z hrozivého
útlumu ještě zvedly, aby úžasným obratem zachránily téměř jistě ztracené dějství 25:23.
Předchozí průběh měly přitom ve své
moci (25:12) a ve třetím dílu se pak vypořádaly s dalším nepříjemným výpadkem, už ne tak obřím (ze 6:3 na 7:10).
Zde byly klíčové dvě otočky, nejprve na
11:10 a zanedlouho ze 13:14 na 19:14.
Jakmile se domácí družstvo vyvarovalo
nevynuceně zbytečných minel, mělo
jednoznačně
navrch. Přesto byl jeho
FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Vzhledem k mládí současného týmu volejbalistek VK Prostějov je to až neskutečné, ale přesto reálné: i šestého soupeře v UNIQA extralize žen ČR
2019/2020 vyprovodily ze své haly Sportcentra DDM
jasným výsledkem 3:0 a během aktuální sezóny na
vlastní palubovce stále neztratily ani set!

Po nikoliv bezproblémovém prodloužení domácí
výsledkové dokonalosti se hodně přiblížily Ostravě

navštivte stále více oblíbenější
inter vecerník
milujeme
á

Show ZNOVU
s jeho ATAKUJÍ
dcerou TŘETÍ
divá ky
bavila
MÍSTO
VOLEJBALISTKY

%2/(.32/Ì9.$=Éì,/
935267ħ-296.e0',9$'/(
1$32'=,08þ32'58+e
ŽHAVÁ
NOVINKA

Po dobrém začátku sezóny měla třiadvacetiletá
smečařka Prostějova trochu slabší období, ale
několik posledních střetnutí už odehrála znovu lépe. V sobotu proti Královu Poli táhla
Nová družstvo 13 body, z nichž 9 zaznamenala útokem při velmi solidní
úspěšnosti 43 procent, přidala 2 esa
i bloky. A týmově špatnou přihrávku držela slušnou úspěšností 38 procent, dohromady se dostala na užitečnost +11.
Což nikdo jiný v duelu s mnoha zvraty
nedokázal. Takže, Lucko, děkujeme
a drž si vyšší standard i nadále!

Lucie NOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

28
44

volejbal

Po nikoliv bezproblémovém prodloužení domácí
výsledkové dokonalosti se hodně přiblížily Ostravě

kouč po střetnutí spíš kritický. „Sice
máme doma další vítězství bez ztraceného bodu, tím pádem tři důležité body
do tabulky, za což jsme určitě rádi. Na
druhou stranu si však musíme přiznat,
že náš výkon tentokrát nebyl úplně dobrý. Trápili jsme se zejména na přihrávce,“ řekl hlavní trenér vékáčka Lubomír
Petráš.
Zmar jeho svěřenkyň vyvrcholil ve výše
popisovaném pokračování číslo dva.
„Tam jsme vyráběli hrozné chyby, po
hladké úvodní sadě asi přišlo velké uspokojení. A jakmile jsme přestali bodovat
servisem i díky kvalitní obraně, nesmyslně vyhazovali smeče, nedali příjem a dělali další nesmysly, vznikla z toho taková
krize,“ kroutil Petráš hlavou.
Ani tak Královo Pole na zrušení prostějovské neposkvrněnosti v domácím prostředí nedosáhlo. „Přestali
klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

jsme dělat blbosti, zkoncentrovali se,
znovu začali hodně tlačit a velkým náporem dokázali obrovské manko otočit.
Za to zaslouží děvčata pochvalu, byť je
potřeba vidět, že soupeřky se dostaly
do podobného stavu nemohoucnosti
jako my předtím,“ upozornil Petráš objektivně.
V každém případě se ženy VK šestým

www.vecernikpv.cz

HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Druhé kolo základní části
Českého poháru starších žákyň
2019/2020 nevyšlo mladým volejbalistkám VK Prostějov U15
tak skvěle jako úvodní dějství, kdy
skončily v nejvyšší skupině Moravy senzačně druhé. Tentokrát obsadily v Hradci Králové šesté místo

První tři kola UNIQA extraligy ČR 2019/2020 byla pro ženy VK Prostějov naprosto otevřená a dopadla z výsledkového hlediska báječně (venku Liberec 3:1
a KP Brno 3:2, doma Olomouc 3:0). Potom Hanačky pravidelně střídaly jasné
triumfy na vlastním hřišti s více či méně hladkými porážkami na palubovkách
soupeřek v době, kdy byly de facto naplňovány zápasové předpoklady. A nyní
nastává znovu otevřenější pasáž sezóny, v níž je dopředu opět všechno nejisté.
Tým vékáčka pojede na horkou půdu Přerova, kterému se sice letos nedaří, ale
ve své hale je vždy nebezpečný. Pak přivítá silný Olymp Praha a ještě silnější Šelmy Brno, načež kalendářní rok zakončí v nikoliv slabém (byť zatím tabulkově
posledním) Šternberku. Načež nový letopočet zahájí proti momentálně kvalitní
Ostravě a základní část nejvyšší tuzemské soutěže uzavře ve Frýdku-Místku, kde
to rovněž nebývá jednoduché.
Nebál bych se těchto šest nejbližších dějství nazvat obdobím pravdy. Dosavadní
vývoj ročníku leccos naznačil i ukázal, k jakému konečnému umístění by prostějovské volejbalistky mohly přibližně směřovat. A právě zbytek základní fáze
tenhle směr upřesní, aby následně vše s definitivní platností rozsekla nadstavba
+ především závěrečné play-off.
Jaké se teď nabízejí možnosti? 1. Petrášovy svěřenkyně budou až do poloviny
ledna pravidelně bodovat (byť těžko věřit, že by mohly úplně všechno vyhrát)
a za odskočeným duem top favoritů Olomouc - Šelmy vyletí na třetí místo. 2.
Družstvo kapitánky Zatloukalové prostřídá vítězství s prohrami, čímž zůstane
v přetahované o čtvrtou až pátou pozici. 3. Hanácký soubor nakupí většinu porážek a klesne na šestou příčku za obrozený Liberec.
Také jste zvědaví, co nejbližší týdny přinesou doopravdy?

PØICHÁZÍ OBDOBÍ PRAVDY

3:0

Po vyrovnaném úvodu (2:2, 5:4)
Hanačky brzy začaly utahovat herní
šrouby. Tradiční tlak na vlastním hřišti

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dramatický souboj
ve stylu nahoru – dolů svedly volejbalistky Prostějova a Králova
Pole ve 12. kole UNIQA extraligy.
Během druhé sady to vypadalo na
vícesetovou přetahovanou, ale výběr VK neskutečně zvrátil ohromné manko třinácti bodů a nakonec
zvítězil bez ztracené kytičky. Před
svými fanoušky v tomto soutěžním
ročníku i na šestý pokus!

11:10, 11:12, 13:14, 19:14, 22:15,
24:17, 25:19.

Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:7, 7:10,

7:20, 10:20, 12:21, 22:22, 25:23.

Druhý set: 2:0, 2:3, 3:5, 4:12, 5:18,

7:4, 13:5, 13:8, 21:8, 24:9, 25:12.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:2, 4:2, 5:4,

VK PRO
POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA KP BRN

Marek
Sonnevend

Pondělí
listopadu
2019
Pondělí
25.25.
listopadu
2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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východní sekce soutěže, přesto
splnily svůj první dílčí cíl: postup
do elitní osmičky pro zahajovací díl nadstavbové fáze, společné
s Čechy.
Do hradeckého turnaje vstoupily Hanačky parádním vítězstvím 2:0 nad
Brnem, ale pak se jim přestalo dařit.
Podlehly 0:2 domácím favoritkám,

Břeclavi, Frýdku-Místku i Uherskému Hradišti, načež si náladu zvedly
alespoň závěrečným skolením Ostravy 2:0.
V tabulce sice obsadily jen horším
poměrem míčů šestou příčku za pátým Frýdkem, který měl stejný zisk
šesti bodů i totožné skóre setů. Ani
tahle nižší pozice jim však nevzala ra-

dost z faktu, že díky konečnému čtvrtému postu v moravském hodnocení
ČP odstartují celostátní nadstavbu
v horní osmičlenné grupě! Což žákyním vékáčka přiblížilo šanci přímé
kvalifikace na mistrovství republiky
2020.
(son)
Výsledkový servis Českého
poháru žákyň najdete na straně 26

vytvářely účinným servisem, kvalitní
obranou i dobrým útokem, zatímco
soupeřky chybovaly ve všem. Vékáčku pomohly dvě hodně dlouhé série
bodů za sebou při výborných podáních Zatloukalové (ze 7:5 na 13:5)
i Fričové (z 13:8 na 21:8), celý tým
fungoval během těchto pasáží jako nemilosrdná drtička. A jen kousek dělil
hostující družstvo od jednociferného
debaklu (24:9), teprve úplný závěr
vstupního dějství dílčí výsledek trochu upravil – 25:12 a 1:0.
Zakřiknuté Jihomoravanky postavil
na nohy start druhého dílu s obratem
z 2:0 na 2:3. Přitlačily na servisu, znejistěly prostějovskou přihrávku a trápení přepinkly na opačnou stranu sítě.
Karta se náhle úplně obrátila: skvěle
hrálo Královo Pole, špatně VK. A po
sedmibodové šňůře to rázem bylo
4:12, zanedlouho dokonce 5:18! Favoritky naprosto vypadly z konceptu,
do takové krize se doma v aktuální
sezóně ještě nikdy nedostaly. Jednociferný výprask tentokrát hrozil jim.
Tuhle hrozbu však zažehnaly (ze 7:20
na 10:20) a vzápětí dokázaly zdánlivě
nemožné, neboť původně obří ztrátu
strhujícím finišem zázračně otočily.

tím ale zdaleka nezastavila, právě naopak. Domácí děvčata si vzala vedení
okamžitě zpět (11:10), protivnice
bryskně zareagovaly (11:12), poté už
přišel definitivní zlom. Měl podobu
šesti vítězných výměn bez přerušení
(z 13:14 na 19:14) úřadujících vicemistryň republiky, které tím nasadily
k závěrečnému šturmu za triumfem –
25:19 a 3:0.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku UNIQA extraligy s dalším programem najdete na
straně 26

„Těžko něco říct. Zásadní bylo, že jsme útočili jen s dvacetiprocentní úspěšností,
což je strašně málo. A navíc jsme ztratili druhý set z tak obrovského náskoku, že
se něco podobného prostě nesmí stát. Tam domácí hráčky po jasné první sadě
polevily, vlastními chybami nás vrátily do utkání. My jsme tuhle šanci bohužel
promarnili a celkově nenavázali na dobrý výkon z minulého kola proti Olympu.“

Matúš KALNÝ – KP Brno

„Úvodní set jsme sice zvládli velice lehce, ale už tam nebyl náš výkon optimální. Trápili
jsme se hlavně na přihrávce, a když se k tomu ve druhé sadě přidaly další chyby, dostal
se celý tým po herní stránce strašně dolů. Vůbec jsme nebyli schopni otáčet, ale cením
si toho, že extrémní ztrátu 7:20 se povedlo následným vzepětím otočit. Úspěšná koncovka nás nakopla a zbytek zápasu jsme pak měli víc pod kontrolou.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
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Nejprve famózně zapodávala Nová,
přidala se perfektní defenziva a díky
deseti bodům v řadě došlo ke srovnání
skóre z 12:22 na 22:22! Aby pak sadu
zavřela Stümpelová dvěma šťastnými prasátky přímo ze servisu – 25:23
a 2:0!
Euforie vydržela Petrášovým svěřenkyním ještě zkraje třetího pokračování
(6:3), než se brněnský celek vzpamatoval zejména zásluhou úderně útočící Carpentier. Stačila dvě postavení
(6:7, 7:10) a všechno najednou vypadalo znovu jinak. Bláznivá houpačka

Martin ZAORAL

Lucie Nová: „Moc děkujeme fanouškům!
Ukázalo se, že soupeřky z Brna
jsou asi ještě labilnější než my“

Vvou MednDdvDcáWou knLKu $ cKyVWá dDOåt

Zubřice neměly v hale Sportcentra střádal samé vyšší porážky, náladu si ov- ti to bude
DDM kromě úvodního setu šanci vý- šem spravil alespoň postupem do čtvrt- něco jinésledkem 3:0 (22, 17, 13).
finále Českého poháru přes prvoligový ho. Jednak
Venku se však Prostějovankám ne- Hradec Králové.
se musíme
daří zdaleka tolik jako doma, napo- Zubřicím velí kouč Radim Vlček, který p ř i z p ů s o b i t
sledy přivezly ze hřiště protivnic dílčí po minulém kvalitním ročníku (šestá tamní malé hale
úspěch už zkraje října (3:2 v Králově pozice) musel kvůli řadě hráčských s nižším stropem a také bychom rádi
Poli).
Od té vybrala
doby následovaly
čtyři odchodů přebudovat skoro celý kádr. po dlouhé době zase zvítězili venku,
jako kmotru
svoji kamarádku
venkovní
bezve jakéhokoliv
a zároveň porážky
nástupkyni
funkci sta- Jeho současnými oporami jsou univer- kde se nám během těžké série utkázisku,
vesměs uRenátu
výše postavených
rostkyleč
Vincencova
Čechovou. zálka Sandra Kotlabová, zahraniční ak- ní u favoritů nedařilo. Teď je na čase
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knihovny.
v současnosti dokončuje společen- ské knihovny zanedlouho opět vrátí.
„Vlastně si teď užSpíš
ani nedokáži
před- Lišákovou
pravdou
by se měl uzavřít
PROSTĚJOV
tiše a nenápadně
se mladá
smečařka
Lucie ský román. „V něm jsem se zaměřila Tentokrát v roli kmotry. Ve čtvrtek 12.
stavit, že
bych
do světa
vypustila
ně- cyklus
jedenáctihráčky
detektivních
Nová
(na
snímku)
stala
za poslední
rokcelkem
ze střídající
jed- zejména na vztahy mezi lidmi. Vyjít prosince pokřtí novou knihu prostějakouzknihu,
aniž bych
ji tuprostějovského
pokřtila,“ příběhů,družstva.
které spojují
stejné postavy by měl už začátkem příštího roku. jovské autorky Taťány Krejsové.
nou
největších
opor
Třiadvacetiletá
svěřila se JarmilatoPospíšilová,
si Královu
vyšetřovatelů.
„Marii
Kovandovou
volejbalistka
potvrdilakterá
i proti
Poli jak
nejlepšími
sta- Po něm bych se opět ráda pustila

PROSTĚJOV Posledním zápasem
prostějovských volejbalistek před
vstupem do evropského CEV Cupu
se stane střetnutí 13. kola UNIQA
extraligy ČR 2019/20. Ženy VK
k němu nastoupí v sobotu 30. listopadu od 19.00 hodin na palubovce
Přerova.
Jak zvládnou
PROSTĚJOV
Jsou ženygenerálku
vždy jen
před
mezinárodní
obětí? Má
člověk šancikonfrontací
se obhájit,
spokud
belgickým
Beverenem?
se všichni
a všechno postaví
proti němu?SONNEVEND
A jsou rodinná pouta
Marek
výhradně jen otázkou pokrevního
Tým
vékáčka pojede
rivalského
příbuzenství?
Tyto ado
mnoho
dalměsta
v roli favoritek,
neboť
je o tři
ších otázek
klade nový
detektivní
místa
soutěžespivýš
románv průběžné
úspěšné tabulce
prostějovské
asovatelky
hlavně nasbíral
propastnýchLišášestJarmilyo Pospíšilové
náct
víc.Autorka
I díky jiprvnímu
vzákovabodů
pravda.
společně
se
jemnému
duelu
této sezóny,
němž
svými přáteli
a fanoušky
ve včtvrtek
21. listopadu pokřtila v zaplněném
podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
jednoznačném
průběhu
nesmíme
KONICE
Směšný může být každýtak
z nás.
Vtipný ovšem
pouze
ten,
podcenit a dál
makat.
Což sektenekdo
má něco v hlavě... Takový bylnic
nepochybně
sluha
Jeeves,
ROZHOVOR
Brnoanglickému
nám stejně odskočilo.
rýpro
nejednou
mladému
pánovi.
Večerníkzachránil kůži svémupodařilo,
A navíc
hrozně
moc. Naštěstí
jsme to
A to dokonce i ve chvílích, kdy mu
hrozilo
obrovské
nebezpečí,
ještě obrátily.“
že
se bude muset oženit! „Odkažte svůj mozek Národnímu muMarek
yy Prohrávat 5:18 na vlastní paluzeu!“
zvolal anglický lord na sluhovu
poté,ne?
co jej dokázal
SONNEVEND
bovceadresu
je asi příliš,
ze všech šlamastik vysekat. Se hrou
Zavolejte
Jeevese!
„Jo, nedařilo
se nám
vůbec dorazil
nic. Ve
uplynulou
23.dost
října
do Konice
Divadelní
Za dveřmi
Co říkátesobotu
na celkově
divoké
volejbalu
se tohlespolek
někdy stává,
i když
PROSTĚJOV Kdo jako dítě nečetl yy
z Náměště na Hané. Přišlo se na něj
podívat
zhruba
osm
desítek
nevím
přesně proč.
Prostě
to najednou
knihu Josefa Koláře Z deníku ko- střetnutí?
jak bych
shrnula...
trenér Živnostenského
přestane jít úplně všem
z týmu, nikodiváků,
kteřítozaplnili
sálPan
zdejšího
domu.
coura Modroočka, přišel o hodně. „No,

jjaký
aký bbyl
yl aanglický
nglickký hhumor
umor v kkonici...
oniicii...

nulé sezóně, kdy postoupily až do kvavyužily.
svižnější“ (smích)
podívanou, při níž se lidé
lifikace o druhou
nejvyšší tuzemskou
FOTOGALERIE
yy
Jak
jste sea oceňovali
cítila najednotlivé
servisu
vesele
chechtali
kliknité
na doby se
soutěž, kde neuspěly. Od
při
stěžejní
desetibodové
šňůře
výstupy
spontánním
potleskem.
Jewww.vecernikpv.cz
jim
B
Y
L
I
J
S
M E smělá meta poněkud vzdálila.
zjich
12:22
22:22?směřovaly zejména
zrakynapřitom
U T O H O Ani v aktuálním ročníku krajského
„Samozřejmě
jsem„Energického
byla nervózní,
nek jedné z postav.
a dopřeboru téhle věkové kategorie to nebudu
říkat, žestrýčka
ne. (směje
se) Ahrdiny
říkaminantního
hlavního
vypadá, že by Hanačky mohly útočit
la
si: Leo
hlavně
nepokaž! Tím
větší
hraje
Nedomanský,
což je
konic- .WEKG 0QX¾ RąGMQP¾X¾ UXQW UOGéÊ na prvenství a tím opětovnou účast
buchtu
pak dávala,
ký rodákjsem
a zároveň
bratrněkteorganizátor- DTP÷PUMÆDNQM[ Foto: Marek Sonnevend v kvalifikačním turnaji prvoligových
rá
letěla
snad
pět metky podání
koncertů
Klubu
přátel
hudby paní
adeptek. Hned na úvod KP 2019/20
rů
do autu.
Ale soupeřky
to naštěstí
Ludmily
Kopečné
Nedomanské.
Stá- složitější. Chceme jim vrátit porážky totiž dostaly naloženo na půdě favorita
pořád
Sama
moc
dobře vím,
že a uvidíme, jestli se nám povede udr- Šternberka B, který je smetl 3:0 (17,
le tu s braly.
námi žije
a za
divadlem
dojíždí
na
přihrávce
je to stokrát
horší než
na žet sérii výsledků 3:0. (se šibalským 19, 16) a 3:0 (13, 10, 15). Od té doby
právě
do Náměště,
“ prozradil
Večer0CRQFKXWJQFPÆOOCwMCTPÊOD¾NGUGUGwNCUMWVGéP÷RGUVT¾URQNGéPQUV
servisu,
i proti
zdánlivě
po- úsměvem)
Když to řeknu víc vážně, sice mladice ópéčka zvládly další čtyři
níku Tomáš
Vrba,
ředitellehkému
Městského
 bychom samozřejmě rády za zápasy vítězně, když(QVQ/CTVKP<CQTCN
uspěly v Šumperdání.
Hlavnístřediska
je v takovéKonice,
chvíli nezkakulturního
které byly
zit,
chybu mohl udělat protivník. jakákoliv vítězství nad takhle kvalit- ku po výsledcích 0:3 (-10, -18, -14)
akciaby
pořádalo.
a 1:3 divadlem
(-24, -20, 18,
-11) i doma
proti
Což
zafungovalo.
V této
souvislosti“ se přímo nabízela ními
Vrba,družstvy.
kterého “jsme se rovněž zeptali, ským
Olomouc.
Chystáme
Bohuňovicím poměrem 3:0 (10, 17,
yy
Máte
mladýpodaří
kolektiv
toho divadlo
vás do do
konce
zá- také koncert big bandu a řadu dalších
otázka,
zda hodně
se opět někdy
za- yy
kdy Kromě
se amatérské
Konice
19) a 3:0 (17, 14, 16). Přesto zůstávají
aložit
přesto
šest triumfů
3:0přímo
na vlastním
části„Letos
čekajítovenkovní
ochotnický
soubor
v Ko- kladní
opět vrátí.
už určitěsoubonebu- akcí,
“
reagoval
s
tím,
že
vůbec
nejbližší
v tabulce druhé za svými suverénními
hřišti
Čímskvělé,
si to vysvětlujete?
mančafty,pak
u ktenici? za
„Tosebou.
by bylo
podmínky je
de,s vhratelnějšími
novém roce bychom
rádi událostí
bude výstava
obrazů
Josefa
přemožitelkami,
jež vůbec
neztrácejí.
„Určitě
mocurčitě
děkujeme
fanouškům,
byste měly
bodovat,
pro to tady
jsou! Věřím,
že by rých
uspořádali
nejprve
nějaký že?
zájezd za Lady
v konickém
zámku,
která bude
Nejbližší
dvojutkání
má juniorský
výkteří
nás letos
táhnou,
podpora
tak. Hlavně
chcemeVzačít
divadelníci
nalezli
azyljejich
v novém
ko- „Přesně
profesionálním
divadlem.
létěvennás zahájena
užnatuto
neděli.15.
Následovat
běr TJ OP
programu
prosince
je
super. Vcentru,
domácíkteré
halevzniklo
si víc věříme,
hrát konečně
líp, což námpadesáti
v téhle bude
munitním
v pro- ku
ovšem
čeká připomenutí
v halerozsvěcení
Přerova B. vánočního stromu
juniorek
2019/20
– pořadí
tlačíme
servisem
a pak máme
lep- sezóně
zatím moc
nejde.
Pokudprose aKP
storách bývalé
sokolovny.
Zatími tady
let od chvíle,
kdy byla
Konice
posléze
i oblíbené
Vánoční
trhy.po
Je8. kole:
Šternberk
18, 2.kapela
OP
ší
obranu,
daří
se námnikoho,
tady. Teď
přijdou Při
i body
a všechno jich
ovšem
u nás
nevidím
kdo ale
by zlepšíme,
hlášena městem.
této příležitosti
hlavní1.hvězdou
letosBbude
Prostějov
12,Illegal
3. Přerov
B 9, 4. Šumpřijedou
dvachtěl
těžcípustit,
soupeři
Olymp půjde
hladce
jako po másle.“s (opět
se Děda
se do toho
“ zauvažoval
bychom
rádi spolupracovali
MoravMládek
Band.
perk 9, 5. Bohuňovice 0.
a Šelmy, proti kterým to budeme mít směje)

" I NII L ? JII L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

➢ ze strany 25

Odměna pro podavačky míčů

Prostějovský „Národ“ rozpálila podívaná Celloween
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proto jsme si s holkama říkaly, že po než my, čehož jsme
Nejblíže k jeho splnění byly v předmi-

druhé sadě prohrávaly domácí ženy 12:22, ona přišla na podání
a šňůrou účinných servisů klíčově pomohla k vyrovnání na 22:22
s následným vítězným obratem.

V „ŽIVŇÁKU“ SE OPĚT HRÁLO DIVADLO. VZNIKNE V KONICI OCHOTNICKÝ SPOLEK?
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triumfem před svými fanoušky dostaly
na zisk 23 bodů a tím se opět víc přiblížily medailové pozici. Sice klesly na pátou příčku za Olymp Praha (24), který
vytěžil z předehrávky 17. kola s Frýdkem-Místkem, ale na třetí Ostravu (25)
už ztrácí pouze dva bodíky. Severomoravský celek totiž podlehl Liberci 0:3,
čímž šestá Dukla (18) zůstává relativně
na dohled.
Důležité tak bude ukončit venkovní
sérii čtyř porážek za sebou vítězstvím na půdě osmého
B Y Přerova
L I J S M E (7),
U T O H O k duelu
kde Prostějovanky nastoupí
13. extraligového dějství v sobotu
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v „Kasku“ FHVWXNGDOñtKODGNpGRPiFtYĄKíH

„Po hladkém prvním setu s Královým Polem vůbec nevím, co se stalo v tom druhém. Každopádně jsme tam začaly hrozně moc chybovat a samy si příznivý
průběh pokazily. Naštěstí přišel neuvěřitelný obrat ze 7:20 na 25:23, z čehož
jsem ještě teď v Jiříkově vidění. Zachránily jsme si tím šesté domácí vítězství v sezóně, navíc zase 3:0. Což je přes herní problémy paráda. Samozřejmě je pravda,
že bychom na svém hřišti neměly hrát tak strašně špatně, jako většinu druhé
sady. Přitom jsme si s holkama po jasně získaném prvním setu říkaly: nesmíme
polevit, jedeme naplno dál. A pak přišla taková hrůza. (smích) Zároveň jsme
ale dobré, že dokážeme i ze zdánlivě neřešitelného stavu 12:22 ještě otočit. Tohle
se nestává každý den, nejspíš jsem to sama ještě nezažila a možná ani nikde
neviděla. Brňačky z nás teď budou hotové, vždyť u nich jsme obrátily z 0:2 na
3:2 a tentokrát přidaly jiný zajímavý kousek. (směje se) Poděkovat musíme fanouškům, kterých přišlo víc než obvykle a skvěle povzbuzovali, k vítězství nám
dost pomohli. Příště jedeme do Přerova, je načase konečně zabrat i venku.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

stránky www.vecernikpv.cz
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Tohle konstatování je tím neuvěřitelnější, že Hanačky v sobotu proti KP Brno
prohrávaly ve druhé sadě 7:20 a 12:22,
v tu dobu klesl jejich výkon do hlubokého podprůměru, vyráběly doslova

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

školácké hrubky. Přesto se z hrozivého
útlumu ještě zvedly, aby úžasným obratem zachránily téměř jistě ztracené dějství 25:23.
Předchozí průběh měly přitom ve své
moci (25:12) a ve třetím dílu se pak vypořádaly s dalším nepříjemným výpadkem, už ne tak obřím (ze 6:3 na 7:10).
Zde byly klíčové dvě otočky, nejprve na
11:10 a zanedlouho ze 13:14 na 19:14.
Jakmile se domácí družstvo vyvarovalo
nevynuceně zbytečných minel, mělo
jednoznačně navrch. Přesto byl jeho

PROSTĚJOV Vzhledem k mládí současného týmu volejbalistek VK Prostějov je to až neskutečné, ale přesto reálné: i šestého soupeře v UNIQA extralize žen ČR
2019/2020 vyprovodily ze své haly Sportcentra DDM
jasným výsledkem 3:0 a během aktuální sezóny na
vlastní palubovce stále neztratily ani set!

MEGA KONCERT =i]UDġQĄREUDWGUXKpKRVHWXRWHYíHO

Jak to vidí
KAPITÁNKA

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Skvělá domácí série volejbalistek vékáčka dál utěšeně narůstá. I šesté utkání
tohoto extraligového ročníku na vlastní palubovce
ovládly 3:0, v hale Sportcentra DDM pořád neztratily ani set! Po Olomouci,
Přerovu, Šternberku, Frýdku-Místku a Liberci to tentokrát odneslo KP Brno.

6

aneb názor
Michaela Zatloukalová

Až rekordní rozměr měla druhá sada
sobotního mače mezi volejbalistkami Prostějova a Králova Pole. Ztrácet
5:18, 7:20 a ještě 12:22, přesto tak
mizerně rozjeté dějství nakonec vítězně otočit na 25:23 – to je pod vysokou sítí v dospělé kategorii opravdový unikát! „Nepamatuju, že bych
ve své kariéře něco takového zažil.
A holky zaslouží uznání za výborný
obrat zdánlivě prohraného setu,“
ocenil kouč VK Lubomír Petráš.
„Přijít o jednoznačně vyhraný set
z tak obrovského náskoku se prostě
nesmí stát, bez ohledu na okolnosti
je to trestuhodné,“ vrtěl nevěřícně
hlavou trenér KP Brno Matúš Kalný.
Lodivod hanáckých „kouzelnic“ však
téma logicky nakousl i z opačné strany. „My jsme se primárně neměli vůbec dostat do tak strašné herní krize.
Dopustit doma skóre 5:18 je ostuda,
tohle si před vlastními fanoušky nesmíme dovolit. Kdyby proti nám stál
silnější soupeř, tak sadu bez problémů dotáhne do jasného konce a celý
zápas by potom vypadal nejspíš úplně jinak,“ upozornil Petráš pravdivě.

Tak masivní obrat
si nevybavoval
kouè ani hráèky
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Po dobrém začátku sezóny měla třiadvacetiletá
smečařka Prostějova trochu slabší období, ale
několik posledních střetnutí už odehrála znovu lépe. V sobotu proti Královu Poli táhla
Nová družstvo 13 body, z nichž 9 zaznamenala útokem při velmi solidní
úspěšnosti 43 procent, přidala 2 esa
i bloky. A týmově špatnou přihrávku držela slušnou úspěšností 38 procent, dohromady se dostala na užitečnost +11.
Což nikdo jiný v duelu s mnoha zvraty
nedokázal. Takže, Lucko, děkujeme
a drž si vyšší standard i nadále!

Lucie NOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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a video

vala změna účesu. Potřebovala dodat
energii, sílu, nadšení či jiskru – dostalo od všeho plnou hrst. Nezvyklé pro
Janu Vlčkovou bylo i focení a natáčení.
Každý z týmu seriálu PROMĚNA
IMAGE jasně zná svoji roli, načež
předem daným úkolům se všichni
snažili dostát. Na rozdíl od většiny
jejích předchůdkyň paní Jana nebyla vůbec nervózní, naopak všechny
překvapila svým klidem. A tak si
mohla listopadová aktérka vše patřičně užít. Celý den tudíž vyzněl
opravdu víc než pohodově, skvěle
vyšlo i počasí.

HLASTE S
E
do 4.
prosince
!

Seriál PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pokračuje plnou rychlostí
i s padajícím listím. Nejen ženy, ale
i muži se tak mohou znovu ucházet o zážitek, o který se vám postaráme přímo královsky. A tentokrát půjde o vskutku mimořádně vyjímečný díl. Čeká nás totiž vánoční
a současně jubilejní proměna s pořadovým
číslem 50! To znamená, že budeme slavit
a rozdávat dárky.
Co vše vás případně čeká? Nejdříve vám
vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a samotný závěr bude završen
profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena
otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení od studia H, výběr nového šatníku v RV FASHION,
brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální
focení a natáčení od firmy Jiří Slečka Productions.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od Večerníku dopadly vždy na
jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE” nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete až do 4. prosince.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

<CJ¾P÷PÊUVTCw¾MC
SE PONESE
V DUCHU JUBILEA

VÁNOČNÍ PROMĚNA IMAGE

I tentokrát jsme vše znovu peèlivì monitorovali, co
QHQDMGHWH]GHWXGÉzXYLGÉWHNG\zQDYvWÉYÉWHLQWHU
netové stránky www.vecernikpv.cz. Èekají tam na
vás obsáhlá fotogalerie a video z listopadového
NROD3520¨1<,0$*(1DMGHWHWDPLUR]V½KOÙDU
chiv všech pøedcházejících epizod seriálu.

V listopadu se usmálo štěstí na Janu
Vlčkovou z Prostějova, která se do proměny přihlásila sama. Navíc si ji nadělila
vlastně i jako dárek, protože má koncem
měsíce pětačtyřicáté narozeniny. Tímto
přejeme sympatické dáme vše nejlepší,
hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
Jana si na první pohled užila den
plný odpočinku, přátelské atmosféry,
úsměvů a nezanedbatelných změn.
Jelikož nepreferuje šaty, oblékli jsme
ji právě do nich, není zvyklá na brýle,
vyzkoušela několikery, sama se nelíčí
a nechodí na kosmetiku, poprvé tak
zakusila péči vizážistky a kosmetičky,
vrchol všeho snažení pak představo-

ZAUJALO NÁS

Vězte, že jsou tomu již více jak čtyři a půl roku, co PROSTĚJOVSKÝ
Večerník jako jediné místní periodikum zorganizoval první změnu vizáže šťastné vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE. Od té doby jsme už udělali radost devětačtyřiceti vítězkám či vítězům.
Dominovaly mladinké či vyzrálé ženy, zaskvěli se ale i muži a dvakrát dokonce kompletní páry. Je tak až neuvěřitelné, jak ten čas
letí a kolik zajímavého se toho již událo, avšak v tomto počínání
hodláme i nadále pokračovat.
V našem jedinečném klání, jehož první díl spatřil světlo světa
v dubnu roku 2015, máme k dispozici profesionální tým vlasových
stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníků na brýle a v neposlední řadě do něj patří také kameraman i fotograf, který vše
pěkně zmonitoruje. Každý měsíc promýšlíme detaily a pracujeme
na tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Vždy je to den
jako z pohádky, který se do paměti zapíše na celý život. Měníme
přitom nejen vizáž, ale děláme radost, vykouzlíme úsměv, pocity
nadšení, vnitřní spokojenost a snažíme se dodat kousek sebevědomí i zahřát u srdce. Pokud se tohle podaří, naše práce se povedla.
Je třeba při této příležitosti znovu zopakovat, že všechny dosavadní proměny dopadly vskutku skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt i nadále těší velké
popularitě a dokonce se o něm už dlouho ví nejen v okolí Prostějova.
Již několikrát zaujal v sousedním krajském městě Olomouci, nedalekém Vyškově, ale i v Praze, Ostravě, Bouzově a přesně před rokem
k nám neváhala přijet zájemkyně dokonce až ze slovenského okresu Nitra. Máme tudíž nesmírnou radost, že se PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dostává nejen za hranice regionu.
Pojďme si už ale přiblížit, jak dopadlo vše tentokrát...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila
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Jamile byl hotový účes, mohla se Jana Vlčková převléci do vybraných outfitů a proběhly poslední úpravy líčení. Poté si stoupla před zrcadlo, které bylo odhaleno,
a rázem se najednou spatřila. S údivem se pozorovala, načež jen tak hlesla, že by nikdy nevěřila, že může takto vypadat. Ostatně nejen prvotní reakcí uvidíte v našem
videu. Následně probíhalo focení, tentokrát v prostorách kina Metro, v parku a kolem zámku.
A jak probíhala samotná proměna a finální odhalení nové vizáže? To zjistíte z fotografií a také na videu listopadového dílu PROMĚNA IMAGE, které
najdete již brzy na www. vecernikpv.cz.

5. krok – odhalení a fotografování

Další část programu je již tradičně věnována novému účesu, který v našem seriálu vždy parádně vykouzlí Andrea Furiaková, majitelka Vlassalonu. Listopadová vítězka se již v přihlášce na proměnu zmínila o tom, že neví, co se svými vlasy,
a tak jsme se soustředili na poradenství, péči o vlasy, změnu barvy a střihu, chybět nemohl ani konečný styling. „Jana
měla mírně vlnité a sušší vlasy, byly postupně sestříhané pod ramena a měla vymytý mahagonový odstín. Vlasy jsem
zastřihla vzadu do rovna po ramena, ofinu zkrátila na šikmo, k hlavě jsem nanesla tmavě hnědý odstín a konce prosvětlila
a natónovala do fialova. Použila jsem také péči na namáhané a poškozené vlasy. Posléze byly vlasy vyfoukány přes kartáč
do hladka, od hlavy jsem použila krepovačku na objem, zbytek byl prožehlen,“ popsal své úkony s neskrývanou radostí
Andrea Furiaková. „Paní Jana se najednou úplně rozzářila, moc jí to slušelo,“ usmála se na rozloučenou.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Studio H v ulici Rejskova 30 bylo naší další zastávkou, kde se o listopadovou vítězku starala Hana Ondrejová. „Sympatická Jana má smíšenou pleť, bavily jsme se, jak vše správně doma ošetřovat a poradila jsem jí také s aplikací make-upu,“ předeslala kosmetička. „Následně jsme začaly povrchovým očištěním pleti s třífázovou pěnou. Upravila jsem
obočí pomocí pinzety, nanesla exfoliační enzymatickou masku a po chvíli působení očistila pleť ultrazvukem, který
zároveň odstraňuje odumřelé buňky z povrchu, takže pleť je pak hladší a vypadá svěžeji. Po nanesení Bubble Mask,
kterou jsem nechala působit asi deset minut, došlo na vyplňující sérum Longevity a krém stejné značky,“ popsala první část své práce Hana Ondrejová. „Pak jsem se mohla dát do líčení. Make-up jsem následně namíchala podle barvy pleti, na oči přišel nejdříve základní béžový
krém, pak pod obočí a do vnitřních koutků očí trochu bílého odstínu s leskem, pro rozjasnění oka, které jsem potom vystínovala, byla vhodná temně vínová
a světlejší vínová barva, světlejší pak i na spodní víčko, poté jsem nanesla tužkou linku. Poté přišla na řadu řasenka zvýrazňující pěkné řasy, rtěnku jsem zvolila
tmavě růžovou. Nakonec došlo k zafixování minerálním pudrem a paní Jana úplně prokoukla,“ zakončila celý popis expertka na líčení.

3. krok: líèení

Jakmile jsme vybrali několik outfitů, mohli jsme se přemístit do Optiky Wagner sídlící na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). A najednou jsme nevěděli po kterých brýlích sáhnout dříve, jedny byly zajímavější než druhé. „Paní Jana
nepotřebuje nikterak extravagantní brýle, jelikož je výrazná sama o sobě, takže jsme šli střední cestou, a to módními
tvary a slušivými barvami,“ sdělil na začátek majitel optiky Radek Wagner. „Opět jsme zvolili našeh oblíbené Etnia
Barcelona, tentokrát z nové kolekce. Všechny mají olivový tvar, jsou vhodné k ostřejším rysům obličeje, volnočasové,
ale zároveň s jistou dávkou elegance. Paní Janě padly lososové barvy, což je mimochodem barva roku 2019. Ačkoliv se
nejdříve zdráhala výraznějších tvarů a barev, nakonec se v brýlích cítila velice dobře. Stejně jako u celkové proměny,
tak i u našich brýlí platí, nebát se a zkusit to,“ dodal s úsměvem Wagner.

Marek
SONNEVEND

Listopadové PROMĚNĚ IMAGE probíhající od rána až do odpoledne přálo počasí, všichni byli natěšení a tak se mohlo začít.
Nejprve se ke slovu dostal výběr outfitů. Po kratší přestávce jsme se opět vrátili do RV FASHION v Plumlovské ulici, kde nás přivítal
tým Reného Volka. Hned na začátku povídání s paní Janou zjistil, že nosí pouze sportovní módu. Šaty a elegantní oblečení obléká
jen velmi výjimečně. „Pokud má být proměna tou pravou proměnou, pak bylo jasné, že elegantní móda bude tou správnou cestou,“
poznamenal majitel prodejny.
A tak se stalo. „Vycházeli jsme z nových trendů letošní kolekce šatů. Velmi efektní se ukázaly šaty z pletáže s výrazným hravým dezénem flakonů parfémů. Mají střih do mírného ‚áčka‘ s bočními kapsami a rolákovitým řešením u krku a paní Jana se v nich doslova
rozzářila, šaty jí velmi slušely. Dalším modelem byly šaty v podzimních barvách na běžné nošení do zaměstnání. Bylo vidět, že paní
Jana není vyhraněný typ vůči barvám a nemá problém ani s rovnějšími střihy. Krátké a rozverné šaty v barvě modré, které se dají kombinovat i s rolákem, halenkou či
legínami, byly spíše volnočasovou volbou, která se dá dobře kombinovat,“ prozradil při zkoušení René Volek s tím, že nastávající zima bude určitě patřit plášťům. „A tak
krátký kabátek lososové barvy s kožešinou a kapucí působí elegantně a paní Jana v něm vypadala velmi mladistvě a krásně. Bylo vidět, že již změna oblečení jí velmi prospěla, přitom stačilo tak málo,“ zakončil popis výběru outfitů.

1. krok – volba obleèení

ale pak povinně zvládli Třebíč i Kadaň a dílčí cíl se trochu přiblížil

Foto: internet

s bilanci 0+1 a také zkušenosti z nejvyšších mládežnických soutěží i reprezentačních
výběrů. Že je vám pak příjmení odchovance Zlína povědomé? Není
divu. Matyáš skutečně pochází
z hokejové rodiny Hamrlíků. Jeho
tátou není nikdo jiný než dlou-

PROSTĚJOV Jestřábi trpí marodkou,
trvale se nedostává
hráčů. A tak přichází
dravcům z Hané mnozí na pomoc formou
střídavých startů z nejvyšší soutěže. To je případ
i teprve devatenáctiletého
obránce Matyáše Hamrlíka
(na snímku). Mladý bek má
za sebou prozatím sedm
extraligových duelů
yy Jak byste sám sebe na úvod
zhodnotil jako hráče?
„Tak hodnotím se tak, že není všechno
perfektní a je moc toho, co by se mělo
zlepšovat. Takže budu dodržovat systém, který máme, hrát více do těla
a nebát se hrát.“
yy Jaké jste od trenéra dostal pokyny k vaší hře?
„Řekl mi, abych hrál osobní souboje.
A nepředržoval puk.“
yy Jak hodnotíte první zápas
za Jestřáby? A jak
jste se při
něm cítil? Přeci jen je to pro
vás druhá sezóna mezi muži.
„Zápas to byl dobrý, mrzí mě, že jsme

Michal SOBECKÝ

holetý zlínský bijec a extraligový
šampion Martin Hamrlík, strýcem
pak Roman Hamrlík, jenž odehrál
téměř 1400 zápasů v NHL. Ideální
adept na rozhovor po pondělním
utkání s Litoměřicemi, ve kterém si
odbyl premiéru v jestřábím hnízdě.

si ten výsledek neudrželi. Cítil jsem se
dobře, ale byly tam chyby. Také jsme
tam měli šance, ale nám to už nepadalo, jim ano. Prostě nám to nevyšlo, ale
musíme jít dále a makat v dalších zápasech.“
yy Zlínské juniorce ani „áčku“ se
příliš nedaří. Je tedy pro vás pravidelné nastupování za Hestřáby určitou
vzpruhou?
„Jsem rád, že můžu hrát tady, mám to
blízko domů, kluci jsou taky dobří, trenéři taktéž, takže jsem spokojený.“
yy V Prostějově je celkově mladý
tým, jak snadné bylo pro vás do něj
zapadnout?
„Myslím, že to bylo snadné, některé kluky jsem znal. A jsou tu super kluci, tak
žádný problém nebyl. Jsem tady zatím
krátce, tak všechny ještě dobře neznám.“
yy V rodině máte slavné hokejové
obránce, a sice otce a strýce. Chtěl
jste někdy v tomhle směru porušit
rodinnou tradici, stát se útočníkem,
nebo třeba jít úplně mimo hokej?
„ Já jsem byl už odmala v obraně a bavilo mě to tam. Neměnil bych to.“

mám to blízko“

„Jsem rád,
že můžu hrát tady,

9HONÇMPÇQRYSURVWøMRYVNÇPGUHVX

yy Cítil jste někdy na sebe tlak
vzhledem k tomu, z jaké hokejové
rodiny pocházíte?
„Tak samozřejmě že ano, ale ne nějak
obrovský, aby mě to ovlivňovalo. Jsem
rád, že mám takového tátu a strýce,
vždy mi dobře poradili v hokeji.“

najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz
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„Prohrál jsem sázku
o dvacet korun s kolegou
Ivo Peštukou, dal jsem
mu je hned o přestávce.“

Výrok:

2

43

Teprve podruhé v této prvoligové sezóně zaznamenali muži LHK
alespoň dvě vítězství za sebou.
V prvním případě se šňůra výher
nakonec zastavila na čísle čtyři, tentokrát Hanáci zatím porazili venku
Třebíč 3:1 a doma Kadaň 6:3. Přidají další zářezy?
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pak prostějovští hráči důkladně prověřili exgólmana Neužila. Nejprve Nouza
našel u modré čáry připraveného Divíška, jehož prudká dělovka se zastavila
v Neužilově výstroji. Ve 12. minutě si
nováček v prostějovském dresu Martin Jandus z modré čáry na své konto
připsal první ránu v jestřábím dresu.
Následně Chlán z kruhu orazítkoval
Neužilovu vyrážečku. Těsně před koncem úvodní dvacetiminutovky hostující Zeman nevybíravě sestřelil Krejčího
a zamířil předčasně do šatny.
Do druhé části si prostějovský celek
přenesl téměř dvouminutovou početní
převahu, puk za Neužilova záda však neposlali. V čase 22:17 už se červené brankové světlo rozsvítilo. Divíšek nahodil
puk do brankoviště, kde se pohyboval
Luňák a od něj se nastřelený puk odrazil
do branky – 1:0. Další gólovku měl na

hokejce Krejčík, trefil ale jen ochrannou
síť. Vzápětí se koutouč odrazil šťastně na
Nouzovu hůl a ten ho poslal do prázdného prostoru v kadaňské svatyni – 2:0.
Více prostoru na ledě při vyloučení na
každé straně využila Kadaň, když Michnáč rychle zpracoval přihrávku, vyjel na
kruh a překonal Štůralu jednoduchou
střelou – 2:1. Branka hosty nakopla, ale
ne na dlouho. Prostějov předvedl ukázkovou přesilovkovou kombinaci a byla
to čerstvá posila Martin Jandus, kdo
z modré čáry našel na kruhu Nouzu,
který prostřelil Neužila prudkou ranou
– 3:1. Před domácí brankou se pak náhle zjevil Foltýn, jehož zakončení Štůrala
zastavil levým betonem.
Na začátku závěrečné třetiny se Trhači
pořádně k ničemu nedostali. Prostějov
byl jednoznačně častěji na kotouči, ale
žádný velký tlak si nevytvořil. I tak se ve

45. minutě Jestřábi prosadili počtvrté.
Martin Jandus poslal puk Dominiku
Hrníčkovi, ten vyrazil na kruh a překonal Neužila střelou nad levé rameno –
4:1. V čase 47:57 šel Prostějov potřetí
do oslabení, po vyloučení Luňáka za
podrážení. Severočeši v přesilové hře
podruhé snížili. Trefného střela z kruhu
propadla Štůralovi skrz betony a puk do
klece doklepl Müller, který stál u brankoviště – 4:2. Prostějovský celek se
spornou brankou nesouhlasil. Protesty
ale nepomohly a rozhodčí svůj verdikt
neodvolali. Sedm minut před koncem
si Jestřábi vzali vedení o tři branky zpět,
když Novák se dokázal natlačit před
bránu a z bezprostřední blízkosti skóroval – 5:2. A to ještě nebylo všechno.
V čase 58:05 překvapil Štůralu střelou
z mezikruží Čech - 5:3. V posledních
dvanácti sekundách naservíroval Krej-

čík kotouč do ideální pozice kapitánu
Račukovi, který ho poslal za záda Neužila – 6:3! Po závěrečné siréně ještě
nastala agresivní výměna názorů, která
se přelila až na hostující střídačku.

Statistiky z utkání,
ostatní výsledky
a průběžnou tabulku
s dalším programem
Chance ligy najdete na straně 26

„Prostějov je sice až ve spodní polovině tabulky, ale má kvalitní tým a zvlášť doma
velkou sílu. Z tohoto pohledu jsme tady neodehráli úplně špatné utkání a dost
dlouho drželi poměrně vyrovnaný průběh. Škoda některých inkasovaných gólů,
které nám do brány napadaly docela zbytečně a znemožnily odsud odvézt ještě
lepší výsledek.“
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„Utkání proti poslednímu celku tabulky bývají zrádná, proto jsme se na něj
maximálně připravovali. Vždycky se objeví tendence podcenění papírově slabšího
soupeře a ačkoliv jsme se tomu chtěli vyhnout, stejně se to částečně stalo. Důležité
je, že i tak jsme splnili vítěznou povinnost a získali potřebné tři body. Byť náš výkon
i konečný výsledek rozhodně mohly být lepší.“
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yy Jak hodnotíte takto ztracený zápas?
„Nehodnotí se mi vůbec lehce. Začali
jsme dobře. Čtyřicet minut jsme hráli
to, co jsme chtěli. Po dvou třetinách
4:1, to je krásný výsledek. Odvolali
jsme jim gólmana, kterého jsme vlastně ani moc neprověřili. Místo toho,
abychom na ně tlačili a dali ještě jeden
gól, tak jsme do té třetí třetiny vstoupi-

li laxně. Mohli jsme to odehrát v klidu,
když to tak řeknu s prstem v nose, ale
stalo se to, co se stalo.“
yy Čekali jste takový průběh? Přece jen Litoměřice jsou v tabulce
druhé.
„Do každého zápasu teď jdeme s tím,
že ho chceme vyhrát. Nekoukáme se,
je-li ten soupeř první nebo poslední.
Vždycky hrajeme o tři body a je jedno,

PROSTĚJOV PROSTĚJOV Po pondělním zápase 23. kola
s Litoměřicemi panovala v kabině Jestřábů hodně špatná atmosféra. Domácí letka po dvou třetinách vedla 4:1, ve třetí třetině
ale náskok ztratila. Nakonec brala jen bod po prodloužení. V rozhovoru pro Večerník vše zhodnotil útočník Dominik Hrníčko (na
snímku), kterému ale nebylo moc do řeči.

kolikátý ten tým je.“
yy Ze zápasu si odnášíte 3 kanadské body za gól a dvě asistence. Asi
slabá náplast, že?
„Je to pěkné, ale teď to není o mých kanadských bodech. Musíme fungovat
jako tým, když bojujeme o tu osmičku. V průběhu zápasu jsme měli na
hokejkách jasné tři body, nakonec bereme jen jeden. Takové výsledky nás
dost stáží a mrzí nás, i vůči fanouškům.
Jelikož ti nás podporují a nakonec dovolíme, aby ten zápas dopadl takto.“
yy Dal jste gól na 2:0, jak byste ho
popsal?
„Ani nevím, jak to tam úplně vyplynulo. ´Nouzík´ střílel a netrefil brá-

nu, nebo se to odrazilo od zadního
mantinelu. Každopádně jsem si toho
všiml, dorážel jsem a spadlo to tam.“
yy Ve třetí třetině soupeř bleskově
srovnal na 4:4. Čím si to vysvětlujete?
„To nedokážu říci. Asi jsme si už mysleli, že máme jasné tři body a už jsme
to chtěli jen tak odehrát. Po tom, co
jsme dostali gól, tak nás to dost srazilo. My jsme si ten zápas mohli dohrát
v klidu a bylo by hotovo.“
yy Nedávno jste se na led vrátil po
zranění. Jste už na sto procent fit?
„Naštěstí už ale, jen fyzička není úplně
dobrá. Je to ale i tak těžké. Člověk měsíc a půl nehraje, nemůže na tu nohu

došlápnout a pak musí
znovu dohánět tu fyzičku. To, co jsem natrénoval
v letní přípravě, jsem ztratil
a musel jsem to dohnat. Pracuji na tom a uvidíme, jak
to bude vypadat.“

„Takové výsledky nás dost sráží a mrzí nás“

Foto: www-lhkjestrabi.cz

Hrníčko po zápase s Litoměřicemi:

Jestřábi na Kadaň vlétli a od prvních
minut si vytvářeli pořádný tlak. Větší šanci si vypracoval až po ukončení
přesilové hry obránce Husa. Následně

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV V pětadvacátém kole
Chance ligy přivítali Jestřábi v sobotním podvečeru na svém ledě Kadaň, poslední celek tabulky druhé
nejvyšší soutěže. Svěřenci trenéra
Lubiny potvrdili papírové předpoklady, které byly před tímto utkáním, a po přesvědčivé výhře si připali důležité tři bod a posunuli se tak na
deváté místo.

LHK PV
SK KAD

Chabá atmosféra, nic moc hokej, ale tøi body doma

Nepotěšila jej ani lehkovážnost mančaftu, který Trhače nechal třikrát skórovat.
„Kadaň se sice v porovnání se začátkem
sezóny zvedla a už není tak slabá, přesto
jsme si s ní měli poradit líp. Vždycky jsme
dali gól a za chvíli zase dostali, větší pohoda
nikde. A dvoubrankový náskok je v hokeji
zrádný, stačí jedna náhodná trefa a rázem je
všechno jinak,“ ulevoval si Lubina od zbytečného stresu.
Ten pochopitelně nekončí, spíš bude v posledních dvou týdnech základní fáze
prvoligové soutěže gradovat.

,GUVą¾DÊOCVCFQT6QO¾w&KXÊwGMUG
UPCåÊ RąGMQPCV MCFCÿUMQW QDTCPW
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na
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jubileum...
á
milujeme vecerník

PROMÌNYHokejisté Prostějova sice zbytečně ztratili s Litoměřicemi,

JESTŘÁB PODLE

servis pro ženy

JANA VLČKOVÁ PROŽILA DEN PLNÝ NEČEKANÝCH ZMĚN
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Odehrát dvě výborné třetiny proti
rozjetým Severočechům, vést nad
nimi 4:1 a nakonec získat pouhý
bodík? To bylo ze strany Jestřábů
velké selhání, v jejich současné situaci přímo kardinální. Jestli bude
v celkovém součtu tohle vítězství
chybět, zabolí to dvojnásob.

3URPUKDQÙ]½SDV
V/LWRPÈÔLFHPL

Sice to nebyla žádná krása ani strhující výkon, ale na ledě Horácké
Slavie to borci LHK zvládli přesně tak, jak se za daných okolností
musí. Po zpackaném závěru se
Stadionem vsadili o dva dny později vše na zodpovědnou defenzivu, z níž třikrát gólově udeřili,
a klíčový triumf 3:1 byl na světě.

7DNWLFN\
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PROMĚNA
Mezi hokejovými
mantinely
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Elitní útočná řada Jestřábů se po
odchodu Petra Kafky neprosazuje
poslední dobou zdaleka tolik jako
předtím. Ani proti Kadani se jí moc
nedařilo a už to vypadalo, že konto
outsidera nezatíží jediným gólem.
Dvanáct sekund před koncem však
Lukáš Žálčík vybojoval u pravého
mantinelu puk, vybruslil před bránu, přihrál k pravé tyči Lukáši Krejčíkovi, ten z první křížně přeposlal
na levý kruh Marku Račukovi a kapitán zavěsil do odkryté klece.

Nejkrásnější
akce

-

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

Nejen prostějovští hokejoví příznivci z fandovského kotle nemají
vedení Českého hokeje, respektive jeho výkonné komise zrovna
v lásce, toť dlouhodobě známá věc. Aktuálně vznesli protest formou transparentu v hledišti při sobotním duelu s Kadaní. Velkou
část hlediště tak zabral nápis: Security vraždí, vy řešíte pyro a zákazy.
Obdobné akce probíhaly po celém Česku jak na fotbale, tak i hokeji.

3URWHVWIDQRXvNÕSURWLVYD]X

ZAUJALO NÁS

Hokej asi čtyřiadvacetiletému útočníkovi během delší zdravotní pauzy dost chyběl, neboť po svém naskočení z marodky
pokračuje v kvalitních výkonech. V pondělí proti Litoměřicím jeden gól dal a na dva přihrál, o dva dny později
v Třebíči opět jednou skóroval a totéž se mu povedlo
v sobotu s Kadaní. Týdenní bilance 3 + 2 hovoří sama
za sebe, Dominik navíc pomáhá týmu i herně svým
dravým a důrazným stylem. Přesně takové hráče prostějovští hokejisté v současné době akutně potřebují.

DOMINIK HRNÍÈKO

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

3. krok: líèení

lejí, snaží se nahrávat a kombinovat až do
prázdné brány místo co nejčastější palby
s následnými dorážkami. Až mi připadá,
že mluvím jinou řečí než hráči...,“ glosoval
Lubina s určitou dávkou hořké nadsázky.
Vzápětí zašel ještě dál. „Dokonce jsem s asistentem Ivošem Peštukou prohrál dvacet
korun. Během druhé třetiny jsme se spontánně vsadili, jestli v další přesilovce aspoň
jednou vystřelíme. Já řekl, že jo, Ivo tvrdil,
že ne. Bohužel měl pravdu on, tak jsem
mu dvacku hned o přestávce dal,“ práskl na
sebe někdejší špičkový útočník.

NURNsYROEDEUÙOÉ

stát. Zvlášť v současné situaci, kdy nutně
potřebujeme vítězit,“ smutně vzdychal
kouč elhákáčka Ladislav Lubina.
O dva dny později cestoval jeho ansámbl
do Třebíče s tím, že jakékoliv další klopýtnutí = fatální úder do vazu. Na Horácké
Slavii naštěstí ptačí dravci nic takového
nepřipustili, ačkoliv nepředvedli žádnou
herní hitparádu. Leč odvezli nezbytný
úspěch poměrem 3:1. „Klíčové bylo, že
jsme soupeře udrželi dobrou defenzivou
na jediném vstřeleném gólu. Domácí
přitom se třemi výhrami v zádech hodně
zlobili, porazit je nebylo vůbec jednoduché,“ oddechl si Lubina.
V sobotu následoval návrat na vlastní
kluziště a povinné skolení tabulkově po-

4:5 PP

z prostřední části. Nejprve zahrozil
Kadlec, který se sám vydal na prostějovskou bránu, z kruhu, ale vystřelil
jen do Hufa. V čase 41:11 už ale hosté
rozsvítili červené světlo za brankou
Jestřábů, když Havelka překvapil domácího brankáře zdánlivě neškodnou
střelou – 4:2. Necelé dvě minuty poté
měl litoměřický Stadion, po vyloučení Žálčíka, výhodu jednoho muže na
ledě. V přesilovce zahrozil Voženílek,
který trefil tyč. Zlom zápasu ale nastal až po uplynutí 50. minuty. V čase
50:54 Střondala před bránou zachytil
odražený puk od zadního mantinelu
a z levého kruhu zavěsil – 4:3. Po pouhých jedenácti vteřinách se litoměřická střídačka už radovala ze srovnání.
Marcel vypálil z větší vzdálenosti, jeho

střelu ještě tečoval Voženílek – 4:4.
V čase 57:23 dostal Chlán do jízdy
puk, ale trefil jen tyčku. Další branka
v základním čase už nepadla, a tak přišlo na řadu prodloužení.
To nabídlo hokej z jedné strany hřiště
na druhou. Na jedné straně orazítkoval Jánský spojnici prostějovské klece
a na druhé trefil tyčku i Machala. Když
už to vypadalo, že zápas dospěje až do
nájezdů, rozhodl vše jedenáct sekund
před koncem prodloužení hostujcí
Kadlec, který nahrávku před branku
zpracoval až za Hufova záda – 4:5. Po
bleskovém obratu si tak Stadion odváží
z prostějovského ledu dva body.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
23. kola Chance ligy najdete
na straně 26

šanci měl na hokejce Šťovíček, ale ani
jeho možnost se neujala. Sobotkův tým
vysunul forčeking, což dělalo elhákáčku
evidentní potíže. Z toho plynula další
tutovka Vodného, znovu neproměněná.
Přesto Třebíčtí dál stupňovali svůj tlak
a v početní výhodě prošla rána Šťovíčka
až za brankovou čáru, jenže o chvilku
dřív se ozval hvizd rozhodčího, proto gól
nemohl být uznán. Na opačné straně

zahodil slibné možnosti Novák se Žálčíkem, poté rostla s přibývajícím časem
nervozita. Ke zteči zavelel tři minuty před
koncem základní hrací doby Šťovíček, ale
bez úspěchu. V čase 58.50 zkusili domácí
power play, ani tahle závěrečná snaha jim
však nepomohla. A vydřený triumf putoval do Prostějova.
(lhk, son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
Chance ligy najdete na straně 26

hodnocení kouče se Večerníku nepodařilo získat

'DYLG%58.s+&6WDGLRQ/LWRPÈÔLFH

„Ukázali jsme, jak se dá za dvacet minut nedůsledností a nerozvážností prohrát vyhraný
zápas. Dvě třetiny jsme zvládli skvěle, vytvořili jsme si náskok 4:1. No a za poslední část
vše takto prohospodaříme. Potom, co jsme se dostali do tříbrankového vedení, jsme měli
normálně pokračovat ve hře, kterou jsme hráli ty dvě třetiny. My jsme ale z ničeho nic byli
pasivní, dávali jsme soupeři prostor a zbytečně jsme odevzdávali kotouče.“

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
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5. krok – odhalení a fotografování

4. krok – barvení, støíhání a styling

Do druhé třetiny si svěřenci kouče
Lubiny přenesli minutu přesilové hry
z první části, vzápětí ale hrál o jednoho
muže navíc litoměřický Stadion. Oba
týmy se ubránily. V čase 25:10 napálil
Husa odražený puk z úhlu na bránu,
trefil jen boční tyč. Dvě minuty poté
už Prostějov navýšil skóre. Po Nouzově prudké střele od modré se před
klecí hostů vytvořila pořádná skrumáž, ve které se nejlépe zorientoval
Hrníčko a ranou z kruhu rozjásal prostějovské fanoušky – 2:0. Necelých šest
minut poté se jestřábí letka radovala
potřetí. Machala našel na levém kruhu Tomáše Janduse, který povedenou
kombinací poslal střelu za záda Krále –
3:0. Ve 34. minutě byl vyloučen Husa
za držení. Hosté si v početní výhodě
vytvořili pořádný tlak, kterého před
jejím koncem využili. Štohanzl nahrál
Patriku Marcelovi, jenž si nabruslil na
modrou a jeho zakončení prošlo pod
pravým betonem gólmana Hufa – 3:1.
Gól hostů ale naopak ještě více nakopl Lubinův celek a vzal si tříbrankové
vedení zpět. Střelu kanonýra Divíška
si litoměřický muž v masce srazil do
sítě – 4:1. Tento stav již vyhnal Krále
a mezi tři tyče místo něj zaklekl Beran.
Poslední dějství začal aktivněji hostující celek, který dohrával přesilovku

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Další porážka prostějovských hokejistů by na
ledě Horácké Slavie už asi odfoukla
zbytek reálných šancí na boj o horní
nadstavbovou osmičku Chance ligy
2019/2020. Jestřábi však v Třebíči
zabrali a duel 24. kola druhé nejvyšší
soutěže vítězně zvládli, čímž se udrželi
ve hře.
Zápas o šest bodů začal v opatrném duchu. Oba týmy si byly vědomy důležitosti střetnutí, proto nechtěl nikdo udělat
chybu. K prvnímu střeleckému pokusu
se dostal Nouza, ale Jekel si s jeho projektilem dokázal poradit. Úspěšný byl
také proti příležitosti Žálčíka. Za domácí zahrozil Havránek, avšak Štůrala byl
pozorný. První změna stavu nastala v 6.
minutě, kdy se za obranu dostal Novák
a se štěstím procedil puk až do sítě – 0:1.
Horáci se okamžitě snažili odpovědět,
aktivní hrou přitom dělali Lubinovým
svěřencům problémy. A vyrovnání na

sebe nenechalo dlouho čekat. Přišlo
z hole Nedvídka, který díky důrazu před
bránou srovnal – 1:1. Jenže gólové hody
pokračovaly. Hned o dvacet vteřin později se k puku dostal Hrníčko a měl na kruhu
dost místa i prostoru, aby zamířil přesně –
1:2. Ve zbytku úvodní třetiny vytasili několik dobrých zákroků Jekel i Štůrala.
Do prostřední části vletěli domácí jako
vítr, šance na vyrovnání měli Havlát nebo
Forman. Ve 26. během přesilovky Hanáci
dlouho obléhali svatyni SK a tři sekundy
před vypršením trestu se puk dostal až na
hůl neobsazeného Žálčíka, jenž se nemýlil
trefou do levé šibenice – 1:3. Kontaktní
branku mohl brzy nato vsítit důrazný Bittner, nicméně jeho pokus z bezprostřední
blízkosti skončil na horní tyčce. Další
možnost stejného plejera zhatil chvíli nato
včasný zásah defenzivy, načež se Jestřábi
dostali do rychlého přečíslení neúspěšně
zakončeného Nouzou. Radostí neskončila ani snaha Ferdy, který si vylámal zuby na
Štůralovi. Těsně před koncem druhé periody měl ještě velkou příležitost Vodný, leč
i jeho jedovku vychytal Štůrala.
Poslední dvacetiminutovka začala náporem Bílých hvězd. Tvrdě pálil Paták, další

„Utkání pro nás dopadlo dobře, ale bylo naprosto vyrovnané. Dali jsme dva hodně šťastné
góly, což ovlivnilo průběh první třetiny. Ve druhé části se nám povedlo po dlouhé době
dát branku z přesilovky, i když jsme ji nehráli moc dobře. Domácí se pak až do konce
snažili s výsledkem něco udělat. Kdyby snížili, bylo by to ještě drama. My jsme se naštěstí
poučili z předchozího zápasu proti Litoměřicím se ztraceným vedením 4:1 primárně vinou
hloupých chyb. Tentokrát k tomu kluci přistoupili zodpovědně, rychle střídali a nakonec
zaplaťpánbůh za ty tři body.“

,YR3(h78.$sDVLVWHQWWUHQÅUD/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Věděli jsme, že Prostějov má výbornou hru v útočném pásmu a že nás může zlobit. Proto
jsme chtěli rychle chodit z obranného pásma a mít zajištěnou defenzivu, což se nám ze
začátku moc nedařilo. Nechali jsme soupeře ujet do brejku a první gól si navíc dali sami,
pak jsme se zvedli vyrovnáním na 1:1. Vzápětí přišla bohužel stejná nedisciplinovanost jako
v Sokolově, tedy okamžitě inkasovaná branka. To nás stálo další průběh utkání, kdy jsme se
místo jednoduchého přechodu dopředu utápěli v kličkách a hosté si už výsledek pohlídali.“
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Na začátku zápasu byly k vidění šance
na obou stranách, ani jeden tým ale
žádnou nevyužil. I přes dvě přesilové
hry byla k vidění první obrovská šance
až v 18. minutě, když Václav Meidl poslal přihrávku na Žálčíka přímo k tyči,
tomu se ale Krále nepodařilo z těsné
blízkosti překonat.. Minutu před koncem dostali Jestřávi možnost dvojnásobné početní výhody a po pouhých
deseti vteřinách se radovali. Nahrávka
na kruh našla Lukáše Žálčíka, který se
nemýlil – 1:0.

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Nabitý třízápasový týden odstartovali Jestřábi pondělním
zápasem na domácím ledě s Litoměřicemi. Prostějov tým ze druhého
místa tabulky dlouho trápil, když po
dvou třetinách vedl 4:1. Ve třetí části
ale přišel zkrat domácích, kterého
hosté využili a dvěma bleskovými
góly srovnali utkání. Utkání nakonec dospělo až do prodloužení, ve
kterém vstřelily branku Severočeši
a berou tak dva body.

LHK PV
HC S LIT

Tolální kolaps Jestřábů ve třetí třetině a slavily Litoměřice

Nepříjemnou ztrátu utrpěli Hanáci hned
v pondělí, když na vlastním ledě vedli nad
rozjetými Litoměřicemi už 4:1 – a přesto
nakonec padli 4:5 v prodloužení… „Dvě
třetiny jsme odehráli výborně, kvalitním
výkonem zaslouženě vedli. A pak bohužel ukázali, jak se dá vyhraný zápas během
dvaceti minut ztratit. Bez ohledu na sílu
soupeře se nám tohle doma prostě nesmí

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

slední Kadaně 6:3. „Výkon měl k ideálu
rozhodně daleko, došlo k podvědomému podcenění papírově slabšího soupeře.
Stěžejní však jsou tři získané body, které
nás nechávají v reálném boji o horní osmičku,“ glosoval příliš divoké skóre duelu
s outsiderem, jenž se postupně zlepšuje.
Na prostějovském zimáku ovšem Středočeši ukázali i několik nepěkně zákeřných
zákroků, což mělo za následek především
v závěru několik potyček a po vypršení
mače dokonce hromadnou strkanici
obou týmů v prostoru mezi střídačkami.
„Od hostujících hráčů tam opravdu byly
některé škaredé věci, z mého pohledu
zbytečné. Pak logicky rostly emoce, víc se
dohrávaly souboje a všechno vyvrcholilo
tím vyostřeným koncem. Naštěstí se postupně vše uklidnilo,“ okomentoval Lubina
nenaplněnou hrozbu hromadné bitky.
Co prostějovského trenéra ještě zklamalo,
to prý byly početní výhody jeho svěřenců.
„Kluky neustále nabádáme, až nutíme, aby
přesilovky okamžitě zahajovali střelbou.
A oni místo toho stejně pořád něco vymýš-

1. krok – volba obleèení

PROSTĚJOV Konec základní části Chance ligy mužů ČR
2019/2020 se blíží mílovými kroky a uplynulý týden naplněný
hned třemi koly měl tak pro hokejisty LHK Jestřábi Prostějov
značnou důležitost. Ideální scénář zněl: urvat maximálních
devět bodů, tím udělat důležitý krok za plánovaným posunem do horního okteta tabulky pro nadstavbu. Tato touha byla
naplněna z osmasedmdesáti procent.

Hokejisté Prostějova sice zbytečně ztratili s Litoměřicemi,
ale pak povinně zvládli Třebíč i Kadaň a dílčí cíl se trochu přiblížil
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dcera mě viděla až na druhý den, ptala
se s velkým údivem, co se to se mnou
stalo. Všichni byli ze mě paf, nikdo kromě přítele o proměně nevěděl, o to větší
šok to pro ně byl. Všichni říkali, že se jedná o velkou změnu a byli rádi, že jsem si
zároveň odpočinula.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Ať se nebojí, nestresují se a přihlásí se
do této proměny. Pokud chcete začít
znovu, nebo udělat změnu, je to super
příležitost. Hlavně budete mít kolem
sebe prima lidi, kteří jsou příjemní, milí
a vstřícní. Za mě jim všem patří velké
díky. Byl to neuvěřitelný zážitek a krásný
den.“

„Jak na tomto místě pravidelně říkám, každá proměna je jiná, osobitá a vždy
přichází žena s jinými návyky, zkušenostmi, představami a pohledy na svět
i sebe sama. Paní Jana patří k těm, kteří za sebou mají v životě náročné
příběhy a zaslouží si tak tolik potřebnou radost. Doufám, že jsme jí alespoň
v rámci jednoho dne dodali novou energii, přidali na radosti a chuti do
života. Jana po proměně dostala šmrnc, nyní je již jen na ní, zda si také něco
odnesla do běžného života a bude se radami řídit i nadále. Děkuji celému
našemu týmu, protože bez vás by to nešlo. Pánové a dámy, přihlaste se do
příští jubilejní padesáté PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, čeká vás nezapomenutelný zážitek. Těšíme se na vás!“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

.20(17Éì3$7521.<
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ƔƔ Jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Jsou to těžko popsatelné
pocity, připadám si, jako kdybych začala znovu žít! (smích)
Prostě je mi skvěle, ani jsem
netušila, že mi může slušet tolik věcí, co jsem vyzkoušela, že
vůbec můžu vypadat tak, jak
vypadám.“ (pousměje se)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Byla to spousta věcí, například šaty, které moc nenosím, divila jsem se, jaké střihy
můžu nosit, zkoušela jsem
si i brýle a z některých jsem
byla opravdu nadšená. Co
se týče kosmetiky, tak nikdy
jsem péči o sebe moc nedala,
dokonce až takhle, kdy jsem
zažila důkladné ošetření a také
líčení. Najednou jsem viděla,
jak vypadám s výraznýma očima, make-upem a také ta krásná barva vlasů. Vážně jsem
byla překvapená snad úplně
vším, to by člověk ani neřekl,
co jej ještě v životě překvapí,
ale je to tak.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Doma se na mě dívali jako na
jiného člověka, nejsou vůbec
zvyklí, že bych byla nalíčená.
(směje se) Moje nejmladší
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otázky pro ženu,
co se změnila...
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komp l e x n í o š e t ře n í
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové
uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně hýčkána.
Poskytujeme Mesobotox, což je účinná
redukce vrásek pro ženy starší čtyřiceti
let, dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický peeling, ultrazvukové hloubkové čištění,
prodlužování řas, líčení, kosmetické
čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo i duši. Těšíme
se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
Optiky Wagner je naprostá spokojenost
našich zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner a jeho
tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou
materiálů a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV
se nachází v Plumlovské ulici 28, kde se
můžete setkat s velkým výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Jiří Slečka Productions
zajišťuje kompletní
tvorbu reklamních
videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou videoprodukci, ale i služby s ní spojené včetně
zvukové postprodukce nebo zhotovení
audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.jirislecka.cz.
Z vaší myšlenky stvoříme skutečnost.
Těšíme se na vás.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
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42 lední hokej
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FENOMENÁLNÍ RESTAURANT DAY
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speciality okoøenily
PROSTĚJOV Báječnou akci, která má v Prostějově již
pětiletou tradici, připravil opět v Národním domě
Okrašlovací spolek města Prostějova společně s několika obětavými dobrovolníky. V pořadí již jednadvacátý Restaurant Day byl však svým způsobem
premiérový pro redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
která se ho zúčastnila aktivně a sama šla s kůží na trh!
Konkrétně s kulinářskými dobrotami z domácí kuchyně členů a předevšímn členek redakce. Přes dvě desítky dalších fajnšmekrů na něm stovkám příchozích
nabízely vlastnoručně zhotovené laskominy všeho
možného druhu. Dokonce i grilované kobylky, červy
nebo hmyz...

pro Večerník

Michal
KADLEC
Začátek nedělního Restaurant Day
byl v restauraci i kavárně Národního domu v Prostějově naplánován na jedenáct hodin dopoledne,
ovšem už několik desítek minut
předtím se u dveří tvořily zástupy
nedočkavých hostů. Každý chtěl
ochutnat nebo si za velmi příznivý
peníz koupit nějakou tu specialitu z domácí kuchyně. A na výběr
bylo opravdu mnohé! Stoly všech
účastníků akce se prohýbaly pod
tíhou dortů, zákusků, slaného pečiva, buchet, bábovek, nabízeny
byly domácí sirupy, marmelády,
vína i piva. Ani během uplynulé
neděle nechyběly várnice plné vonících domácích gulášů, polévek,
grilované chobotničky, ale také kobylky, červi, hmyz...
„Samozřejmě se sluší poděkovat
všem účastníkům, kteří vaří, smaží a pečou. Tedy těm, kteří jdou
s kůží na trh a představují své vlastní výtvory, ale ráda bych obzvlášť
poděkovala Markétě Valentové,
která mě před pěti lety společně

s Martinou Šponarovou oslovila
s myšlenkou Restaurant Day a která propagaci myšlenky vlastních restaurací zůstala věrná dodnes. Velké poděkování patří i Národnímu
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domu za azyl,“ svěřila se Večerníku
krátce po zahájení akce její hlavní
organizátorka Milada Sokolová.
Nejen předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
a náměstkyně primátora poté
spokojeně sledovala, jak do
prostor Národního domu míří
postupně stovky návštěvníků.
Během jediné hodiny bylo skoro
vše vyprodáno!
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plnou tašku výborných věcí, za
které bych jinde v cukrárně nebo
lahůdkářství dala minimálně trojnásobek. A navíc je tady všechno
domácí,“ vyzdvihla výhody akce
Jiřina Dvořáková z Prostějova, která u východu z Národního domu
marně čekala na manžela. Ten stál
dlouhou frontu na guláš...
Rodina hlavní organizátorky akce
tradičně grilovala čerstvé chobot-

ničky a hlavní šéfkuchař Petr
Sokol měl jako jeden z prvních
vyprodáno. „Manžel přivezl
tentokrát sedm a půl kilogramu
čerstvých chobotnic, které jsme
den před akcí uvařili společně s pomeranči. Báječně změknou a na grilu jim stačí chvíle. Jako vždy jsme
byli vyprodáni mezi prvními,“ pochvalovala si také Milada Sokolová.
Jak už bylo uvedeno, nejen Večerník si všiml i „luxusních“ gurmánských specialit, například umně
připravených červíků nebo koby-

lek. Lidé u stolku s nimi váhali, než
ochutnali. Hlavní organizátorka
ovšem v tomto případě zmíněným specialitám odolala a ani je
neochutnala. „Ani náhodou! Neochutnala jsem nejen různé druhy
hmyzu, ale i u chobotnic se řídím
citátem ze slavného českého filmu:
‚Pepo, jestli to vezmeš do huby, tak
už ti v životě nedám pusu!‘ Přestože je doma pravidelně připravujeme, holou rukou se jich nikdy nedotknu,“ chytila se za hlavu Milada
Sokolová.

jjak
ak cchutnal
hutnnal rrestaurant
esstaurrantt dday...
ayy....
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grilované kobylky nebo èervi...
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Další Restaurant Day v Prostějově se uskuteční v měsíci květnu roku 2020, a to na zahrádce
Národního domu. „V posledních
letech totiž vynecháváme měsíc
únor, Národní dům má nabitou
plesovou sezónu a nechceme trápit personál další nedělní šichtou,“
uzavřela s humorem Milada Sokolová.
A jak na akci prezentoval Večerník? O tom se dočtete v příštím
vydání a přineseme vám také naše
recepty!

3x foto: Michal Kadlec
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

„Tentokrát jsem
spokojena velmi. Lidé chodili
průběžně, netvořily se žádné velké fronty a kavárna Národního
domu, která byla vybrána za místo
k poklidu a konzumaci, byla zcela
zaplněna. Myšlenka Restaurant
Days tedy byla naplněna zcela –
lidé ochutnávali průběžně u stánků, aniž by jejich hlavní náplní byl
co největší odnos domů,“ smála
se Milada Sokolová. „Ještě jsem
nevynechala jediný Restaurant
Day. Odnesu si vždycky domů
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Prostějovský nohejbalista
Marek SONNEVEND
MICHALOVCE, PROSTĚ JOV
Po dvou letech se opět konal
světový šampionát v nohejbalu
žen a juniorů, tentokrát ve
slovenských Michalovcích pro
rok 2019. Stejně jako předloni se
v nominaci reprezentace České
republiky na tuto vrcholnou
akci objevil mladý hráč TJ Sokol
I Prostějov Jakub Ftačnik, který
uplynulé dvě sezóny strávil
na hostování v extraligových
Čelákovicích. Domů se vracel
s nejcennějším kovem!

Jakub Ftačnik
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znovu
zlatý na mistrovství
světa juniorů!
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PROSTĚJOV Většině klubů z Prostějovska se podzimní část v krajských soutěžích nepovedla. A pro některé byla přímo hororová. Na řadě
je tak posilování a vylepšování týmů.
Na tom, že přinejmenším kosmetické změny jsou potřeba, se ale shodnou ve všech mužstvech. Včetně těch
nejúspěšnějších.
„Tým určitě chceme doplnit,“ hlásí například trenér Čechovic Lukáš Koláček,
který přitom může být se třetím místem spokojený. Podobně hovoří také
Petr Ullmann, kouč Konice. Dokonce
už představil první možnou posilu.
„Potřebujeme posílit útok, jako první
by k nám měl přijít Jiří Jašíček z 1.SK
Prostějov. Je o něj zájem i v divizi, ale
podle všeho upřednostňuje vzdělání,
navíc pochází z Ludmírova,“ doufá Petr
Ullmann v posílení mladým nadějným
hráčem.
Také v dalších klubech také připustili
příchod nových tváří. Například v Protivanově, po obránci a útočníkovi se
poohlíží v Klenovicích na Hané. Těšit je
může, že se během sezóny vrátil brankář
Pokorný. V Určicích zase očekávají po
zranění návrat brankáře Menšíka. „Měl
by nás posílit Barnet a možná také Horák z Němčic nad Hanou,“ prozrazuje
vrchoslavický trenér Miroslav Panáček.
Jinde naopak už nyní očekávají ztráty. A
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to dost citelné. Zejména se to týká Kostelce na Hané, kde se už nějaký čas mluví o odchodu dvojice hráčů ze základní
sestavy Lukáše Grulicha a Dominika
Hrubana. „Víme, že nás chtějí opustit,
rádi by to zkusili ve vyšší lize, a to konkrétně v Lutíně. Chceme je ještě udržet
a přivést jim adekvátní spoluhráče. Počítáme ale, že tam půjdou přinejmenším
na zimní přípravu,“ uvedl trenér Kostelce Petr Merta. Ztrátou těchto dvou hráčů by přišel o jedny z klíčových mužů v
záloze.
Nevesele ale vypadají vyhlídky i v Pivíně. Alespoň u jednoho jména, i když ani
zde nejde o nic stoprocentního. „Jsme
obeznámeni s možným odchodem
Trajera do zahraničí. Ještě to není úplně
jisté, je zde ale ta možnost. Řekl nám to
ale dopředu, uvidíme tedy,“ řekl pivínský trenér Jaroslav Svozil. Ztráta Trajera
by pro tým byla citelná. Jak v minulé,
tak v aktuální sezóně patřil k tahounům
týmu a s 12 brankami se umístil na průběžné čtvrté místo v soutěži, navíc si
udržel průměr jednoho gólu na zápas.
Přesto v kabinách regionálních zástuců
v krajských soutěžích vládne jistý, někdy
bojovný optimismus. „Rozhodně neházíme flintu do žita,“ shodují se trenéři
týmů ze suterénu tabulek. Slova umocňuje i fakt, že trenérské rošády zatím neprobíhají.
(sob)

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Házenkáři Prostějova se konečně
zaskvěli, když pro sebe dokázali
překvapivě uzmout hanácké derby
proti Olomouci. O veledůležitý triumf se nejvíce zasloužil patnáctigólový kanonýr Jiří Kosina.
DEBAKL:
Nijak jinak se nedá popsat třetí
třetina pondělního zápasu Chance
ligy, v němž prostějovští hokejisté doslova promrhali tříbrankový
náskok, aby nakonec v duelu 23.
kola celý zápas ztratili v prodloužení...

NKJGPKMµ>@FJIàÁ
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PROSTĚJOV Po dvou letech skončila spolupráce členky TK Agrofert
Prostějov Barbory Strýcové s trenérem Davidem Kotyzou. Úspěšný
kouč pomohl české tenistce k postupu do semifinále Wimbledonu
a pozici deblové světové jedničky.
Důvodem loučení je skutečnost,
že zkušená hráčka uvažuje o konci
kariéry.
„David je jeden z nejlepších trenérů
v Česku, a protože se můj tenisový
důchod přibližuje, přišlo mi trošku sobecké jej držet u sebe za každou cenu,“

rubriky
Večerníku

prohlásila Strýcová, která se spoluprací
byla maximálně spokojená. „Musím
kouči poděkovat za tvrdou práci, za
všechny rady a za trpělivost. Byla to
jízda, bylo to nahoru a dolu a bylo to
skvělé.“
Úspěšný tandem si před před dvěma lety stanovil své cíle a postupoval
podle určené strategie. Ta přinesla
úspěch a v Londýně tenistka dosáhla
na své grandslamové maximum. „Třeba letos jsme vše směřovali k Wimbledonu a byl to můj nejkrásnější turnaj v
životě,“ připomenula Strýcová.

I díky vzájemné důvěře tenistka prožila zajímavou sezónu. Ve dvouhře si
zahrála čtyři semifinále, včetně toho
ve Wimbledonu a dařilo se jí i v deblu.
Spolu s parťačkou Sie Šu-wej ovládla
nejen slavný Wimbledon, ale získala
tituly i na turnajích v Dubaji, Madridu a Birminghamu. Třiatřicátá hráčka
světa již dříve prohlásila, že se pomalu
blíží její tenisový konec. Na turnaje do
Austrálie se ještě chystá, neboť tam to
má podle svých slov hodně ráda. „Co
bude dál, se teprve uvidí,“ neplánuje
Strýcová.
(lv)
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Nejen bilancování, ale také přestupové rošády.
Obojí společně se zimní přípravou by měly zvládnout fotbalové kluby. Přitom to vypadá, že půjde
o tradičně velký boj. V regionálních ligách některé
týmy drží na výkonech dvou tří hráčů. A ztráta byť
jen jediného z nich by byl velký problém.
S ním mohou brzy bojovat v Kostelci na Hané. Jak
připustil nedávno trenér Merta, odejít může dvojice Lukáš Grulich – Dominik Hruban. Tedy dva
záložníci a zároveň jedni z nejvytíženějších hráčů.
V obou případech by se ale jednalo o ztrátu. Pivín
pak může přijít o Trajera, jiné týmy zase sází na
výkony nejstarších ročníků (Plumlov na Spáčila,
Mostkovice na Milara nebo Určice na Kobylíka).
Snad to tímto konstatováním nepřivolám, nicméně zde bohužel stačí větší zranění a může se jednat
o konec kariéry. A ohromnou ztrátu pro celý klub.
Nemluvě o tom, že chtějí týmy přes zimu posilovat,
musí ale řešit i udržení současných hráčů. Je otázkou,
jak ti se zachovají. Jelikož dobře polovina zástupců
Prostějovska na podzim propadla, tak je otázkou, co
jejich klíčoví plejeři zvolí: zda setrvání a pomoc trápícímu se týmu, nebo odchod za lepším.

Kdyže je nejvíce sportů v akci? Přes léto, kdy jsou
všichni na prázdninách? Na podzim, když začíná fotbalová liga? Ne, pravé žně sportovních nadšenců teprve přicházejí. A to doslova.
Zatímco totiž fotbalové soutěže dřímou, aby na jaře
mohly rozbalit vše v plné síle, hokejová liga pokračuje.
Ale také volejbal, basketbal, házená či florbal. K vidění
jsou ale i větší prostějovské unikáty.
Vezměme takový korfbal. Řada lidí tento sport stále
nezná, přesto Prostějov hraje nejvyšší soutěž. A trvale
se mu v ní daří, navíc vychovává spoustu svých talentů.
Dalším příkladem je lukostřelba. Ta ani během zimy
zcela neskončila, začaly totiž halové turnaje a s nimi
další úspěchy Prostějovanů, kteří patří nejen v republikovém měřítku ke špičce. Kromě toho začal také po
letní pauze působit oddíl zimního plavání prostějovské
Hané a zatím ani nemluvíme o kulečníkových turnajích či turnajích v šipkách, které taktéž začaly.
Zkrátka „uložit se k zimnímu spánku“ pro většinu sportovních oddílů neplatí, naopak. Sportovci téměř všeho
druhu aktuálně hýří aktivitou. Neváhejte tedy a přijďte
je v jejich snažení někdy podpořit. Rozhodně si pozornost sportovní veřejnosti a vaši podporu zaslouží.

Tým má za sebou propady tabulkou a prohry, Jestřábi tak zkouší obměňovat na řadě hráčských postů. Změny a výměny navíc nabírají na obrátkách.
Zejména obrana jimi zatím spíše trpí, útok naopak
za Bergera s Kafkou získal Vachutku a Machalu,
kteří jsou na ledě hodně vidět. Nicméně vzadu je
aktuálně stále pouze osm obránců a příchody zatím
odchody nevyvážily. Navíc, jak už bylo psáno jinde,
v případě Jestřábů stačí jedno zranění nebo nějaká
nemoc. A mají problém beky vůbec dát dohromady. Odpovědi na to mohou být prakticky dvě: zapojit někoho z juniorky (pokud se tam tedy někdo
vhodný nalézá) nebo přivádět další a další talentované mladíky, kteří často rychle přijdou a rychle
odejdou.
Přichází navíc přelom v podobě konce základní
části a visí tak ve vzduchu otázka, jak bude klub reagovat na případný neúspěch v podobě devátého
a horšího místa. Ať už nás ale čeká rychlá bouře na
soupisce, nebo setrvalé výměny, kterých jsme nyní
svědky, v obou případech se přiblížíme sezónám,
kdy brzy mnozí Jestřábi budou sotva znát svého
souseda v šatně.

ĠÌ6/2
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Elitní desítku uzavírají po podzimní části Fortuna:Národní
ligy fotbalisté Prostějova. Přes
zimní přestávku ale nemohou
mít až tak klidný spánek, spodek
a sestupová místa nejsou až tak
daleko...
9ă52.

Å0ö-7(1,629ă
'ö&+2'6(
3ì,%/,þ8-(
7$.35272´
Členka prostějovského TK Agrofert
BARBORA STRÝCOVÁ zdůvodnila, proč se rozešla s trenérem hanáckého oddílu Davidem Kotyzou.
.20(7$

JAKUB FTÁČNÍK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Prostějovský nohejbalista na
Slovensku nastoupil do soutěže dvojic,
kde s čakovickým Zdeňkem Kalousem
společně obhajovali titul mistrů světa
juniroské kategorie zpřed dvou let,
kdy vyhráli v Nymburce. A podařilo
se, máme dvojnásobného šampiona!
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V neděli se sejdou otužilci v Otaslavicích

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Zamrzlá plumlovská přehrada? To věru při současných teplotách
nehrozí. I přesto ale zimní plavci neodolali
a do teplé vody se v sobotu 16. listopadu
odvážili. Ani letos totiž nemohla chybět
již tradiční otužilecká akce O ledovó čapo
Boba Pácla. Akce DZP Haná Prostějov
přitáhla nemálo zájmu a pozornosti.

tějov zvítězili na trati 750 m ženy, konkrétně Otužilci se však teprve rozjíždí, do konce
zlatá skončila Veronika Horáčková. Jan Pelí- roku je čeká několik akcí. Jejich fandové
šek zase ovládl trať 500 m muži. Za dorost i lidé, kteří se prostě rádi otužují, se již
uspěli dále Karel a Kristýna Krásní na nej- nyní mohou těšit na tzv. Vánoční koupel
kratší stometrové trati, při plavání na čtvrt během Štědrého dne, kde tradičně přichákilometru skončila třetí Věra Kubanová.
zí tisíce diváků. Ani letos při ní nebudou
Jak říká Michal Mucha, pořádání závodů chybět masky. „Nová tradice vznikla miuž má velkou tradici. „Bez podpory obce nulý rok i v Otaslavicích, kde se otevřel
Mostkovice, hasičů z Plumlova, služby zrekonstruovaný biotop. Na toto koupaPŮVODNÍ
záchranářů a zázemí v hotelu Plumlov by liště byli pozváni nejen diváci, ale i nozpravodajství
nemohlo být dosaženo tak skvělé úrovně, váčci, kteří si chtějí otužování zkusit pod
jakou se mohou pořadatelé pochlubit. Po- vedením zkušených otužilců a zimních
pro Večerník
děkování patří také statutárnímu městu plavců,“ řekl Michal Mucha. Tamní akce
Michal SOBECKÝ
$÷JGO\¾XQFč\KOPÊJQRNCX¾PÊD[NéCUPCURQT
Prostějov za finanční podporu činnosti,“ se uskuteční již tuto neděli 1. prosince od
VQX¾PÊK\¾DCXW
Foto: Michal Mucha
„Letošního hojně navštíveného závodu v počtu doplnila Dana Zbořilová.
14.00 hodin.
(sob)
147 soutěžících plavců se zúčastnili i dva držitelé
zápisu do Guinessovy knihy rekordů v nejrychlejším čase překonání ledové míle. A to Rostislav Vítek (2015) a Magda Okurková (2015).
Dále přemožitelé kanálu La Manche Dana
Zbořilová (2001), Rostislav Vítek (2009),
Michal Slanina (2019). Přítomen byl i další
přemožitel kanálu Petr Mihola (2006),“ uvedl
jeden z pořadatelů akce Michal Mucha.
#MEGUGUGVMCNCUPGOCNÚO\¾LOGO%JNCFP¾XQFC"VC\¾FXQFPÊMčOXUMWVMW
Otužilci si však nedali pouze dostaveníčko,
2TQRąÊRCFPQW\GD[NRąKRTCXGPÚVCMÆéNWPFoto: Michal Mucha
PGXCFKNC
Foto: Michal Mucha
ale také se závodilo. Plavci DZP Haná Pros-

„Kuba ještě neřekl
poslední slovo,“předvídá
slovo,“předvídá
Ftáčníkovi trenér Beneš velkou budoucnost

0CURQNGéPÆOUPÊOMWéGUMÆTGRTG\GPVCEG\/5X/KEJCNQXEÊEJLGRTQUV÷LQXUMÚ,CMWD(VCéPKMXGURQFPÊąCF÷FTWJÚ
\RTCXC
Foto: internet

➢ zestrany33
MICHALOVCE, PROSTĚJOV
Jakub Ftáčník na Slovensku nastoupil do soutěže dvojic, kde s čakovickým Zdeňkem Kalousem
společně obhajovali titul mistrů
světa zpřed dvou let, kdy vyhráli
v Nymburce. A podařilo se!
„Tahle nominovaná dvojka nebyla žádným překvapením, protože
Zdena pomohl svému klubu vyhrát
letošní extraligu mužských družstev
a Jakub patří do čelákovické základní
sestavy v nejvyšší soutěži dospělých.
Na minulém MS se jim navíc spolu

dařilo,“ vysvětlil Večerníku trenér
Sokola I Richard Beneš.
I tentokrát vše skončilo spanilou jízdou
k suverénnímu zlatu! „Kluci nejprve porazili v základní skupině Polsko 2:0 (11:7,
11:7), Francii 2:0 (11:5, 11:6), Dánsko
2:0 (11:2, 11:3) i Maďarsko 2:0 (11:4,
11:8), v semifinále si už podruhé během
turnaje poradili s Poláky 2:0 (11:6, 11:5)
a ve finále deklasovali opět Maďary 2:0
(11:3, 11:3). Obhajoba titulu bez jediného ztraceného setu přispěla k celkovému
triumfu ČR na šampionátu ziskem pěti
zlatých medailí,“ popsal Beneš.
Hru svého někdejšího svěřence v Michalovcích pozorně sledoval. „Když

jsem před dvěma lety dával souhlas
s hostováním našeho talentovaného
smečaře Kuby Ftačnika do extraligových Čelákovic, chtěl jsem, aby svůj
talent i obrovské úspěchy z mládežnických kategorií dokázal zúročit vystupňováním výkonnosti v prvotřídním
nohejbalovém klubu. Podobně jako
ostatním svým svěřencům jsem i jemu
věnoval tisíce hodin tréninků a účasti
na turnajích po celé republice, aby to
s nohejbalem někam dotáhl. Jsem rád
a těší mě, že je nyní už dvojnásobným
juniorským mistrem světa. A doufám,
že při svém mládí ještě neřekl poslední
slovo,“ konstatoval Beneš.
(son)

$QD 2¾EN VTCFKéPÊ QUQDPQUV \KOPÊJQ RNCX¾PÊ
&QéM¾OGUGJQKPCwV÷FTQFGPPÊCMEKQVWåKNEč"
1FRQX÷òLGUPCFP¾
Foto: Michal Mucha
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Závodníci dojeli až z Jeseníku
PROSTĚJOV Letní snažení
z venkovních areálů je minulostí,
nicméně pro lukostřelce nástup
zimy konec činnosti neznamená,
naopak. Předminulý víkend jim
totiž začaly halové turnaje. Ten
první uspořádali v Kostelci na
Hané, kde se spolu utkaly desítky
střelců, ať už při střelbě z reflexního, nebo kladkového luku. Obě
kategorie byly bohatě obsazené,
a to závodníky všeho věku. „Dorazilo pestré spektrum lidí. Výhodou je, že je hala hodně pěkná
a střílí se zde dobře,“ poznamenala předsedkyně prostějovských
lukostřelců Magdalena Majarová.
Na závody nakonec zavítali lidé
ze širokého okolí. Nechyběli lukostřelci z Kroměříže a Přerova, ale
také z Brna či Jeseníku. Celkem šlo
zhruba o sedmdesát lidí. A ani ve
velké konkurenci se neztratili účastníci z Prostějova. „Michal Hlahůlek
nastřílel 576 bodů, Pepa Křesala
zase 556, i když se mu první půle
moc nepovedla. Ze žáků se zase
ukázali v dobrém světle třeba Jakub
Šonek nebo Madlen Maková,“ ocenila nejlepší zástupce prostějovské
lukostřelby Magdalena Majarová.

Začátek halových turnajů pozitivně. „Jsem celkově spokojená, účast
byla slušná a naši závodníci vesměs
zastříleli dobře,“ shrnula.
Předsedkyně oddílu zároveň připomněla, že halové turnaje jen tak
nekončí. A že jsou důležitou pří-

pravou před většími akcemi. „Na
nich se připravujeme na halové mistrovství republiky, které proběhne
7. až 8. března v hale TK PLUS. Dorostence zase mistrovství ČR čeká 1.
a 2. února v Kostelci na Hané,“ informovala Majarová.
(sob)

<NGXC,CPèCNQXUMÚ8¾ENCX8[DÊTCNC1PFąGL/CTVKPGM5GPMCåFÆJQRQąCFCVGNG
FQO¾EÊJQVWTPCLGtOÊVPCRTXPÊEJVąGEJOÊUVGEJQFEJQXCPEG
Foto: Facebook

6 pokusů = 6 medailí? Prostějovští korfbalisté mohou
útočit na republikovou bednu ve všech kategoriích!
PROSTĚJOV Korfbalový oddíl SK RG
Prostějov každoročně získává do své
klubové sbírky několik cenných kovů za
konečné umístění v celostátních soutěžích klasického korfbalu jednotlivých
věkových kategorií. V aktuální sezóně
2019/2020 má natolik kvalitní týmy, že
všech šest může reálně útočit na stupně
vítězů a tím dosáhnout stoprocentní medailové úspěšnosti!

Marek SONNEVEND
Vysoké ambice potvrdil začátek nového ročníku, který vyšel každému z prostějovských
družstev. Tým dospělých coby vlajková loď
ergéčka dokonce premiérově v historii atakuje
úplné čelo extraligy, když vyhrál oba své úvodní
duely. „Naším cílem jednoznačně je postup do
finále,“ zopakoval trenér David Konečný.

Vysoko v tabulkách svých soutěží se pohybují také veškeré další kolektivy SK: seniorské
béčko vede první ligu, stejně jako starší žáci
i mladší žáci extraligu! Dorostenci jsou mezi
tuzemskou elitou zatím druzí, stejný post drží
ve své lize minižáci. Prostě(jov) paráda!
„Péči o mládež dlouhodobě věnujeme maximální pozornost a snažíme se ji v rámci
možností ještě zintenzivňovat i zkvalitňovat. To se, myslím, daří jak v rámci našich
oddílových struktur díky výborné práci
trenérů, tak prostřednictvím úspěšného
rozjezdu projektu Školní korfbal vedeného
Petrem Šnajdrem. Skvělé výsledky našich
týmů jsou takovým příjemným bonusem.
Za ještě důležitější ale považujeme, že naši
mladí i děti sportují rádi, s nadšením a co
nejlépe jim to jde,“ řekl Večerníku předseda
SK RG Prostějov Jan Mynařík.

&QUR÷NÊMQTHDCNKUVÆ5-4)2TQUV÷LQXXGWHQTKKRQEGPPÆOVTKWOHWX$TP÷

Foto: Facebook
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OSKAR
FOTR
ZNÁMKA

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem Jana Poláka
„Zaspali jsme začátky obou dvou poločasů. Dostali jsme rychlé góly v jejich začátcích
a to nás srazilo. Snažili jsme se s tím něco dělat, ve druhé půli jsme měli šance, ale také
v prvním, kdy jsme měli před sebou i poloprázdnou bránu, Pašek například trefil břevno. Nedokázali jsme ale naše možnosti proměnit. Pokud se jedná o to, co zlepšit, tak se
to pořád omílá. Máme mužstvo, které dokáže hrát s každým soupeřem. Ale na tyhle
zápasy s týmy, ne lehčími, ale v tabulce pod námi... Nevím, možná hraje roli hlava. Víme
sice, že to bude boj, ale pak tam snad chybí koncentrace, nasazení. Jestli neakceptujeme,
že tyto zápasy budou boj, nemůžeme je pak začít vyhrávat.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Jestliže to po zápasu v Hradci vypadalo, že letošní závěr podzimu by mohl
být pro prostějovské barvy o hodně
vydařenější než ten loňský, pak se toto
přání příliš nevyplnilo. Tedy vlastně vůbec. Po tomto zápase už měl totiž přijít
jediný bod po domácí remíze s Jihlavou, i když smůlu při utkání s tímto
klubem netřeba rozebírat. Poslední dvě
střetnutí nelze příliš hodnotit ani z výsledkové, ani z herní roviny. Při shodném bodovém zisku se dá říci, že loni
bylo zklamání přece jen větší, protože
z první poloviny sezóny mělo eskáčko
našlápnuto k vyšším patrům tabulky.
O tomto podzimu se body doháněly
tak nějak kontinuálně. Jedno je ovšem
stejné. Výsledky a postavení v tabulce
po podzimní části Fortuna:Národní
ligy tak zůstaly daleko za očekáváním.
A také možnostmi kádru.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
9HGRXFÉWÙPXPLPRKUX
Prostějov (tok) – Kromě oslabení
na soupisce byl Prostějov výrazně
oslaben i v realizačním týmu. Z nemocničního pokoje, kde se zotavuje po plánovaném chirurgickém
zákroku, utkání ve Vlašimi sledoval
vedoucí mužstva Martin Musil.
Pooperační bolesti hráči výsledkem určitě nevyléčili. Tak až snad
následný lázeňský pobyt.
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Fotbalisté Prostějova přezimují
ve F:NL desátí

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Dva góly na počátku
dvou poločasů vstřelil jediný hráč Fotr.
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ESKÁČKO VYLEPŠENÍ ZISKU ODMÍTLO
PROSTĚJOV Jestliže bylo přáním trenéra Oldřicha Machaly
mít po šestnácti kolech alespoň osmnáct bodů, vyplnilo se mu
to dokonale. To ovšem neznamená, že by s tímto stavem mohl
být spokojen. Ono totiž eskáčko těch osmnáct bodů na svém
kontě už nějaký ten týden má a možnost rozšířit zisk striktně
odmítlo. Nejprve debaklem na Zbrojovce, poté bezkrevným
výkonem ve Vlašimi. V obou zápasech nevstřelilo ani branku,
střelecká mizérie tak pokračuje.

Jeho přítomnost ve středu zálohy je znát,
snaží se o překvapivé rozehrání, zrychlení hry, prostě o nějakou myšlenku,
která by měla šanci soupeře překvapit.
V závěrečné fázi podzimní části se také
ujal role kapitána, kterou navenek
demonstroval třeba právě ve Vlašimi.
Jeho burcování týmu před
výkopem druhé půle ovšem brzy
vzalo za své...

JAN
ŠTEIGL

fotbal

Prohrát dvakrát s týmem, který má
záchranářské problémy a figuruje po
podzimní části na poslední nesestupové příčce, je prostě problém. Navíc Vlašimi eskáčko nebylo schopné
vstřelit gól a skóre z obou utkání je
vcelku přesvědčivé 0:3. A přitom
třeba v minulém ročníku se stejným
soupeřem brali Hanáci body hned
čtyři.
Že takové ztráty budou v konečném
účtování mrzet, je nabíledni. Hlavní
rozdíl mezi oběma aktéry lze hledat

v motivaci k zápasu. „Blaničtí rytíři“
nutně potřebovali bodovat, aby odskočili od sestupových pozic, a náladu před zápasem jasně shrnul trenér
Daniel Šmejkal: „Věříme tomu, že
jsme schopni uspět a chceme uspět,“
deklaroval odhodlaně.
Faktem je, že eskáčko cestovalo
do středních Čech se značně pocuchanou sestavou, v níž chyběly
některé stálice základní sestavy.
Oslabením byly především karetní
distance brankáře Miloslava Brédy
a stopera Tomáše Janíčka. V obraně
tak nastoupila již málem pozapomenutá dvojice Sus - Schuster, na levého beka se vrátil Zapletal, na pravém
nastoupil netradičně Pašek. Pernackij hrál defenzivního záložníka,
v útoku dostal příležitost jinak ná-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Foto: www.fcsbvlasim.cz

hradník Šteigl. Výsledkem útočného
snažení ale bylo jen Paškem nastřelené břevno a Šteiglovy efektní, leč
brankově neúčinné nůžky.
Brankář Filip Mucha měl na tohoto
soupeře i stadion dobré vzpomínky
z května letošního roku, ty díky dvěma Fotrovým trefám ovšem docela
zhořkly. A to ještě zachránil několik
nebezpečných situací. Jeho spoluhráčům se prostě nedařilo směrem
dopředu nic světoborného vymyslet, takže domácí měli po celých devadesát minut prakticky zápas pod
kontrolou. Ani příchod Kroupy půl
hodiny před koncem už s dvoubran-

kovým mankem a při daném vývoji
hry nemohl nic udělat.
Je to škoda i proto, že v optimálním případě se Prostějov mohl
významně přiblížit kýženém středu tabulky. Kluby jako Třinec a Líšeň by byly prakticky na dosah, takto
na ně eskáčko ztrácí z desáté pozice
čtyři, respektive pět bodů.
S výjimkou první ligy teď fotbal čeká
dlouhá zimní přestávka, zahrnující
následující tři měsíce. První březnový víkend pak eskáčko přivítá na domácím hřišti ústeckou „Armu“. Tedy
start rozhodně obtížný, který prověří
připravenost týmu na jarní sezónu.

Eskáèku nevyšly vstupy do poloèasù
2:0
FCb sb vl
1.SK PV

PROSTĚJOV Vzhledem k tomu,
že tréninkový dril na závěrečný zápas podzimní sezóny
Fortuna:Národní ligy absolvovali
fotbalisté 1.SK Prostějov díky reprezentanční přestávce hned po
dva týdny, čekalo se , že do utkání
vstoupí maximálně nabuzení. Příprava se ovšem nijak nezúročila
a o výsledku nakonec rozhodly
nevydařené vstupy do obou poločasů. Zvlášť musí mrzet druhá
Fotrova branka z úvodní minuty
druhé půle, která prakticky pohřbila eskáčka naději na výsledkový obrat.
Úvod utkání 16. kola druhé nejvyšší soutěže eskáčku totálně nevyšel.
Prakticky první akce domácích
skončila brankou. Do zápasu vstoupil dobře aktivní Dias, který potáhl
míč do šestnáctky a našel Fotra, jenž
otevřel skóre – 1:0. Hosté se dostali
k domácí svatyni až ke konci první

desetiminutovky, ale útok ani nezakončili. Janouškova střela skončila
mimo branku, na druhé straně Polák
šikovně pobídl do brejku Koudelku, ale Bačkovský byl u míče včas.
Po čtvrt hodině hry vybojoval Breda téměř ztracený míč, nacentroval
před branku, jenže Fotr se tentokrát
mezi tři tyče netrefil. Po půlhodince z volného kopu dostal příležitost
k hlavičce Breda, jenže míč směřující
do šibenice vytáhl bravurně na roh
brankář Mucha. O chvíli později si
slabší chvilku na druhé straně vybral
kolega Bačkovský, jenže svoje zaváhání dokázal před Slaměnou napravit. Do kabin se nakonec mohlo jít
za vyrovnaného stavu, to by ovšem
nesměl Pašek dobrou střelou trefit
pouze břevno domácí branky.
Hanáci se ze vstupu do první půle
ke své škodě evidentně nepoučili.
Hned v úvodní minutě té druhé totiž dostal parádní pas za obranu opět
Fotr a tváří v tvář vyběhnuvšímu
Muchovi nezaváhal – 2:0 Bačkovský
se na druhé straně musel vytáhnout
proti umístěné střele Koudelky,
jenže vzápětí nabídl Janda Fotrovi

hattrick, Mucha tentokrát reflexivně
nebezpečí zažehnal. Ten vzápětí pohrdl i další příležitostí, když se stoper
Štochl protáhl kolem obránce a naservíroval míč Fotrovi, který před
odkrytou brankou mířil nad břevno.
Po hodině hry si střihl efektní nůžky
před domácí brankou Šteigl, jenže
míč směřoval spíše do oblak. Slaměnova střela z velké dálky ohrozit
Bačkovského nemohla. Domácí za
daného stavu kontrolovali hru a další průběh druhé půle příliš vzruchu
nepřinesl. Čtvrt hodiny před kon-

cem se po předchozím přímém
kopu eskáčka, který směřoval pouze
do zdi, řítili čtyři domácí hráči na
samotného obránce, ale Vlašimi vše
zhatila nepřesná Fotrova přihrávka.
V závěru se ještě dobrým vyběhnutím blýskli oba gólmani, Mucha před
Jandou a Bačkovský před Kroupou.
Na výsledku se ale už nic nezměnilo.
(tok)
Statistikyzutkání,ostatnívýsledky
a tabulku Fortuna:Národní
ligy po podzimní části
najdete na straně 26

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
'DQLHOh0(-.$/)&6HOOLHU %HOORW9ODvLP
do uzávěrky vydání nebylo k dispozici
2OGÔLFK0$&+$/$6.3URVWÈMRY
„Utkání se hodnotí velmi špatně. Když dostanete začátkem obou poločasů
gól, vše, na co se připravíte, co si předtím řeknete v šatně, přijde vniveč. Co
jsme chtěli hrát, už jsme hrát nemohli, protože se hned v úvodu zásadně změnila situace. Šancí jsme si mnoho nevytvořili a navíc je neproměnili. Za stavu
1:0 měl velkou příležitost Slaměna, po vyrovnání by se zápas určitě vyvíjel
jinak. Jenže pak jsme si vlastní nekoncentrovaností a hloupostí nechali dát
hned v úvodu druhé půle druhou branku. Pak měl nějaké hlavičky Kroupa,
které šly do brankáře, to je málo. Konec soutěže nás zastihl ve špatné formě,
od zápasu s Jihlavou, kdy nás chyba stála dva body, šla naše výkonnost dolů.
Tohle mě dost mrzí.“

Å02&-60(72+21(3ċ('9('/,´
hlesl po utkání Jan Koudelka

PROSTĚJOV Velká očekávání, o něž je výsledek o to větším
zklamáním. Také pro snajpra Jana Koudelku (na snímku).
Tradiční ofenzivní zbraň Prostějova tentokrát mlčela. A společně se spoluhráči musel sedmadvacetiletý útočník skousnout nepříjemnou prohru. Přesto doufá, že po zimní pauze se
eskáčko dostane v tabulce brzy do klidnějšího středu tabulky.
poté, jak jsme k tomu přistoupili...
Vždyť jsme dostali v první a také v šestačtyřicáté minutě gól. Měli jsme katastrofální vstupy do obou poločasů.
Navíc jsme na hřišti nepředváděli, co
Michal
jsme chtěli. Taky to poté tak dopadlo.
Moc jsme toho nepředvedli.“
SOBECKÝ
yy Prostějov opět nedal gól, problém s produktivitou je trvalý.
yy Máte za sebou utkání s Vlašimí. Nicméně je to jen o střílení braJak ho hodnotíte? Výsledek 0:2 nek?
není úplně pozitivní…
„Měli jsme za stavu 0:1 velkou šanci.
„Jeli jsme tam pro nějaké body. Ale Nedali jsme ji, v opačném případě

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

by se mohl zápas vyvíjet jinak. Dali
jsme i břevno. Střela byla taková pološance. Měli jsme v utkání i jednu
jasnou tutovku, ani tu jsme neproměnili. Ve druhé lize přitom těch
šancí za zápas zas tolik není. Nedáte
dvě tři a nemůžete vyhrát.“
yy Vlašim je v tabulce pod vámi.
Bylo něco, čím vás papírově slabší
soupeř překvapil?
„Asi chtěli víc než my. Bylo to na
hřišti vidět.“
yy Podzimní část je za vámi a tým
se pohybuje ve stejných patrech
tabulky jako po konci minulé sezóny..
„Minulý rok jsme po prvních osmi
kolech měli hodně bodů, ke konci
podzimu jsme ale naopak sbírat body
přestali. Letos máme nakonec bodů

osmnáct, ale mohli jsme mít i víc. Jde
o to, že s týmy za námi často utkání
ztrácíme. Příkladem může být zápas s Vítkovicemi, kdy jsme
vedli 2:0. Nebo s Varnsdorfem, který jsme ale nakonec
vyhráli. Také v Sokolově
jsme vedli. Pak naopak dokážeme bodovat s Jihlavou.
Se spodkem tabulky se to ale
moc nedaří.“
yy Čeká vás nyní zimní příprava. Hodně hráčů ji nemá
v oblibě. Patříte k nim také?
„Je docela dlouhá, delší než ta
letní. Nemám ji nějak v oblibě,
nebaví mě třeba běhat dokolečka. Na
druhou stranu vím, že mi to pomůže.
Musíme trénovat na umělce, ale tyto
podmínky mají všechny týmy stejné.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Musíme zapracovat a na jaře se se
vším poprat. Potřebujeme získat ještě
nějaké další body, abychom se dostali
do klidnějšího středu tabulky. A nemuseli řešit boje o záchranu.“

fotbal extra - 2. díl
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PROSTĚJOVSKOZaznělyposledníhvizdypíšťalekadění
na fotbalových trávnících Prostějovska utichlo. Nyní je
fotbalovému podzimu konec a je tak čas bilancování.
Jak se týmům dařilo? Plnily očekávání? A co za změny
a kouzla na vylepšení svých pozic chystají do jara? 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.
Následně přijdou na řadu doslova drobnohledy jednotlivých klubů se vším, co k tomu patří včetně exkluzivních
rozhovorů, redakčních komentářů a statistik, které navzdory některým tvrzením rozhodně nejsou nuda.
Minule jsme podrobili sondě tabulky mužských soutěží,
dnes se podíváme na zoubek mládežnickým a také
ženským týmům. Jjak si vedli zástupci Prostějovska?
Vcelku slušně, mohlo by zaznít sborově. I když jak ve
které soutěži. Například výběry prostějovského 1.SK
vesměs obstály, obvykle obsazovaly 7. až 10. místa.
Spokojenost může být i v Olšanech, kde hned několik
jejich kategorií se umístilo v první trojce. Totéž platí
o Kostelci na Hané, dařilo se ale i Němčicím. Oproti
tomu oddílu Plumlova, Určic nebo Kralic na Hané se
neskutečně trápily, nachází se na posledním místě,
tudíž jim hrozí další pád.
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Fotbalový podzim je minulostí, ovšem nebilancují po něm jen mužské
a ženské týmy. Za posledními třemi čtyřmi měsíci se ohlíží také hráči
a trenéři mládežnických kategorií. A je za čím: například 1.SK Prostějov, což je jediný zástupce regionu v ligových soutěžích, má za sebou relativně povedený podzim. Mládež se většinou umístila uprostřed tabulky. A pokud ne, tak útočila rovnou na nejvyšší příčky. Rekordem jsou po
podzimní části dvě čtvrtá místa. Zbývající kluby Prostějovska mají své
naděje v krajských a okresních kláních.
rie U14, která se s odstupem nachází
ƐŬĄēŬŽ
na posledním místě. Bude tak ještě
muset zabrat a zabojovat. U13 a U12
ǀĞƐŵĢƐ
naopak potvrdily postavení většiny
ƵƉƌŽƐƚƎĞĚ
mládežnických týmů Prostějova – obě
ƚĂďƵůŬǇ
mužstva skončila zhruba v polovině
Tak spokojení ale nemohou být ve tabulky, a sice na desátém, respektive
starším dorostu, který skončil dva- na osmém místě.
náctý. „Áčko“ nejstarší mládežnické
kategorie se trápilo zejména směrem
Olomoucký KFS:
dopředu, v průměru dalo pouze jednu
ĂƎŝůŽƐĞ<ŽƐƚĞůĐŝ͕
branku za zápas. Na druhou stranu, na
WůƵŵůŽǀͲhƌēŝĐĞ
poslední Uničov má tým z Hané komŶĂĚƉƌŽƉĂƐƚş
fortní náskok. O něco spokojenější
mohl být s mladším dorostem Petr Krajský přebor dorostenců přinesl
Mrázek. Jeho tým skončil devátý. „Se- z pohledu fanoušků fotbalu Prostězónu zatím hodnotím celkem dobře, jovska spíšen truchlivou podívanou.
i když jsme měli kolísavé výkony. Co Týmy skončily do jednoho v horší
kluci hrají, je na hranici jejich schop- části tabulky. Nejlépe dopadly Čechoností,“ poznamenal trenér. „Před sezó- vice, na desátém místě. Nicméně sezónou nám odešla osa týmu, například nu zakončily nadějnou výhrou 6:2 nad
Klimeš a Spáčil. A projevilo se to,“ Šternberkem, sousedem v tabulce.
Oproti tomu Konice je třetí od konce
dodal.
Ještě lépe se dařilo oběma záložním s druhým nejméně produktivním útotýmům. Zatímco „béčko“ mladšího kem soutěže. Nejhůře ale dopadl sloudorostu obsadilo po podzimu 7. mís- čený tým Plumlov-Určice. Mužstvo je
to, rezerva staršího dorostu je dokon- na samém chvostu tabulky. A čeká ho
ce čtvrtá. Trenér Tomáš Gross tak nesmírně těžké jaro. „ Bojujeme, kluci
netajil spokojenost. „Jsem spokojený, hrají, na co mají. Hrají bohužel i roči s přístupem hráčů. Celkový výsledek níky 2001 proti 2004. A i když třeba
mohl být ještě lepší. Nejlepší zápasy naši hráči jsou někdy fotbalovější, patjsme odehráli s rezervami ligových náctiletý na osmnáctiletého fyzicky
nestačí,“ poznamenal trenér Radek
soupeřů,“ libuje si Tomáš Gross.
Podobné umístění se povedlo také Bureš. Plumlov loni postoupil o ligu
u týmu U15, který trenérsky vede duo výše a spojil se s Určicemi, aby mohl
Aleš Rus–Tomáš Vincourek. „Takový v soutěži fungovat.
úspěch v této kategorii v Prostějově V krajské soutěži dorostenců se přeci
dlouho nebyl. Jsme spokojení. Nemů- jen týmům z Prostějovska dařilo více.
žeme si stěžovat ani na nedostatek hrá- Ve skupině „A“ se nejlépe zapsal Kosčů,“ poznamenal druhý jmenovaný. telec na Hané, který je po podzimu
Jediné, co může mladé Prostějovany pátý. „Podzim hodnotím velice dobře.
trápit, je, že nezažili delší šňůru výher. Bohužel nám nevyšly klíčové zápasy,
Jiné týmy ale skončily hůře. Příkla- jinak bychom byli první,“ poznamedem může být prostějovská katego- nal vedoucí mužstva Martin Klapka.
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Na jihu Prostějovska mohou být spokojení. Tedy alespoň ve fotbalovém
Brodku u Prostějova. Starší i mladší
žáci totiž vedou tabulku. Zejména
u vyspělejší z kategorií navíc má vedoucí tým hned sedmibodový náskok
a dostat ho z piedestalu nebude pro
soupeře Brodku nic jednoduchého.
Podobně spokojení mohou být také
v Mostkovicích. Ty jsou ve starších žá-

DůĄĚĞǎǀŽŬƌĞƐĞ͍
WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬƵ
ǀůĄĚŶĞƌŽĚĞŬ

nováček z Jesence-Dzbelu, třináctá
prostějovská Haná, ovšem s výrazným
náskokem na posledního a minimálním odstupem k dalším týmům. „Jsme
ale celkově spokojeni s tréninkovou
morálkou a přístupem. Výsledky, zejména u těch nejmladších, nejsou tak
podstatné,“ poznamenal za druhý prostějovský oddíl Daniel Kolář.
V přípravkách se pak ukazovaly 1.SK
Prostějov, Smržice a Olšany. Soutěže
nevedou trvalou tabulku, systém hry
je turnajový. Nicméně lze konstatovat,
že všechny týmy z Prostějovska měly
důstojnou roli. I když jeden problém
by se našel, ovšem nesouvisí přímo
s výsledky. „Chceme zapracovat na náboru těch nejmladších, abychom měli
dost dětí. A také se bohužel setkáváme
s nedostatkem trenérů malých fotbalistů. Pokud by měl tedy někdo zájem,
bude vítán,“ vzkazuje Daniel Kolář
z klubu Haná Prostějov.

06''VNXSLQD(VWDUvÉGRURVW

Na první místo nyní Kostelec ztrácí
šest bodů. „Chceme soutěž vyhrát.
A to přestože máme snad nejmladší
tým v lize,“ vyhlašuje Klapka. Protivanov-Brodek u Konice a Olšany, zbylé
týmy z Prostějovska, skončily bohužel
v suterénu tabulky, když si připsaly
pouze po jedné výhře.
Právě k nelichotivému skóre a výsledkům se vyjádřil trenér Olšan Michal
Uhřík. „Máme zde z mládežnických
družstev největší problémy. Často
se nejedná o odchovance ale o kluky z okolí, co se k fotbalu po pauze
vrátili. Je zde problém s množstvím
i kvalitou,“ poznamenal trenér. Skupina „B“ pak nabídla jeden tým vysoko
nahoře v tabulce, druhý zase naopak
na samém dně. Zatímco spojený tým
Němčic nad Hanou a Brodku u Prostějova drží aktuálně stříbrnou pozici,
Pivín dosud udělal pouze tři body a je
poslední. Ve středu tabulky se pohybuje další sloučený tým Nezamyslic-Pavlovic, který má ovšem trochu problémy s produktivitou.
Krajský přebor starších žáků hrají
z Prostějovska čtyři týmy: Olšany,
Čechovice a spojené týmy Konice
s Horním Štěpánovem a Nezamyslic-Němčic nad Hanou. Nejlépe se daří
Olšanům, které jsou druhé, a na severu Prostějovska jsou na to patřičně
hrdí. „Sezóna je dobře rozjetá. Jsme
spokojení. Mladší žáci jsou navíc taky
vysoko v tabulce,“ poznamenal Michal
Uhřík z Olšan. Čechovice pak berou
zatím solidní šestou příčku, zbylým
dvěma týmům se nedařilo. Zejména
Nezamyslice-Němčice mají výrazně
negativní skóre. A budou mít co dělat,
pokud chtějí soutěž udržet. Krajský
přebor mladších žáků pak téměř kopíruje tabulku jejich starších kolegů:
druhé Olšany, sedmé Čechovice, Konice poslední. Nezamyslice-Němčice
ovšem drží sympatickou polovinu
tabulky.
Krajské soutěže mladších a starších
žáků už takové zastoupení nemají.
U starších žáků hrají z Prostějovska
pouze Kralice na Hané. Spíše než
hrají, se však trápí: tým vstřelil jediný
gól, dostal jich naopak 128. V deseti
zápasech. „Odešel dorazový ročník,
hodně kluků nám hraje po okolí. Musíme dát přes zimu dohromady tým,“
uvědomuje si trenér Miroslav Takáč.
U mladších žáků pak hrají tři týmy.
Nejlépe, a to na na desátém místě, se
umístil s takřka vyrovnaným skóre
Kostelec na Hané. Dvanáctý skončil
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mládežnických týmů. Ovšem na podzim se jim vůbec nevedlo. Ve starších
i mladších žácích posbírali Protivanovští jen minimum bodů. A skončili
shodně na posledním místě. Na podzim nebudou také v dobrém vzpomínat starší žáci Klenovic a jejich mladší
kolegové z Vícova. Právě tyto kluby se
budou muset protlouct vpřed z nepopulárního předposledního místa.
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cích třetí, v mladších dokonce druhé.
Alespoň mládež společně se ženami
tak dávají částečně zapomenout na
mizérii, která se lepí na paty zdejšímu
„áčku“. Sousední Plumlov pak obsadil
stříbro u starších žáků, jih regionu má
pak v těch mladších ještě jedno želízko
v ohni: třetí Otaslavice.
V Protivanově se pak mohou, podobně jako třeba v Olšanech, pyšnit řadou

,GUVNKP÷EQ,GUGPEK&\DGNWPGEJ[DÊVCMPCFwGP¾HQVDCNQX¾FTQDQVKPC
Foto: Facebook
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Oproti Mostkovicím jsou na tom
rivalky z Držovic ještě o něco lépe.
Přesněji řečeno o jeden bod. Vyrovnanost týmů ukazují i některá
další čísla: oba obdržely třeba stejný počet branek a oba vysoko padly
jen v jednom zápase. Držovice mají
po podzimu osm bodů a drží páté
místo – v obou případech je to lepší
počin než na minulý podzim. „Spokojenost je, ale mohli jsme udělat
více bodů,“ podotkl trenér týmu
Tomáš Jetel.
Projevil přitom nespokojenost pouze
se dvěma zápasy. Jedním z nich byla
remíza v posledním kole s Bezměrovem, nováčkem soutěže. „S umístěním je spokojenost, ale mrzí mě
poslední remíza. A také ještě jeden
zápas se nám nevyvedl,“ uvedl trenér.
Ten musel na přelomu září a října bojovat s marodkou. A výsledky družstva to poznamenalo.
Celkově se pak Jetel neubránil srovnávání toho, co bylo a co je nyní. „Dokázali jsme se dostat z nuly do středu
tabulky,“ těší lodivoda. Nicméně si
uvědomuje limity svého týmu. Ty
jsou částečně způsobené tím, že některé hráčky jsou bydlištěm roztroušené i za hranicemi okresu. „Ambice
jsou tak stále stejné, uhrát páté nebo
šesté místo. Na to momentálně tým
má,“ uzavřel hodnocení a současně
i nastínil budoucnost kouč držovických fotbalistek Tomáš Jetel.

ƌǎŽǀŝĐĞŶĂǀĄǌĂůǇ
ŶĂũĂƌŽ͘ĄƐƚĞēŶĢ

I přes daleko lepší výsledky si
v Mostkovicích stále uvědomují spoustu nedostatků, na kterých
budou dále pracovat. Asi největší
problém je v koncovce, vstřelených
branek je opravdu málo. Zadní řady
ale fungují očividně dobře. „Nedostatků ve hře je stále hodně. Musíme jít ale krok po kroku, všechno
se nedá vyřešit hned, důležité je, že
hráčky chtějí a snaží se zlepšovat. To
je pro nás důležité. Snažíme se hlavně zvednout individuální dovednosti hráček,“ pokračoval Ondřej Milar.
V jarní části bude jasné, jak se podařilo přes zimní přestávku tým posunout. Při lepší koncovce by mohlo
přijít určitě i více výher. Nebo bude
pokračování remízových zápasů?

06'zHQ6NXSLQD%

Osm zápasu podzimní části a hned
polovina zápasů skončila remízovým
patem. K tomu přidaly hráčky jednu
výhru a tři porážky. Oproti poslední
sezóně jednoznačné zlepšení a daleko
větší chuť do další práce, což je opravdu pozitivní. Navíc se jim podařilo dávat více branek a vyvarovat se debaklů.
„Jenom proti Holešovu jsme vyloženě
nestačili, to byl ale mnohem lepší tým,
než je ten náš, lídr soutěže tak vyhrál
zaslouženě,“ uvedl Ondřej Milar, který nahradil před sezónou na střídačce
Roberta Karafiáta.
Milar se také pustil do celkového
zhodnocení sezóny. „U nás panuje
spokojenost, chtěli jsme se zvednout
po nepovedené loňské sezóně, což se
povedlo. Nelze než souhlasit, jelikož
se loňské debakly a velmi bídný bodový stav neopakují. Většina bodů je
tedy z remíz, ale i to se počítá. Kouč
vidí i dvě porážky, které nemusely přijít. „Porážka s Mutěnicemi i Bezměrovem byla opravdu smolná, mohlo být
ještě veseleji,“ poznamenal lodivod.

Mostkovice jsou
remízové královny

PROSTĚJOVSKO Rozhodně
příjemnější než loni. Takový je
pohled na tabulku skupiny „B“
Moravskoslezské divize žen,
která i letos čítá dva zástupce
Prostějovska, a sice Mostkovice
a Držovice. Zatímco v minulé sezóně byly hráčky prvně
jmenovaného klubu beznadějně poslední a Držovičanky
jen o chloupek před nimi,
nyní je situace jiná. Týmy drží
páté, respektive šesté místo!
Mostkovice výrazně zlepšily
defenzivu a i díky tomu mají
už nyní více bodů než za celou minulou sezónu. Derby týmů navíc dostala nový náboj.
Zatímco v tom jarním dostaly
mostkovické fotbalistky od
Držovic šestku, letošní bylo
mnohem vyrovnanější a skončilo remízou. Celkově se tak dá
říct, že ženy z Prostějovska mají
být na co hrdé. Udělaly nemalý
kus práce.

podzim

A mají za sebou vydařený

Holky se zlepšily!
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Tenista Tomáš Berdych popsal konec profesionální kariéry

PROSTĚJOV Dlouhých sedmnáct let se
Tomáš Berdych (na snímku) pohyboval
na světovém tenisovém okruhu. Poctivým přístupem a velkou profesionalitou
se dostal mezi absolutní elitu, jejíž se stal
pevnou součástí. Dosáhl na wimbledonské finále v roce 2010, společně s parťáky
slavil hned dvakrát triumf v Davisově poháru. Jeho kariéra se přitom obešla bez
výstřelků, na kurt vždy přicházel maximálně připravený. Spoléhal na fyzickou
kondici, kterou jeho náročný způsob hry
vyžadoval. Dlouho si to mohl dovolit,
protože jeho tělo zvládalo náročné tréninkové dávky. V posledních letech ale
začalo vypovídat službu a podepsalo se
pod ukončení kariéry nejlepšího českého
tenisty století. „Věkem ještě nejsem starý, dohnaly mě okolnosti. Ale nekončím
zklamaný. Jen bych se trápil. To nemám
zapotřebí. Čeká mě další životní etapa,
na kterou se těším,“ prohlásil na tiskové
konferenci v Praze bezprostředně po návratu Londýna, kde vzešlo definitivně ve
známost ukončení skvělé kariéry dlouholetého hráče TK Agrofert Prostějov.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Bylo těžké sednout si a říct, že je konec?
„Ani ne. Když jsem se rozhodoval, vzal jsem si
papír, že si napíšu plusy a minusy. Najednou
jsem měl ale plnou stranu minusů a neviděl
jsem plusy. Vůbec nedávalo smysl pokračovat.
Bylo to vlastně docela snadné.“
yy Nevypadáte, že by vám tenis chyběl…
„Jednoho dne jsem se probudil a měl zvláštní
pocit, jako by ve mně něco zhaslo, jako by mi
někdo něco vzal. Nešlo o to, že bych neměl
chuť jít na kurt. Ale cítil jsem, že bych spíš chodil za doktory a fyzioterapeuty, aby mě dali dohromady. Bylo by to další trápení a to už jsem
nechtěl opakovat.“
yy Lékaři vám ale mohli prodloužit kariéru. Nestálo za to ještě jednou objet turnaje
s raketou?
„To jsem mohl. Objíždět malé turnaje nebo
kvalifikace a motat se ve druhé polovině světové stovky. Tak bych asi ještě dvě sezóny vy-

Když jsem se rozhodoval, vzal jsem si papír,
že si napíšu plusy a minusy. Najednou jsem
měl ale plnou stranu minusů a neviděl jsem
plusy. Vůbec nedávalo smysl pokračovat.
Bylo to vlastně nakonec docela snadné....
držel. Ale tohle by si moje kariéra nezasloužila.
Při rozhodování jsem myslel i na to, jaký jsem
byl a kde jsem se v žebříčku pohyboval. Konec
přišel v pravou chvíli.“
yy Jak hodnotili vaše rozhodnutí nedávní
soupeři?
„Potěšil mě například Andy Murray. Gratuloval mi s uznáním ke kariéře. Psal, že to muselo
být těžké rozhodování Vyjádřil mi respekt, že
jsem dokázal takový verdikt udělat. Byl v podobné situaci, kariéru mu zachránila náročná
operace. Něco takového osobně neplánuji,
v tom jsme opravdu jiní.“
yy Ulevilo se vám od definitivním rozhodnutí?
„Vlastně ano. Celý život jsem měl dopředu nalajnovaný. Tréninky, cestování, zápasy. Občas
si pořád chystám večer budík a pak mi dojde,
že nemusím vstávat. Je to příjemná změna. Být
v klidu, bez stresu. Nikam nespěchám.“
yy Přijde doba večírků?
„Na to jsem nikdy nebyl, nejsem noční pták.
Všechny věci kolem životosprávy jsem měl
vždy v sobě přirozeně. Spíš počítám s tím, že se
budu pořád hýbat. Když končí vrcholový sportovec, není dobré nechat tělo zahálet.“
yy Nebude vám tenis chybět?
„Ten pocit nemám. Už je ze mě tenisový divák.
Ani příliš nesleduji výsledky. I podle toho je vidět, že jsem skončil v pravý čas.”
yy Jak jste si užil loučení v londýnské O2
areně v průběhu Turnaje mistrů?
„Přirozeně to do sebe všechno zapadlo. Vždy
jsem se snažil, aby sezóna končila postupem
na Turnaj mistrů. Šestkrát jsem se na Masters
kvalifikoval, to se každému nepodaří. Bylo fajn
to takhle propojit a zavzpomínat si na nejhezčí
tenisové okamžiky. Koneckonců právě v Londýně jsem se dostal do finále Wimbledonu, což
je můj největší tenisový zážitek. Také z tohoto
důvodu to byl příjemný a pohodový večer.“
yy Rozloučil se s vámi i Roger Federer?
„Přijeli jsme do haly před jeho semifinálovým
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SRNXGVH(VWHUUR]KRGQHSURPRGHOLQJ
0DQçHONDPLEďKHPRVPLOHWREďWRYDOD
VWUDåQďPRFFKFLMtWRY\QDKUDGLW$DçMHGQRX
ĢHNQHçHVWtPNRQĀtYUKQHPHVHQDGďWL
=DWtPMHQDQďMHåWďSRĢiGGRVWPODGi´
'QHVMLåEêYDOêSURIHVLRQiOQtWHQLVWD720Èâ%(5'<&+
R]PČQČVYpKRE\GOLãWČDWDNpREXGRXFQRVWL

zápasem, i tak si udělal čas a přišel se pozdravit a prohodil pár vět. Byl to jeden z nejhezčích
momentů celé akce. Ozvala se ale řada dalších.
Třeba Bára Strýcová. Zpráv bylo hodně, nějakou dobu potrvá, než se tím proberu.“
Stál jste vedle hráčů, kteří kariéru ukončili chvíli před vámi. Debatoval jste s nimi,
jak zvládli přechod do „civilního“ života?
„Ano, a jejich odpovědi byly hodně podobné.
Všichni jako první řekli, že jakmile
opadl obrovský zápřah, úplně
se jim změnil svět. A to
už spousta z nich má
rodinu, malé děti.

Takže dojde na avizované stěhování
do New Yorku?
„Může to tak být, pokud se pro modeling rozhodne. A až jednou řekne, že
s tím končí, vrhneme se na děti. Zatím
je na ně ještě pořád dost mladá.“
Nechystáte se cestovat?
„To je také v plánu. Mám některé
destinace, které mě lákají. Chci projet
Jižní Ameriku, vidět hory. Nebyl jsem
třeba v Africe na safari. To jsou věci, které chci zažít, a teď na to bude prostor.“
Svět jste již procestoval několikrát. Bude to bez tenisu jiné?
„Naprosto ve všem. Je obrovský
rozdíl cestovat bez raket. Třeba v Jižní Americe jsem

Volal mi
pan Černošek a já mu řekl,
že v Prostějově bych
si exhibici zahrál.
To jsou věci, které mě taky čekají. Ale to není
zatím aktuální.“
yy Někteří u tenisu zůstali v různých rolích.
O něčem takovém neuvažujete?
„V tuto chvíli na to nechci odpovídat, uvidíme, co přinese čas. Ale současně si nemyslím,
že by třeba nabídka na trénování byla varianta, o které bych prioritně uvažoval. Kdybych
takovou potřebu měl, objevila by se řada
možností. Třeba David Ferrer z tenisu téměř
nevypadl. Chystá se pomáhat Baptistovi,
chce hrát veteránské turnaje. Asi pohyb extrémně potřebuje.“
yy Jak byste chtěl, aby na vás fanoušci vzpomínali?
„Při tréninku a zápase jsem se vždy snažil udělat maximum. Tak mě rodiče vychovali. Udělal
jsem chyby, ale taky vyhrál spoustu zápasů. To
byl můj jediný nástroj, jak ovlivňovat lidi, každý si na mě nějaký obrázek udělal. Někdo má
takový pohled, někdo jiný. A já jim ho nechci
brát. Jsme sportovci, nejsme politici a nehrajeme na preference.“
yy Umíte bez rozmýšlení vypálit, co vám
tenisová kariéra dala?
„Samozřejmě slávu a peníze, ale mělo to svůj
vývoj. Odmalička jezdíte po turnajích, kde si
uvědomíte, že nejste na výletě. Je třeba něco
předvést. To vás naučí disciplíně a pracovitosti.
Naučíte se zvládat stresové situace. To všechno se člověku hodí. Tenis mi dal opravdu strašně moc i z pohledu dalšího života.“
yy A o co vás připravil?
„O spojení s vrstevníky a kamarády. Tenis je individuální sport, pořád jste vlastně sám. A když
už přijde pauza, potřebujete odpočívat, načerpat nové síly. Takže na nějaké volnočasové
aktivity nemáte prostor. Je to takový osamělý
život. O to je teď příjemnější, že můžu podnikat řadu věcí s partou a kamarády.“
yy Který osobní úspěch řadíte ve vlastní
tabulce na první místo?
„Každé vítězství bylo důležité, protože pomáhalo k umístnění na žebříčku. Ale největším
zážitkem bude finále Wimbledonu 2010.
Grandslamy jsou prostě nejvíc. Hodně vysoko
jsou také triumfy v Davis Cupu. Hráli jsme za
celou zemi v obrovských halách. Byly to úplně
jiné emoce než na běžných turnajích.“
yy Na okruhu jste vyhrál přes šest stovek
zápasů. Nebude vám ten opojný pocit chybět?
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„Stát na kurtu po
vítězství bylo pro mě vždy nejvíc. Ale patří
to už do minulé životní etapy. Musím si najít něco jiného.“
yy Loni kariéru uzavřel Radek Štěpánek,
letos Lucie Šafářová. Jaká byla generace,
která postupně odchází?
„Poslední předrevoluční. Byla to blbá doba, ale
pro nás vlastně výhodná. Neměli jsme řadu lákadel, nebyly mobily. Tak jsme pořád hráli tenis.
To ovšem neznamená, že nastupující generace
nebudou tak šikovné a úspěšné. Budu jedině
rád, když mi vyvrátí dojem, že jsme byli lepší.“
yy Mužský tenis doufá, že se prosadí trio
Forejtek, Lehečka a Svrčina. Mají šanci?
„Na to neumím odpovědět, nemám je nastudované. V každém případě se začínají škrábat
nahoru. Rozhodně je budu sledovat.“
yy Máte představu, jak budou vypadat vaše
příští týdny, měsíce a roky?
„Budu se věnovat svým nejbližším. Během kariéry jsem musel být sobec. Teď to tak nebude.
Manželka Ester mi během osmi let obětovala
strašně moc, chci jí to vynahradit. Pokud se
pro něco rozhodne, bude mít mojí podporu.“

hrál Davis Cup, ale nic z tohoto světadílu neviděl. Poznal jsem spoustu hotelů a tenisových
kurtů, to se teď změní.“
yy Když jste zmínil rakety, kde skončily ty
vaše?
„Uklidil jsem je do sklepa. Po ruce teď budu
mít spíš lyže nebo kolo. Ale nebylo to kvůli
tomu, že by mi vadilo mít je na přímo očích.
Jen mám rád pořádek a nechtěl jsem, aby mi
doma překážely.“ (úsměv)
yy Jak dlouho tam zůstanou?
„To se uvidí. Zatím je to tak, že pokud si jdu
zahrát a udělám špatný pohyb, musí mě někdo
narovnat a dát záda zase dohromady. To není
nic, co by mě lákalo. U jiných sportů takové
problémy nemám.“
yy Ale hovoří se o tom, že byste mohl
v Prostějově příští rok odehrát exhibici při
MONETA Czech Open...
„Volal mi pan Černošek a já mu řekl, že v Prostějově bych si exhibici zahrál. Ale do léta je
ještě dost času, takže nedokážu říct s určitostí.
Zkusím si předtím jít zahrát, a pokud to bude
vypadat dobře, tak si zahrát půjdu.“

vizitka
TOMÁŠ BERDYCH
✓ narodil se 17. září 1985 ve Valašském Meziříčí
✓ dnes již bývalý český tenista a dlouholetý hráč
TK AGROFERT Prostějov
✓ s tenisem začal v pěti letech, do profesionálního tenisu
vstoupil v sedmnácti letech
✓ v průběhu kariéry vyhrál na okruhu ATP třináct titulů
ve dvouhře a dva ve čtyřhře
✓ jako druhý český tenista postoupil alespoň do semifinále dvouhry
na všech grandslamech, jeho maximem bylo wimbledonské finále 2010
✓ je dvojnásobným vítězem Davisova poháru
✓ v roce 2012 vyhrál s Petrou Kvitovou Hopman Cup
✓ jeho maximem na žebříčku ATP bylo 4. místo v květnu 2015
kariéru ukončil poměrem zápasů 634 vyhraných versus 334 prohraných v singlu
a 103 vítězných oproti 110 neúspěšným v deblu
✓ v profesionální kariéře si na turnajích vydělal celkem 29 050 319 amerických dolarů
hrubého
zajímavost: v letech 2002 až 2011 byl přítelem české tenistky Lucie Šafářové,
poté se jeho partnerkou stala o sedm let mladší zlínská modelka Ester Sátorová, dříve tenistka TO Napajedla, přičemž oba se poznali na tenisových kurtech
již v dětství a načež na lednovém Australian Open 2015 pár oznámil zasnoubení,
aby v polovině července 2015 následoval sňatek v Monte Carlu
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úroveň, Ústečákovi nedal šanci
a skvělým výkonem donutil domácí
vzdát.“

Zasloužený triumf na severu Čech zařídili
Barák, Baláž, Šerban, Csemez, Ján a Chmela
PROSTĚJOV Nesmírně důležitý krok za obhajobou loňského titulu udělali ve 3. kole extraligy družstev mužů ČR 2019/2020 boxeři BC DTJ Prostějov. Jak Večerník informoval již v minulém čísle,
nastoupili v ringu SKP Sever Ústí nad Labem a vždy prestižní duel na půdě tradičního klubového soka dokázali jasně ovládnout
výsledkem 4:12 z pohledu domácích! Pojďme se projít zápasy
v jednotlivých váhových kategoriích tak, jak šly za sebou očima
hlavního trenéra hanáckého mančaftu Petra Novotného.

Marek SONNEVEND
váhová kategorie do 60 kg:
Daniel Veselý
Filip Barák
0:2 na body

Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Filip byl od začátku lepší i přesnější,
dělal utkání. Odolný soupeř ale vydržel a měl docela zajímavý závěr, přesto
zasloužená výhra pro našeho borce.“
váhová kategorie do 64 kg:
Petr Novák
Lukáš Dekýš
2:0 na body

SKP S ÚNL
BC DTJ PV 4:12

váhová kategorie do 91kg:
.DUHO$GDP
Pavel Ján
0:2 r.s.c. ve 3. kole

Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Dobrý soupeř dlouho vzdoroval. Pavel bodoval přední rukou a nepouštěl
zalezlý v krytu a vyrážel do útoků, ho moc do akcí, přesto však občas
kterým soupeř nedokázal čelit, po inkasoval zbytečnou trefu. S přibývatrojím počítání přišel předčasný jícím časem se ale zlepšoval i zvyšoval
nění byl mač předčasně ukončen konec.“
tlak, až rozhodčí boj ukončili.“
a rozhodčími obodován pro domáváhová kategorie do 75 kg:
váhová kategorie nad 91 kg:
cího.“
Miloš Bartl
Jan Falátý
2:0 na body

váhová kategorie do 69 kg:
9iFODY9OĆHN
3DWULN%DOiç
0:2 vzdáním ve 2. kole

Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Do této váhy jsme neměli nikoho,
Hodnocení kouče Petra Novotného: a tak zaskočil Honza Falát z Lovosic.
„Mladý soupeř to zkusil a bojoval sym- Nelekl se ostříleného protivníka, vypaticky, ale ve druhém kole fyzicky bojoval s ním pěkný zápas. Sice zaslouodcházel a jeho trenéři hodili do ringu ženě podlehl, ale se ctí.“
ručník. Patrik byl do té doby kvalitním
váhová kategorie do 81 kg:
výkonem jednoznačně lepší.“
váhová kategorie do 72 kg:
0DWĕMĤtKD
Miroslav Šerban
0:2 r.s.c. ve 3. kole

Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Lukáš narazil na hodně silného
protivníka, s nímž svedl vyrovnané Hodnocení kouče Petra Novotného:
úvodní kolo. Zkraje druhého se oba „Miru máme jako posilu od profítrkli hlavami, kvůli krvavému zra- ků, plně prodal své zkušenosti. Byl

9RMWĕFK.YHUHN
Bandi Csemez
0:2 vzdáním ve 3. kole

Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Bandi je naší velkou posilou ze
Slovenska, účastníkem mistrovství
světa i Evropy a šampiónem Evropské unie. Potvrdil svou špičkovou

REFKRGQtSDUWQHíL%&'7-3URVWĨMRY

Lukáš Styblík
Marek Chmela
0:2 r.s.c. ve 2. kole

Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Mara měl utkání jasně pod kontrolou. Dobře do něj vstoupil, postupně
rostl jeho nápor a ringovému sudímu
nezbývalo nic jiného než jednostranný
duel zavřít už během druhého kola.“
Po dvoubodovém lupu u tradičního
klubového soka neskrýval prostějovský lodivod velkou spokojenost.
„Nejdřív to vypadalo, že dva týdny
po mistrovství republiky jednotlivců
bude problém mít k dispozici solidní
sestavu. Kluci se však dali zdravotně
dohromady, nakonec nechyběl skoro nikdo. A navíc všichni zaboxovali
velice dobře, někteří přímo výborně.
Výsledkem je cenné vítězství z venku, které se v boji o extraligové zlato
počítá dvojnásob,“ pověděl Novotný
Večerníku s nadějí v hlase.
Klíčová teď bude příští bitva
v rámci 4. dějství nejvyšší týmo-

vé soutěže tuzemska. Kolektiv
BC DTJ k ní nastoupí doma proti BC Armex Rohovník Děčín
v sobotu 7. prosince od 18.00
hodin v Národním sportovním
centru PV, kde půjde o atraktivní boxerskou premiéru! „Řekl
bych, že to bude rozhodující zápas
celé extraligy. Pokud Děčín pora-

zíme a vítězně později zvládneme
i poslední domácí utkání s Ústím,
mělo by to na zisk dalšího mistrovského titulu stačit. Proto na první
prosincovou sobotu zveme do
NSC všechny příznivce kvalitního sportu a fanoušky boxu zvlášť,
neboť je čeká parádní podívaná,“
zdůraznil Petr Novotný.

Pět zlatých medailí pro mladé rohovníky Zápasníci Čechovic úspěšně bojovali

DTJ z mezinárodního turnaje v Porubě
OSTRAVA, PROSTĚJOV Skvěle bojovali nejen dospělí boxeři
BC DTJ Prostějov při extralize
v Ústí nad Labem, ale také jejich
mladší oddíloví parťáci na severu
Moravy. Z mezinárodního turnaje
v Ostravě–Porubě se vrátili s pěti
konečnými triumfy!
Průběh velké a pro Hanáky nadmíru
úspěšné akce přiblížil trenér prostějovských talentů Martin Klíč. „Naše
jediná dívčí zástupkyně Barbora
Mahrová porazila kvalitními výkony
Polku Wnuk i Maďarku Papp. Filip
Jílek se střetl v první den s kolegou
z české reprezentace Janem Bergrem, kterého porazil jasně na body,
druhý den pak dokázal zvítězit nad
polským soupeřem Kryzou. Marcus
Šándor zdolal jak Mirgu z Poruby,
tak Pečkyse z Litvy. Vladimír Skalský se až ve finále utkal s litevským
borcem Pašilisem, který mu vzdal
po prvním kole. Náš nejmladší Dorian Kropog nastoupil v úvodním dnu
proti Polákovi Chicockému, kterého

PROSTĚJOV Hned několik turnajů
absolvovali během posledních týdnů
mladí zápasníci TJ Sokol Čechovice.
Kdevšudestartovaliaco tamdokázali?
MGF VYHRÁL VRBA
POŠESTÉ ZA SEBOU

O 32. ročníku Memoriálu Gustava Frištenského v Prostějově jsme už podrobně informovali. Každopádně z deseti
zástupců čechovického oddílu hned
osm skončilo na medailových pozicích
a dva dokonce zvítězili, Matěj Vrba na
této tradiční akci již pošesté v řadě!
Umístění – přípravka C: Damián Zeidler (do 25 kg) 2., Bruno Tomšík (do 39
kg) 1. Přípravka B: Lukáš Slezáček (do
25 kg) 3., Alex Chammas (do 28 kg) 7.,
Šimon Florián (do 35 kg) 3. Přípravka
A: Jakub Vrba (do 43 kg) 5., Lukáš Seka·UR÷wP¾XÚRTCXCONCFÚEJDQZGTč$%&6,2TQUV÷LQXX2QTWD÷Foto: Facebook
nina (do 52 kg) 2., Filip Kouřil (do 57 kg)
porazil na body, a stejně si vedl ve Na závěr připojil hodnoticí dovětek. 2. Mladší žáci: Adam Lajčík (do 43 kg) 2.
finále s Hanákem z Kroměříže. Ne- „Velká gratulace patří všem našim Starší žáci: Matěj Vrba (do 85 kg) 1.
uspěl pouze Magnus Nedbal, jenž dětem. A poděkovat bych chtěl roTØI PRVENSTVÍ
podlehl po bitvě Litevci Kiškisovi dičům Davidovi Skalskému, MirkoZE SLOVENSKA
a následně i kroměřížskému Stokla- vi Šándorovi a Miloši Nedbalovi za
sovi,“ informoval Klíč, jak si konkrét- pomoc u ringu i mimo něj,“ zdůraz- Ve stejném termínu se trojice nadějí
ně vedli jeho svěřenci mezi šestnácti nil kouč nadějných rohovníků DTJ. Sokola zúčastnila Memoriálu Ladislaporubskými provazy.
(son) va Mlyneka volným stylem v Trenčíně. A na slovenském území se zaskvěla, neboť Lukáš Vávra (přípravka B,
do 33 kg), Elena Polenová (přípravka
A, do 40 kg) i Šimon Polena (mladší
žáci, do 48 kg) vybojovali triumf!

Vzpírání Haná na vzestupu:

na pěti místech
V TØINCI SE TOLIK NEDAØILO

Při Velké ceně Třince řecko-římským stylem bojovalo 154 zápasníků
z České republiky, Slovenska, Polska
a Chorvatska včetně tria borců Čechovic. Ti tentokrát získali pouze jedno
pódiové umístění zásluhou Adama
Lajčíka, který obsadil třetí místo mezi
mladšími žáky do 43 kilogramů. V téže
věkové kategorii do 47 kg unikl bronz
Šimonu Polenovi o jediný technický
bod. V nejpočetnější kategorii starších
žáků do 85 kg Matěj Vrba nevyzrál ve
vyrovnaných bitvách jen na polského
a slovenského reprezentanta, což znamenalo konečnou pátou příčku.
MEDAILOVÁ
JEDENÁCTKA Z JIÈÍNA

Stoprocentní úspěšnost měla početná
čechovická výprava na turnaji přípravek volným stylem v Novém Jičíně.
Do bojů nastoupilo jedenáct oddílových vyslanců – a všichni brali cenný
kov! Zlato: Tomáš Pečínka, Lukáš Vávra, Jakub Vrba, Lukáš Sekanina a Filip Kouřil. Stříbro: Damián Zeidler,
Lukáš Slezáček, Ondřej Kouřil a Martin Zatloukal. Bronz: David Pečínka
a Alex Chammas.

ŠPIÈKOVÉ KLÁNÍ
V PRAZE S BRONZEM

Poslední říjnovou sobotu se dva talentovaní zápasníci TJ Sokol vydali
sbírat cenné zkušenosti na jeden
z nejkvalitněji obsazených turnajů
v ČR. Mezinárodní Prague Wrestling
Open absolvovalo 274 borců ze 40
klubů celkem 10 států (Česko, Slovensko, Německo, Belgie, Dánsko,
Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Estonsko, USA).
„Už od prvních okamžiků bylo jasné,
že uspět v této těžké konkurenci nebude jen tak. Oba naši chlapci okusili
kvality zámořských reprezentantů,
a přesto se dokázali probojovat na
přední pozice svých až jednadvacetičlenných kategorií. Adam Lajčík
po třech výhrách a dvou těsných
prohrách obsadil třetí místo ve skupině a dělené páté místo celkově.
Matěj Vrba si nejprve suverénním
způsobem poradil s českými soupeři
a následně podlehl těsně na body jak
Američanovi, tak Bělorusovi, za nímž
obsadil konečný bronzový post,“ přiblížil trenér Vojtěch Szilva, který vede
zápasnické naděje Čechovic společně
s Jiřím Vrbou.
(szi, son)

mládež i ženy bodovaly
PROSTĚJOV Velmi spokojení
mohou být po listopadu v klubu
Vzpírání Haná, který sbírá řadu
dobrých výsledků už po tři roky.
Oddíl, který má zázemí v Náměšti na Hané, ale řada členů či
členek také na Prostějovsku, totiž slaví hned tři úspěchy. Podělila se přitom o ně mládež i ženy
a muži.
Kov druhý nejcennější, tj. stříbro,
vzpěrači zaknihovali na soutěž Visegrad Four Cup 2019. Výrazně se na
ní předvedla Julie Švecová, zaklada-

telka klubu a trenérka. Kromě stříbra
si posunula také své vlastní hranice
v nadhozu a dvojboji. A zároveň
také národní rekordy v těchto disciplínách. „Na domácín šampionátu
i na V4 jsem se pokoušela o národní
rekordy v ženách, který by byl 81 kg.
Bohužel se mi to nepovedlo. Tento
rekord byl důvodem, proč jsem shazovala do nižší váhové kategorie. Od
konce léta jsem shodila osm kilo,“
prozradila Julie Švecová.
Bodovala také mládež. Právě na její
výchovu se klub soustředí a jak se

ukazuje, snaha začíná přinášet ovoce. Vzpírání Haná totiž oslavil historicky první bronz na MČR mladších
dorostenců. A třetí místo si ze šampionátu odvezlo také družstvo žen.
„Jaroslav Vels jako jediný zástupce
oddílu získal bronzovou medaili.
Při váze 45 kg si dal osobní rekordy
v trhu, kdy zvládl sedmadvacet kilo,
i v nadhozu s pětatřiceti kilogramy,“
uvedla k úspěchům Julie Švecová.
„Sedmého prosince bude s kolegy
bojovat ve finále ligy mladších žáků
ve Zlíně,“ prozradila.
(sob)

-NWD8\RÊT¾PÊ*CP¾O¾\CUGDQWOGFCKNQXÆåP÷2QFRQąKNCLGVCMÆVTGPÆTMCQF
FÊNW,WNKGiXGEQX¾ JQTPÊąCFC 
Foto: www.vzpirani.cz
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SOUPEØÙM, VÝHRY STØÍDAJÍ PROHRY
PROSTĚJOV Věkový rozdíl pociťují ve své kategorii starší
žáci SK Prostějov 1913. Zatímco jejich tým tvoří hráči narození v letech 2006 a 2007, soupeři proti nim staví z velké části hokejisty z ročníku 2005. Svěřenci hlavního trenéra Filipa
Smejkala a jeho asistentů Adama Winda, Radka Vrby a Pavla
Kumstáta by alespoň jednou rádi pokořili rivala z Uničova.
Zápasy s ním totiž vnímají jako to pravé derby. Zároveň mají
v úmyslu probojovat se do lepší nadstavbové skupiny.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
Do aktuální mistrovské sezóny vstoupili prostějovští starší žáci vítězně. Studénku na jejím stadionu smetli 10:2.
Čtyřmi góly se blýskl útočník Tomáš
Marek. Třetí nejstarší kategorii eskáčka
vyšla i domácí premiéra. S Krnovem
se ale pořádně nadřela a po přestřelce
ho zdolala 7:5. Vítěznou trefu obstaral
zkraje třetí třetiny Erik Šindler, pojistku pak přidal Filip Pekr. „Ze začátku
jsme hodně vyhrávali a myslel jsem si,
že budeme mít dobrou sezónu,“ řekl
obránce Lukáš Kubík, kapitán starších žáků hokejového Prostějova. „Ale
teď se to trochu otočilo. Nevím, co si
o tom mám myslet... Taková průměrná sezóna, možná spíš i trochu horší,“

svěřil se.
První porážku utrpěli Prostějovští
v Uničově. Orlíkům podlehli rozdílem pěti přesných zásahů 2:7, když se
dokázali prosadit až v závěrečném dějství. Hořkost prohry alespoň částečně
zmírnil Pekr s bekem Jakubem Němcem. Následoval další souboj s celkem
z Olomouckého kraje, a sice s Olomoucí. Na prostějovském stadionu se
zrodila remíza 3:3, ačkoliv domácí po
23 minutách vedli 3:0. Bodovou ztrátu
z vlastního ledu ale napravili v Opavě.
O výhře 5:4 rozhodl dvě minuty před
vypršením řádné hrací doby Šindler.
Jednalo se o jediný gól třetí třetiny.
Než padl, byl stav nerozhodný 4:4.
Následně si eskáčko zastřílelo. V hanácké bitvě okresních měst to odnesl
Přerov, domů odjel bez bodu a s pěti
obdrženými brankami. Sami Zubři
skórovali jen jednou. Pikantní partii
opět rozhodlo poslední dějství, které

si Prostějov podmanil v poměru 3:0.
Náramně se dařilo Eriku Šindlerovi,
který nastřílel hattrick. Jednou se trefili
Kubík s Pekrem.
Posílení dvěma triumfy v řadě cestovali Smejkalovi svěřenci dvakrát po
sobě ven. Na Černé vlky z Rožnova
pod Radhoštěm si ale nepřišli. V jejich
„doupěti“ prohráli 3:7, gól Vojtěcha
Koutného hned z první minuty tak
přišel vniveč. Uspět se Hanákům nepovedlo ani po čtrnáctidenní pauze
v Novém Jičíně, Ďáblíci je ve svém
„kotli uvařili“ 5:1. Protivníkova gólmana zvládl překonat pouze Dan Hozman, a to přesně v polovině utkání.
V dohrávce prvního kola Prostějovu
všechny body sebral Šumperk. Na
svém hřišti se červeno-bílí v každé periodě prosadili jednou, zato jejich oponent ze severu Moravy v první třikrát, ve
druhé dvakrát a ve třetí jednou. Na srovnání účtů mohlo dojít o pár dní později,
i tentokrát se však radovali Mladí Draci.
Ve své „sluji“ zvítězili poměrně dost jednoznačným výsledkem 9:1.
Svůj dosud poslední zápas do uzávěrky
této strany odehráli prostějovští starší #NGURQÿLGFPQWRQTC\KV7PKéQX1TNÊEK\GUGXGTW/QTCX[LUQWRTQRTQUV÷LQXUMÆ
žáci proti Studénce. V domácích kuli- UVCTwÊå¾M[XGFGPÆMCRKV¾PGO.WM¾wGO-WDÊMGO PCUPÊOMW PGLX÷VwÊOTKXCNGO
(QVQUMRTQUVGLQXE\
sách tentokrát nezaváhali, navíc spusti- 
li hotový střelecký koncert. Výsledkem si mezi sebou rozdělilo osm různých těch Koutný, David Hejcman, Jakub
bylo deset vstřelených branek, které střelců. Dan Hozman, Filip Pekr, Voj- Němec, Lukáš Kubík, Jakub Mudrla

=HâLYRWD
NOXEX
V minulém týdnu jsme se – celé vedení SK Prostějov 1913 – sešli zase
po nějaké době s fanoušky. Téma
bylo samozřejmě hokejové a já se
těším na další, doufám dřívější setkání.
V pátek na trénink starších a mladších žáků přijel jako host bývalý
reprezentant, vynikající hokejista
a můj kamarád Michal Broš. Jednalo se o velmi dobré oživení tréninkového pohledu pro děti i trenéry.
Kluci měli před sebou velký vzor,
velkého hokejistu, kterým jim předal hodně rad a zodpověděl všetečné dotazy.
Marek ČERNOŠEK,
předseda SK Prostějov 1913
a Zdeněk Blahoušek. Hosté se zmohli
na jediný čestný úspěch.
Kapitán Kubík přesto nepopírá rozpačitost výsledků. „Je to rozdíly mezi hráči. Soupeři mají hodně kluků z ročníku
2005, my jen několik málo. Hrajeme
společně ročníky 2006 a 2007. Starší protihráči jsou ve srovnání s námi
silnější, rychlejší, jsou o krok napřed,“
popsal.
Do konce sezóny by Prostějované
chtěli proniknout do vyšší nadstavbové skupiny a k tomu minimálně jednou vyzrát na Orlíky z Uničova. „Do
Uničova odešla spousta hráčů z Prostějova, někteří se vrátili zase zpátky.
U Orlíků tak řadu kluků známe, jsou
to pro nás symbolická střetnutí, taková
derby,“ prozradil Lukáš Kubík.

Vzácná návštěva! S žáky si zatrénoval
Michal Broš

PROSTĚJOV Příjemné zpestření tréninku zažili v pátek starší
a mladší žáci SK Prostějov 1913.
Odpoledne si s nimi přijel zatrénovat mistr světa z roku 2000 či
čtyřnásobný vítěz extraligy a držitel finského titulu Michal Broš.
Bývalý sportovní manažer pražské Sparty se aktuálně trenérsky
vzdělává, vlastní soukromou
hokejovou školu a působí i u univerzitního hokeje. Své poznatky
přivezl i do Prostějova.

Michal SOBECKÝ
Petr KOMÁREK
Třiačtyřicetiletý Broš se aktuálně
věnuje také trénování starších žáků
u neratovických Buldoků. Práci ve
středočeském klubu přijal poté, co mu
ji nabídl jeho někdejší spoluhráč ze
Sparty Martin Chabada.
Odchovanec olomouckého hokeje předtím dvě sezony vykonával
funkci sportovního manažera právě

/GFCKNGOKQX÷PéGPÚJQMGLKUVC/KEJCN$TQwRQVTÆPQXCNUF÷VOKPC
RTQUV÷LQXUMÆOUVCFKQPW
ZHQVQ/CTGMèGTPQwGM
u pražského „S“ ctícího rudou barvu. Se Spartou ještě jako hráč získal
dva extraligové tituly (2000 a 2002),
mezitím stříbro a poté ještě tři bronzy.
Mistrem Česka se stal také se Vsetí-

nem, na zlatý pohár si v zelenožlutém
dresu sáhl dvakrát v řadě v letech
1998 a 1999. Na přelomu tisíciletí
ovládl s národním týmem světový
šampionát v ruském Petrohradu, na

turnaji v osmi zápasech zaznamenal
jednu branku. Za reprezentaci celkově odehrál několik desítek utkání.
Kromě tuzemských působišť, mezi
něž na konci kariéry přidal ještě Mla-

dou Boleslav, nastupoval člen proslulého útoku „KBT“ Kratěna, Broš,
Tomajko také ve Finsku. Za tři sezony
v tamní elitní soutěži si přišel na dvě
první a jedno druhé místo. Hráčskou
kariéru Michal Broš ukončil v roce
2015.
Po čtrnácté hodiněvyrazil na led s prostějovskými dětmi, když společně
s místními kouči udělal ukázkovou tréninkovou jednotku. S nápadem přišel
šéftrenér SK Prostějov 1913 a současně hlavní kouč žákovských týmů Filip
Smejkal. Broš je dobrým kamarádem
předsedy klubu Marka Černoška,
který vše potřebné domluvil a zařídil.
„Vybraní trenéři se s ním domluvili na
cvičeních a následně proběhl modelový trénink. Ten byl jednak takový, aby
dětem co nejvíce dal a bavil je, ale měl
za úkol také dát nové podněty našim

trenérům, motivovat je k novým činnostem,“ uvedl za SK Prostějov 1913
Marek Černošek.
Celkově pak návštěvu Michala Broše
hodnotil kladně. „Bylo to velmi pozitivní. Děti byly nadšené, spokojení byli
trenéři i Michal. Potěšila ho jak práce
trenérů, tak dětí. Pochvaloval si i zázemí v Prostějově,” prozradil Černošek,
který je sám hokejovým odchovancem Prostějova. K němu pak Michal
Broš neměl nikdy daleko. Jednak pochází z nedaleké Olomouce, druhak
dlouho spolupracoval a stále spolupracuje s trenérem, který začal dráhu
kouče právě v Prostějově. „S Lukášem
Majerem jsem stále v kontaktu, hodně
si voláme. Tedy spíš on mě. Je to jeden
z lidí, který posouvá v Česku hokej dopředu,“ vysekl Michal Broš svému trenérskému kolegovi z Hané poklonu.

Nad domácím turnajem
visí otazník, venkovní

jsou jisté

PROSTĚJOV Vánoce, to není jen čas
svátků klidu a míru, dárků pod stromečkem či narození Ježíška. Je to i čas turnajů. Týmy SK Prostějov 1913 vyrazí
hned na několik z nich. Speciální výzva
pak v případě dostupnosti ledové plochy čeká na ročník 2008. Pár dní před
koncem starého a začátkem nového
roku by o stupně vítězů bojoval v domácím prostředí.

Jestli se turnaj ročníku 2008 na prostějovském zimním stadionu uskuteční, či ne, budou v SK Prostějov 1913 vědět až v sobotu
7. prosince. „Záleží na tom, jestli bude volný
led. Uvidíme podle situace ‚A‘-týmu. Rádi
bychom uspořádali turnaj, kde by hokej doplnil také basketbal. Hrály by na něm čtyři
týmy včetně nás,“ zní z klubu s tím, že akce by
proběhla dva dny před Štědrým dnem v neděli 22. prosince.

Další turnajové zápasy sehrají mladí Prostějované mimo svou půdu. Ročníky 2011 a 2012 se
v pátek 27. prosince představí v Uherském Ostrohu, o den později bude pouze ročník 2011 hrát
v Orlové a ročník 2010 o kousek dál v Havířově.
Do stejného regionu, přesněji do Orlové, pocestují v neděli 29. prosince ještě ročníky 2012
a 2013. Hokejisté narození v roce 2006 a mladší
ukážou své schopnosti na dvoudenním turnaji
(29. a 30. prosince), který hostí Přerov. (kom)
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OBRANNÁ POSILA ZE SPARTY

MARTIN JANDUS SE PROTI KADANI

UVEDL DVĚMA ASISTENCEMI
2Q\P¾VG TQ\FÊN" 1DT¾PEG
/CTVKP ,CPFWU \G 5RCTV[
2TCJCFQRNPKNX.*-2TQU
V÷LQXUXÆJQDTCVTCtFXQLéG
6QO¾wG Foto: internet

PROSTĚJOV Velkou posilu do defenzivy získali
prostějovští hokejisté.
Vedení hanáckého klubu
se totiž podařilo s extraligovou Spartou Praha vyjednat hostování obránce
Martina Janduse, jednadvacetiletého dvojčete
útočníka LHK Tomáše!
A nebylo to jediné nové
jméno v sestavě Jestřábů.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Progresivní a útočně laděný bek má
dosud na kontě 11 utkání v nejvyšší
české soutěži mužů za svůj mateřský
oddíl. K tomu absolvoval 134 prvoligových duelů s bilancí 40 kanadských

bodů (8 gólů + 32 asistencí), přičemž
postupně vystřídal dresy Benátek
nad Jizerou (2016/17), Litoměřic
(2017/18) a v minulé sezóně Ústí nad
Labem i Českých Budějovic. Za Motor
dokonce odehrál všech dvanáct střetnutí v baráži o extraligu.
Během aktuálního ročníku třikrát naskočil mezi tuzemskou elitou za rudé „S“
a jedenáctkrát v Chance lize za Kadaň.
Uprostřed uplynulého týdne přišel přesun do Prostějova. „Se Spartou jsme byli

v kontaktu ohledně Martina od začátku
sezóny, nakonec jeho příchod vyšel až
teď. Jde o hostování se střídavými starty
zpět do pražského klubu,“ prozradil sportovní ředitel elhákáčka Jiří Vykoukal.
Nová akvizice prožila vydařenou sobotní
premiéru, když ke zdolání kadaňských Trhačů přispěla dvěma brankovými asistencemi. „Martin Jandus je i přes své mládí
zadák extraligových parametrů, což hned
napoprvé za naše mužstvo jasně potvrdil.
Jsme moc rádi, že ho tady máme, obranu

Tři body jsou povinností vs.
jak ve středu v Ústí,
tak v sobotu doma proti
Benátkám nad Jizerou
PROSTĚJOV Co si hokejoví
Jestřábi v předchozím průběhu
tohoto prvoligového ročníku
nadrobili, to musí momentálně
sníst. Neboli převedeno do srozumitelnější řeči: potřebují vítězství
z každého utkání zbývajícího do
konce základní části. Samozřejmě
včetně dvou nejbližších během
započatého týdne.
Díky sedmibodové injekci v týdnu
minulém se prostějovští muži posunuli na deváté místo tabulky, na
kontě mají dohromady 37 punktů.
Tedy o jeden víc než desátá Jihlava
(36) a o tři méně než osmá Slavia
Praha (40), která však včera večer po
napsání tohoto textu dohrávala duel
25. kola na ledě desátého Frýdku-Místku (33).
Vytoužená horní osmička pro nad-

stavbu je pět dějství před vypršením
základní fáze každopádně mnohem
blíž, než byla ještě nedávno. Aby do
ní Hanáci opravdu vylétli, musí bezpodmínečně zvládnout oba nadcházející mače proti papírově slabším
celkům.
Nejprve nastoupí ve středu 27. listopadu od 18.00 hodin na kluzišti patnáctého Ústí nad Labem (15 bodů).
Slovan přitom je v hluboké krizi,
neboť nebodoval déle než měsíc
a táhne černou šňůru deseti porážek
za sebou včetně posledního debaklu
2:8 v Sokolově.
Následně hokejisté LHK vyrukují
v sobotu 30. listopadu od 17.00 hodin doma na Benátky nad Jizerou.
Ty jsou třinácté (27), když slibnou
sérii tří triumfů z nedávna vystřídala
aktuální trojice proher (venku Vsetín

0:8, doma Frýdek 4:5p, venku Havířov 1:3).
„Řekl bych, že naše situace v boji
o první osmičku je stále řešitelná,
všechno máme ve svých rukách.
Pochopitelně musíme vítězně zvládnout oba nejbližší zápasy. A potom si
to můžeme rozdat v přímých bitvách
o postup se Slavií i Jihlavou,“ řekl Večerníku lodivod elhákáčka Ladislav
Lubina, jak vidí zbytek základní části
Chance ligy 2019/2020.
(son)
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jsme potřebovali doplnit. A nepochybuji,
že nám taková posila hodně pomůže,“ kvitoval kouč Jestřábů Ladislav Lubina.
Již v pondělí proti Litoměřicím nasadil
útočníka Daniela Vachutku, jehož střídavé starty byly domluveny s druholigovým
Šumperkem. Šestadvacetiletý forvard je
stěžejní oporou Draků, momentálně má
ve třetí nejvyšší soutěži ČR průměr více
než dvou získaných bodů na zápas (17
střetnutí, 17 gólů + 18 asistencí)! Však si
také hned připsal jednu brankovou při-

hrávku i za prvoligové Hanáky. „Dan je
v případě potřeby vítanou alternativou do
čtvrté nebo i třetí útočné formace,“ stručně poznamenal Lubina.
Ve středu na ledě Horácké Slavie pak byl
na soupisce ptačích dravců mladičký,
teprve sedmnáct roků mající teenager
Luboš Fojt. „Jde o nadějného hráče
místních juniorů, kterého jsme do Třebíče vzali při momentálně nízkém počtu
zdravých beků jako šestého obránce,“ vysvětlil hlavní trenér LHK.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

yy Jak byste střetnutí okomentoval?
„Do utkání jsme šli jednoznačně s tím,
že chceme udělat tři body. Nekoukáme
na tabulku, naopak jdeme zápas od zápasu a každý nejbližší chceme i musíme
vyhrát.“
yy Trhači dostávali v úvodu tohoto
ročníku brankové příděly, ale teď už
tak slabí nejsou, že?
VZÁJEMNÉ ZÁPASY
„Od chvíle, co tam odsud odešel Kuba
V MINULÉ SEZÓNÌ
2TQUV÷LQX t ·UVÊ OKPWN¾ UG\ÐPC Neužil, neinkasují zdaleka tolik gólů jako
FQOC  C  XGPMW  C  dřív. Mají mladý tým posílený šikovnými
kluky ze Sparty a výhodu, že nemůžou
CMVW¾NPÊUG\ÐPCFQOC
nic ztratit. Pokaždé jdou zkusit urvat ně2TQUV÷LQX t $GP¾VM[ OKPWN¾UG
jaké body, a pokud se jim to nepovede,
\ÐPC FQOC  C  XGPMW  nic se neděje. Hrát proti takovému souCCMVW¾NPÊUG\ÐPCXGPMW
peři není jednoduché.“

PROSTĚJOV Osobně pomalejší rozjezd do sezóny už nechal Tomáš Nouza dávno za sebou,
momentálně je jedním z ústředních tahounů
jestřábí letky. Uplynulou sobotu proti Kadani
dal ostřílený útočník LHK dva důležité góly (na
2:0 a 3:1) a klíčově tak pomohl k nezbytnému
triumfu prostějovských hokejistů 6:3.

yy Není konečný výsledek divočejší,
než jste si představovali?
„Hlavní je, že bereme ty tři body, pro nás
v současné situaci strašně důležité. Je ale
pravda, že závěr utkání jsme neodehráli
zrovna zodpovědně, dělali tam místo
soubojů obloučky a zbytečně dovolili
hostům dát tři góly. I takové zápasy se
musí makat naplno šedesát minut, my
jsme místo toho v některých úsecích přestali nepochopitelně hrát.“
yy V kádru došlo za poslední období
k řadě změn. Vedou k výkonnostnímu zlepšování?
„Byla nějaká herní i výsledková krize, za
kterou všichni hráči neseme svůj díl viny.
Následné změny v týmu se bohužel staly
vyústěním téhle krize a každý jsme si museli uvědomit, že tady nemáme nic jistého. Sáhnout si do svědomí, co kdo dělal
špatně. Bez ohledu na to víme, co jsme
chtěli před sezónou, a vidíme, kde je teď
první osmička a kde jsme my. Jeden jako

druhý se musíme zvednout, abychom
společně dokázali horní nadstavbu vybojovat.“
yy Vnímáte hrozbu pádu do spodní
nadstavbové skupiny i z hlediska negativního dopadu na klub fanouškovského a finančního?
„Tohle je samozřejmě nepříjemná hrozba, za kterou si můžeme sami. Před
sezónou byl jednoznačný cíl postoupit
do vrchní osmičky, abychom v nadstavbě mohli nastupovat proti nejsilnějším
soupeřům, chodili diváci a my bojovali
o výhodnou výchozí pozici pro play-off.
Proto teď musíme všichni udělat maximum s vírou, že se to ještě povede.“
yy Platí, že čtyři nejbližší duely v Ústí,
s Benátkami, na Slavii i proti Jihlavě
musíte zvítězit?
„Určitě jo, prostě už nesmíme ztrácet. Jak
říkám: nekoukáme na tabulku, jdeme
zápas od zápasu a každý potřebujeme
vyhrát.“

Sobotní novic v sestavě: „Potřeboval jsem už nějaký nový impuls“
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu doplnil kádr Prostějova ofenzivní obránce Martin Jandus (na
snímku), který má nově vyřízené
hostování se střídavým startem zpět do Sparty. V sobotním
zápase s Kadaní si odbyl svoji
premiéru a mimo to si zahrál se
svým bratrem – dvojčetem Tomášem Jandusem, který přišel
do Prostějova před letošní sezónou. Jestřábi tak mají díky nim
v týmu drobnou kuriozitu.

Eva REITEROVÁ

yy První zápas u Jestřábů a hned
dva kanadské body. Jak utkání
hodnotíte?
„Je to určitě dobře. My jako tým teď
musíme bodovat v každém zápase,
abychom se dostali do té osmičky.
S Kadaní to bylo utkání, ve kterém se
prostě musí bodovat. Dosáhli jsme na
povinné vítězství a tři body.“
yy V první třetině jste měli herní převahu, ale chyběl tlak do

brány. Čím si to vysvětlujete?
„To tak někdy bývá. My jsme tlačili
a Kuba Neužil je ale prostě podržel.
Řekl bych, že je to jeden z nejlepších
gólmanů v lize. To, že byla první třetina bez branky, bylo způsobeno tím, že
jsme bušili do tak dobrého brankáře.“
yy Obranné dvojice se točily,
proto jste nastoupil i ve formaci
s bratrem. Jaké to bylo hrát přímo
spolu?
„Vzpomněl jsem si na časy, kdy jsme
spolu hráli v mládeži a pak v Ústí nad

Labem. Když jsme spolu na ledě, tak
si vždy umíme vyhovět. Většinou
vím, co od něj čekat, a to je dobré.“
yy Chodil jste i na přesilové hry.
Jste rád, že vás trenér hned od začátku takto nasazuje?
„Určitě. Kvůli tomu jsem do Prostějova šel. Chtěl jsem hrát co nejvíce.
Čím víc nastupuji, tím je to pro mě
lepší. Za to, že jsem dnes dostal dost
času na ledě, jsem rád.“
yy Jak se zrodilo vaše hostování
u Jestřábů?

„Potřeboval jsem už nějaký nový
impuls. Chtěl jsem hrát lepší hokej
a také zabojovat o osmičku, a to
v Kadani nešlo. Požádal jsem Spartu,
jestli bych mohl jít do Prostějova. Za
bráchou a taky proto, abych mohl
hrát dobrý hokej. Sparta a Prostějov
mi to umožní, jsem tady a rád.“
yy Ještě ve středu jste hrál v dresu
Kadaně a dnes jste nastoupil proti
ní. To bylo asi trochu zvláštní...
„Moc jsem to nevnímal. Takové zápasy, ve kterých jsem nastoupil pro-

ti svému bývalému týmu, jsem už
párkrát zažil. Alespoň jsem tak nějak věděl, co Kadaň hraje a co od ní
mohu čekat. (úsměv) To mi možná
i pomohlo.“
yy Co říkáte na aktuální pozici
Jestřábů?
„Teď je to takový hon na osmičku
spolu s několika dalšími týmy. Každý zápas bude pro nás těžký a my budeme muset pořádně bojovat a bodovat. Důležité je hlavně zbytečně
neztrácet zápasy.“

volejbal
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PØICHÁZÍ OBDOBÍ PRAVDY

První tři kola UNIQA extraligy ČR 2019/2020 byla pro ženy VK Prostějov naprosto otevřená a dopadla z výsledkového hlediska báječně (venku Liberec 3:1
a KP Brno 3:2, doma Olomouc 3:0). Potom Hanačky pravidelně střídaly jasné
triumfy na vlastním hřišti s více či méně hladkými porážkami na palubovkách
soupeřek v době, kdy byly de facto naplňovány zápasové předpoklady. A nyní
nastává znovu otevřenější pasáž sezóny, v níž je dopředu opět všechno nejisté.
Tým vékáčka pojede na horkou půdu Přerova, kterému se sice letos nedaří, ale
ve své hale je vždy nebezpečný. Pak přivítá silný Olymp Praha a ještě silnější Šelmy Brno, načež kalendářní rok zakončí v nikoliv slabém (byť zatím tabulkově
posledním) Šternberku. Načež nový letopočet zahájí proti momentálně kvalitní
Ostravě a základní část nejvyšší tuzemské soutěže uzavře ve Frýdku-Místku, kde
to rovněž nebývá jednoduché.
Nebál bych se těchto šest nejbližších dějství nazvat obdobím pravdy. Dosavadní
vývoj ročníku leccos naznačil i ukázal, k jakému konečnému umístění by prostějovské volejbalistky mohly přibližně směřovat. A právě zbytek základní fáze
tenhle směr upřesní, aby následně vše s definitivní platností rozsekla nadstavba
+ především závěrečné play-off.
Jaké se teď nabízejí možnosti? 1. Petrášovy svěřenkyně budou až do poloviny
ledna pravidelně bodovat (byť těžko věřit, že by mohly úplně všechno vyhrát)
a za odskočeným duem top favoritů Olomouc - Šelmy vyletí na třetí místo. 2.
Družstvo kapitánky Zatloukalové prostřídá vítězství s prohrami, čímž zůstane
v přetahované o čtvrtou až pátou pozici. 3. Hanácký soubor nakupí většinu porážek a klesne na šestou příčku za obrozený Liberec.
Také jste zvědaví, co nejbližší týdny přinesou doopravdy?

Marek
Sonnevend

kouč po střetnutí spíš kritický. „Sice
máme doma další vítězství bez ztraceného bodu, tím pádem tři důležité body
do tabulky, za což jsme určitě rádi. Na
druhou stranu si však musíme přiznat,
že náš výkon tentokrát nebyl úplně dobrý. Trápili jsme se zejména na přihrávce,“ řekl hlavní trenér vékáčka Lubomír
Petráš.
Zmar jeho svěřenkyň vyvrcholil ve výše
popisovaném pokračování číslo dva.
„Tam jsme vyráběli hrozné chyby, po
hladké úvodní sadě asi přišlo velké uspokojení. A jakmile jsme přestali bodovat
servisem i díky kvalitní obraně, nesmyslně vyhazovali smeče, nedali příjem a dělali další nesmysly, vznikla z toho taková
krize,“ kroutil Petráš hlavou.
Ani tak Královo Pole na zrušení prostějovské neposkvrněnosti v domácím prostředí nedosáhlo. „Přestali
BYLI JSME
U TOHO

jsme dělat blbosti, zkoncentrovali se,
znovu začali hodně tlačit a velkým náporem dokázali obrovské manko otočit.
Za to zaslouží děvčata pochvalu, byť je
potřeba vidět, že soupeřky se dostaly
do podobného stavu nemohoucnosti
jako my předtím,“ upozornil Petráš objektivně.
V každém případě se ženy VK šestým

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

východní sekce soutěže, přesto
splnily svůj první dílčí cíl: postup
do elitní osmičky pro zahajovací díl nadstavbové fáze, společné
s Čechy.
Do hradeckého turnaje vstoupily Hanačky parádním vítězstvím 2:0 nad
Brnem, ale pak se jim přestalo dařit.
Podlehly 0:2 domácím favoritkám,

Břeclavi, Frýdku-Místku i Uherskému Hradišti, načež si náladu zvedly
alespoň závěrečným skolením Ostravy 2:0.
V tabulce sice obsadily jen horším
poměrem míčů šestou příčku za pátým Frýdkem, který měl stejný zisk
šesti bodů i totožné skóre setů. Ani
tahle nižší pozice jim však nevzala ra-

dost z faktu, že díky konečnému čtvrtému postu v moravském hodnocení
ČP odstartují celostátní nadstavbu
v horní osmičlenné grupě! Což žákyním vékáčka přiblížilo šanci přímé
kvalifikace na mistrovství republiky
2020.
(son)
Výsledkový servis Českého
poháru žákyň najdete na straně 26

Po vyrovnaném úvodu (2:2, 5:4)
Hanačky brzy začaly utahovat herní
šrouby. Tradiční tlak na vlastním hřišti

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dramatický souboj
ve stylu nahoru – dolů svedly volejbalistky Prostějova a Králova
Pole ve 12. kole UNIQA extraligy.
Během druhé sady to vypadalo na
vícesetovou přetahovanou, ale výběr VK neskutečně zvrátil ohromné manko třinácti bodů a nakonec
zvítězil bez ztracené kytičky. Před
svými fanoušky v tomto soutěžním
ročníku i na šestý pokus!

11:10, 11:12, 13:14, 19:14, 22:15,
24:17, 25:19.

Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:7, 7:10,

7:20, 10:20, 12:21, 22:22, 25:23.

Druhý set: 2:0, 2:3, 3:5, 4:12, 5:18,

7:4, 13:5, 13:8, 21:8, 24:9, 25:12.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:2, 4:2, 5:4,

3:0

vytvářely účinným servisem, kvalitní
obranou i dobrým útokem, zatímco
soupeřky chybovaly ve všem. Vékáčku pomohly dvě hodně dlouhé série
bodů za sebou při výborných podáních Zatloukalové (ze 7:5 na 13:5)
i Fričové (z 13:8 na 21:8), celý tým
fungoval během těchto pasáží jako nemilosrdná drtička. A jen kousek dělil
hostující družstvo od jednociferného
debaklu (24:9), teprve úplný závěr
vstupního dějství dílčí výsledek trochu upravil – 25:12 a 1:0.
Zakřiknuté Jihomoravanky postavil
na nohy start druhého dílu s obratem
z 2:0 na 2:3. Přitlačily na servisu, znejistěly prostějovskou přihrávku a trápení přepinkly na opačnou stranu sítě.
Karta se náhle úplně obrátila: skvěle
hrálo Královo Pole, špatně VK. A po
sedmibodové šňůře to rázem bylo
4:12, zanedlouho dokonce 5:18! Favoritky naprosto vypadly z konceptu,
do takové krize se doma v aktuální
sezóně ještě nikdy nedostaly. Jednociferný výprask tentokrát hrozil jim.
Tuhle hrozbu však zažehnaly (ze 7:20
na 10:20) a vzápětí dokázaly zdánlivě
nemožné, neboť původně obří ztrátu
strhujícím finišem zázračně otočily.

tím ale zdaleka nezastavila, právě naopak. Domácí děvčata si vzala vedení
okamžitě zpět (11:10), protivnice
bryskně zareagovaly (11:12), poté už
přišel definitivní zlom. Měl podobu
šesti vítězných výměn bez přerušení
(z 13:14 na 19:14) úřadujících vicemistryň republiky, které tím nasadily
k závěrečnému šturmu za triumfem –
25:19 a 3:0.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku UNIQA extraligy s dalším programem najdete na
straně 26

„Těžko něco říct. Zásadní bylo, že jsme útočili jen s dvacetiprocentní úspěšností,
což je strašně málo. A navíc jsme ztratili druhý set z tak obrovského náskoku, že
se něco podobného prostě nesmí stát. Tam domácí hráčky po jasné první sadě
polevily, vlastními chybami nás vrátily do utkání. My jsme tuhle šanci bohužel
promarnili a celkově nenavázali na dobrý výkon z minulého kola proti Olympu.“

Matúš KALNÝ – KP Brno

„Úvodní set jsme sice zvládli velice lehce, ale už tam nebyl náš výkon optimální. Trápili
jsme se hlavně na přihrávce, a když se k tomu ve druhé sadě přidaly další chyby, dostal
se celý tým po herní stránce strašně dolů. Vůbec jsme nebyli schopni otáčet, ale cením
si toho, že extrémní ztrátu 7:20 se povedlo následným vzepětím otočit. Úspěšná koncovka nás nakopla a zbytek zápasu jsme pak měli víc pod kontrolou.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
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Nejprve famózně zapodávala Nová,
přidala se perfektní defenziva a díky
deseti bodům v řadě došlo ke srovnání
skóre z 12:22 na 22:22! Aby pak sadu
zavřela Stümpelová dvěma šťastnými prasátky přímo ze servisu – 25:23
a 2:0!
Euforie vydržela Petrášovým svěřenkyním ještě zkraje třetího pokračování
(6:3), než se brněnský celek vzpamatoval zejména zásluhou úderně útočící Carpentier. Stačila dvě postavení
(6:7, 7:10) a všechno najednou vypadalo znovu jinak. Bláznivá houpačka
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HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Druhé kolo základní části
Českého poháru starších žákyň
2019/2020 nevyšlo mladým volejbalistkám VK Prostějov U15
tak skvěle jako úvodní dějství, kdy
skončily v nejvyšší skupině Moravy senzačně druhé. Tentokrát obsadily v Hradci Králové šesté místo

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Posledním zápasem
prostějovských volejbalistek před
vstupem do evropského CEV Cupu
se stane střetnutí 13. kola UNIQA
extraligy ČR 2019/20. Ženy VK
k němu nastoupí v sobotu 30. listopadu od 19.00 hodin na palubovce
Přerova. Jak zvládnou generálku
před mezinárodní konfrontací
s belgickým Beverenem?
Zubřice neměly v hale Sportcentra
DDM kromě úvodního setu šanci výsledkem 3:0 (22, 17, 13).
Venku se však Prostějovankám nedaří zdaleka tolik jako doma, naposledy přivezly ze hřiště protivnic dílčí
úspěch už zkraje října (3:2 v Králově
Poli). Od té doby následovaly čtyři
venkovní porážky bez jakéhokoliv
zisku, leč vesměs u výše postavených
celků. Nyní družstvo kapitánky Zatloukalové zajíždí k přece jen hratelnějšímu soupeři.
Přerovský soubor je v průběžném
pořadí osmý a dosud získal pouhých
sedm bodíků za těsnou prohru 2:3
se Šelmami Brno a vítězství 3:1 nad
Šternberkem a 3:1 nad KP Brno. Jinak

yy Co říkáte na celkově dost divoké
střetnutí?
„No, jak bych to shrnula... Pan trenér
říkal, že nám to nešlo na přihrávce,
s čímž bych při pohledu na statistiky
souhlasila. Příjem jsme měly o dost
horší než soupeřky, to je pak vždycky
těžké útočně kombinovat a zakončovat rychle proti jednoblokům. Trápily jsme se hlavně ve druhém setu, ale
tím víc ráda jsem za způsob, jakým
se nám povedlo otočit velkou ztrátu.
Doma jsme ubouchaly další výhru 3:0
a máme radost, že se to fanouškům
líbilo.“
yy Úvodní sadu jste ovládly 25:12.
Co se stalo v té druhé?
„Řekla bych, že první set byl možná

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

až moc jasný. To pak svádí k polevení,
proto jsme si s holkama říkaly, že po
tak jednoznačném průběhu nesmíme
nic podcenit a dál makat. Což se nepodařilo, Brno nám stejně odskočilo.
A navíc hrozně moc. Naštěstí jsme to
ještě obrátily.“
yy Prohrávat 5:18 na vlastní palubovce je asi příliš, ne?
„Jo, nedařilo se nám vůbec nic. Ve
volejbalu se tohle někdy stává, i když
nevím přesně proč. Prostě to najednou
přestane jít úplně všem z týmu, nikomu se nedaří, každý chybuje. A čím víc
chybu nechcete udělat, tím je to horší,
až kazíte i obyčejné jednoduché věci.“
yyZažila jste někdy zvrat ze 7:20?
„Asi ne. Za stavu tuším 5:14 jsme si při
oddechovém čase říkaly, že máme ještě půlku setu před sebou a pořád s tím
jde něco dělat. Potom však soupeřky
odskočily až na těch 7:20, což je s dvaceti body jednoho družstva vlastně už
koncovka. Tam pak stačí jedna blbá
chybička a závěr se strašně rychle blíží,
proto se takové skóre otáčí nesmírně
těžko. My jsme to tentokrát zvládly.
Ukázalo se, že protihráčky jsou asi

druhé sadě prohrávaly domácí ženy 12:22, ona přišla na podání
a šňůrou účinných servisů klíčově pomohla k vyrovnání na 22:22
s následným vítězným obratem.

ještě labilnější
než my, čehož jsme
využily.“ (smích)
yy Jak jste se cítila na servisu
při stěžejní desetibodové šňůře
z 12:22 na 22:22?
„Samozřejmě jsem byla nervózní, nebudu říkat, že ne. (směje se) A říkala si: hlavně nepokaž! Tím větší
.WEKG 0QX¾ RąGMQP¾X¾ UXQW UOGéÊ
DTP÷PUMÆDNQM[ Foto: Marek Sonnevend
buchtu jsem pak dávala, některá podání letěla snad pět metrů do autu. Ale soupeřky to naštěstí složitější. Chceme jim vrátit porážky
pořád braly. Sama moc dobře vím, že a uvidíme, jestli se nám povede udrna přihrávce je to stokrát horší než na žet sérii výsledků 3:0. (se šibalským
servisu, i proti zdánlivě lehkému po- úsměvem) Když to řeknu víc vážně,
dání. Hlavní je v takové chvíli nezka- byly bychom samozřejmě rády za
zit, aby chybu mohl udělat protivník. jakákoliv vítězství nad takhle kvalitCož zafungovalo.“
ními družstvy.“
yy Máte hodně mladý kolektiv yy Kromě toho vás do konce záa přesto šest triumfů 3:0 na vlastním kladní části čekají venkovní soubohřišti za sebou. Čím si to vysvětlujete? je s hratelnějšími mančafty, u kte„Určitě moc děkujeme fanouškům, rých byste měly bodovat, že?
kteří nás letos táhnou, jejich podpora „Přesně tak. Hlavně chceme začít venje super. V domácí hale si víc věříme, ku hrát konečně líp, což nám v téhle
tlačíme servisem a pak máme i lep- sezóně zatím moc nejde. Pokud se
ší obranu, daří se nám tady. Teď ale zlepšíme, přijdou i body a všechno
přijedou dva těžcí soupeři Olymp půjde hladce jako po másle.“ (opět se
a Šelmy, proti kterým to budeme mít směje)

Pavel Navrátil
wfotbalistek ÈR U14

Prostějov (son) - Probojovat se do 1.
ligy ČR U19 – to je dlouhodobý cíl volejbalových juniorek TJ OP Prostějov.
Nejblíže k jeho splnění byly v předminulé sezóně, kdy postoupily až do kvalifikace o druhou nejvyšší tuzemskou
soutěž, kde neuspěly. Od té doby se
jim smělá meta poněkud vzdálila.
Ani v aktuálním ročníku krajského
přeboru téhle věkové kategorie to nevypadá, že by Hanačky mohly útočit
na prvenství a tím opětovnou účast
v kvalifikačním turnaji prvoligových
adeptek. Hned na úvod KP 2019/20
totiž dostaly naloženo na půdě favorita
Šternberka B, který je smetl 3:0 (17,
19, 16) a 3:0 (13, 10, 15). Od té doby
sice mladice ópéčka zvládly další čtyři
zápasy vítězně, když uspěly v Šumperku po výsledcích 0:3 (-10, -18, -14)
a 1:3 (-24, -20, 18, -11) i doma proti
Bohuňovicím poměrem 3:0 (10, 17,
19) a 3:0 (17, 14, 16). Přesto zůstávají
v tabulce druhé za svými suverénními
přemožitelkami, jež vůbec neztrácejí.
Nejbližší dvojutkání má juniorský výběr TJ OP na programu 15. prosince
v hale Přerova B.
KP juniorek 2019/20 – pořadí po
8. kole: 1. Šternberk B 18, 2. OP
Prostějov 12, 3. Přerov B 9, 4. Šumperk 9, 5. Bohuňovice 0.

Juniorky OP Prostìjov
zatím druhé v KP

Nymburk, Prostějov (son) - Lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil
ještě víc rozšířil své pole působnosti
u reprezentačních výběrů mladých fotbalistek České republiky. Loni a letos se
stal členem realizačního týmu ČR u dívek U17 i U19, nyní doktorsky dohlížel
také na třídenní soustředění věkové kategorie U14 v Nymburce. „Hodně jsme
si užili anglického počasí, mlhy a hlavně
deště. Tréninkový kemp vyvrcholil
přípravným zápasem Čechy – Morava
s výsledkem 4:2,“ informoval Navrátil.
Mezi pěti desítkami zúčastněných hráček prý byla například Klára Kozáková
z Brodku u Prostějova nastupující momentálně za Slavii Praha či dcera slavného atleta desetibojaře Romana Šebrleho. „Zároveň v Nymburku probíhal
i tréninkový pobyt mladých fotbalistů
z Číny v rámci Akademie Slavie Praha,“
prozradil Navrátil. Na starší volejbalové časy si zavzpomínal s Bronislavem
Mikyskou, který je jedním z vedoucích
činovníků Sportovního centra Nymburk. „Chtěl přeposlat společný snímek
družstva mužů, jež v roce 1985 získalo
stříbro na mistrovství Evropy v Amsterdamu a které jsem tehdy vyfotil.
Taky jsme si vybavili společný zájezd na
světový šampionát 2006 do Japonska.
Jeho dcera Soňa Mikysková teď po návratu z Kazachstánu nastupuje za Šelmy
Brno,“ doplnil Pavel Navrátil.

Sportovní činnost pod
hlavičkou VK Prostějov
a pod vedením renomovaných trenérů (Aleš Novák,
Lubomír Petráš, Lenka
Fabikovičová, Solange Paula
Pereira Soares), s tím spojené
stabilní finanční zázemí.
Ubytování a stravování
v blízkosti gymnázia (dotované VK dle výkonnosti
studentky).

Perspektivu star tu
za A družstvo žen VK
Prostějov (v letošní sezóně patří do jeho hráčského kádru i prostějovské odchovankyně
Michaela Zatloukalová,
Te r e z a
Slavíková,
Tereza Baláková, Aneta
Weidenthalerová, Klára
Dvořáčková, Veronika
Boudová).

Perspektivu startu v mládežnických reprezentacích České republiky
(členkami reprezentačního týmu RD2004
jsou Andrea Píchalová
a Simona Marešová,
v družstvu RD2006 je
Andrea Fabikovičová
coby trenérská posila
z úspěšného týmu žákyň
Břeclavi).

Co všechn
no GJW nabízzí?

Přihlášky se mohou podávat
do konce listopadu!
Odkaz na webové stránky GJW:
www.gjwprostejov.cz.
Odkaz na webové stránky VK:
www.vkprostejov.cz.
Kontakt na vedoucího trenéra mládeže:
Aleš Novák – telefon 777 110 864,
e-mail a.novak@cvf.cz.
ALEŠ NOVÁK, vedoucí projektu Naděje dívky

Pro případné zájemkyně a jejich doprovod zajistíme:
dle osobní domluvy prohlídku školních i sportovních zařízení, možnost vyzkoušet si trénink „naživo“
a podání doplňujících či upřesňujících informací.

PROSTĚJOV Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově hledá zájemkyně
o studium čtyřletého oboru Volejbal dívky,
a to pro školní rok 2020/21.

QD*\PQi]LX-LőtKR:RONHUD3URVWěMRY

Nejen v případě prostějovských volejbalistek bývá zvykem, že balóny během soutěžních duelů sbírají a hráčkám podávají oddílové
mládežnice žákovského věku. Novinkou však je, že ženy VK věnují
svým malým klubovým parťačkám po každém domácím střetnutí
originální odměnu: velkoformátovou fotografii vlastnoručně podepsanou všemi členkami týmu. A holky mají zaslouženou radost!

Odměna pro podavačky míčů

Foto: Marek Sonnevend
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vs.
ti to bude
něco jiného. Jednak
se musíme
přizpůsobit
tamní malé hale
s nižším stropem a také bychom rádi
po dlouhé době zase zvítězili venku,
kde se nám během těžké série utkání u favoritů nedařilo. Teď je na čase
zabrat, i když zrovna přerovský tým
dokáže být na své vlastní půdě velice
nepříjemný. Na body tak dosáhneme
pouze dostatečně dobrým výkonem,
proto musíme věřit ve vlastní schopnosti za každé situace,“ odtušil hlavní
trenér volejbalového Prostějova Lubomír Petráš.
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Pondělí 25. listopadu 2019
www.vecernikpv.cz

Lucie Nová: „Moc děkujeme fanouškům!
Ukázalo se, že soupeřky z Brna
jsou asi ještě labilnější než my“

střádal samé vyšší porážky, náladu si ovšem spravil alespoň postupem do čtvrtfinále Českého poháru přes prvoligový
Hradec Králové.
Zubřicím velí kouč Radim Vlček, který
po minulém kvalitním ročníku (šestá
pozice) musel kvůli řadě hráčských
odchodů přebudovat skoro celý kádr.
Jeho současnými oporami jsou univerzálka Sandra Kotlabová, zahraniční akvizice na smeči Olivia Rusek i na bloku
Krysteena Davis a Jacquelyn Oestreich,
reprezentační libero Nikola Vaňková.
Na nahrávce se střídají odchovankyně VK Lucie Zatloukalová s někdejší
Agelkou Veronikou Tinklovou.
„Přerov jsme sice doma bez větších
problémů přehráli, ale na jeho hřiš-
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Tým vékáčka pojede do rivalského
města v roli favoritek, neboť je o tři
místa v průběžné tabulce soutěže výš
a hlavně nasbíral o propastných šesttriumfem před svými fanoušky dostaly náct bodů víc. I díky prvnímu vzána zisk 23 bodů a tím se opět víc přiblí- jemnému duelu této sezóny, v němž
žily medailové pozici. Sice klesly na pátou příčku za Olymp Praha (24), který
vytěžil z předehrávky 17. kola s Frýdkem-Místkem, ale na třetí Ostravu (25)
už ztrácí pouze dva bodíky. Severomoravský celek totiž podlehl Liberci 0:3,
čímž šestá Dukla (18) zůstává relativně
na dohled.
Důležité tak bude ukončit venkovní
sérii čtyř porážek za sebou vítězstvím na půdě osmého Přerova (7),
kde Prostějovanky nastoupí k duelu
13. extraligového dějství v sobotu
30. listopadu od 19.00 hodin. „Tam PROSTĚJOV Spíš tiše a nenápadně se mladá smečařka Lucie
to není nikdy jednoduché, proto se Nová (na snímku) stala za poslední rok ze střídající hráčky jedmusíme maximálně připravit a po delší nou z největších opor prostějovského družstva. Třiadvacetiletá
době předvést na hřišti soupeře dobrý volejbalistka to potvrdila i proti Královu Poli jak nejlepšími stavýkon. Rozhodně chceme přivézt nějatistickými čísly, tak svou klíčovou rolí během kritické pasáže. Ve
ké body,“ ujistil slovenský stratég.

-T¾NQXQ 2QNG \FQNCN[ RTQUV÷LQXUMÆ XQ
NGLDCNKUVM[JNCXP÷XÚDQTPQWQDTCPQWLCM
PCUÊVKVCMRąGFGXwÊOXRQNK
Foto: Marek Sonnevend
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Tohle konstatování je tím neuvěřitelnější, že Hanačky v sobotu proti KP Brno
prohrávaly ve druhé sadě 7:20 a 12:22,
v tu dobu klesl jejich výkon do hlubokého podprůměru, vyráběly doslova

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

školácké hrubky. Přesto se z hrozivého
útlumu ještě zvedly, aby úžasným obratem zachránily téměř jistě ztracené dějství 25:23.
Předchozí průběh měly přitom ve své
moci (25:12) a ve třetím dílu se pak vypořádaly s dalším nepříjemným výpadkem, už ne tak obřím (ze 6:3 na 7:10).
Zde byly klíčové dvě otočky, nejprve na
11:10 a zanedlouho ze 13:14 na 19:14.
Jakmile se domácí družstvo vyvarovalo
nevynuceně zbytečných minel, mělo
jednoznačně navrch. Přesto byl jeho

PROSTĚJOV Vzhledem k mládí současného týmu volejbalistek VK Prostějov je to až neskutečné, ale přesto reálné: i šestého soupeře v UNIQA extralize žen ČR
2019/2020 vyprovodily ze své haly Sportcentra DDM
jasným výsledkem 3:0 a během aktuální sezóny na
vlastní palubovce stále neztratily ani set!

Po nikoliv bezproblémovém prodloužení domácí
výsledkové dokonalosti se hodně přiblížily Ostravě

milujeme vecerník
á

VOLEJBALISTKY ZNOVU ATAKUJÍ TŘETÍ MÍSTO 3íLQHVHJHQHUiONDQD(YURSXYĄKUX"

VK PRO
POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA KP BRN

„Po hladkém prvním setu s Královým Polem vůbec nevím, co se stalo v tom druhém. Každopádně jsme tam začaly hrozně moc chybovat a samy si příznivý
průběh pokazily. Naštěstí přišel neuvěřitelný obrat ze 7:20 na 25:23, z čehož
jsem ještě teď v Jiříkově vidění. Zachránily jsme si tím šesté domácí vítězství v sezóně, navíc zase 3:0. Což je přes herní problémy paráda. Samozřejmě je pravda,
že bychom na svém hřišti neměly hrát tak strašně špatně, jako většinu druhé
sady. Přitom jsme si s holkama po jasně získaném prvním setu říkaly: nesmíme
polevit, jedeme naplno dál. A pak přišla taková hrůza. (smích) Zároveň jsme
ale dobré, že dokážeme i ze zdánlivě neřešitelného stavu 12:22 ještě otočit. Tohle
se nestává každý den, nejspíš jsem to sama ještě nezažila a možná ani nikde
neviděla. Brňačky z nás teď budou hotové, vždyť u nich jsme obrátily z 0:2 na
3:2 a tentokrát přidaly jiný zajímavý kousek. (směje se) Poděkovat musíme fanouškům, kterých přišlo víc než obvykle a skvěle povzbuzovali, k vítězství nám
dost pomohli. Příště jedeme do Přerova, je načase konečně zabrat i venku.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

WWW.
VECERNIKPV.
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Skvělá domácí série volejbalistek vékáčka dál utěšeně narůstá. I šesté utkání
tohoto extraligového ročníku na vlastní palubovce
ovládly 3:0, v hale Sportcentra DDM pořád neztratily ani set! Po Olomouci,
Přerovu, Šternberku, Frýdku-Místku a Liberci to tentokrát odneslo KP Brno.

6

aneb názor
Michaela Zatloukalová

Až rekordní rozměr měla druhá sada
sobotního mače mezi volejbalistkami Prostějova a Králova Pole. Ztrácet
5:18, 7:20 a ještě 12:22, přesto tak
mizerně rozjeté dějství nakonec vítězně otočit na 25:23 – to je pod vysokou sítí v dospělé kategorii opravdový unikát! „Nepamatuju, že bych
ve své kariéře něco takového zažil.
A holky zaslouží uznání za výborný
obrat zdánlivě prohraného setu,“
ocenil kouč VK Lubomír Petráš.
„Přijít o jednoznačně vyhraný set
z tak obrovského náskoku se prostě
nesmí stát, bez ohledu na okolnosti
je to trestuhodné,“ vrtěl nevěřícně
hlavou trenér KP Brno Matúš Kalný.
Lodivod hanáckých „kouzelnic“ však
téma logicky nakousl i z opačné strany. „My jsme se primárně neměli vůbec dostat do tak strašné herní krize.
Dopustit doma skóre 5:18 je ostuda,
tohle si před vlastními fanoušky nesmíme dovolit. Kdyby proti nám stál
silnější soupeř, tak sadu bez problémů dotáhne do jasného konce a celý
zápas by potom vypadal nejspíš úplně jinak,“ upozornil Petráš pravdivě.

Tak masivní obrat
si nevybavoval
kouè ani hráèky

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Po dobrém začátku sezóny měla třiadvacetiletá
smečařka Prostějova trochu slabší období, ale
několik posledních střetnutí už odehrála znovu lépe. V sobotu proti Královu Poli táhla
Nová družstvo 13 body, z nichž 9 zaznamenala útokem při velmi solidní
úspěšnosti 43 procent, přidala 2 esa
i bloky. A týmově špatnou přihrávku držela slušnou úspěšností 38 procent, dohromady se dostala na užitečnost +11.
Což nikdo jiný v duelu s mnoha zvraty
nedokázal. Takže, Lucko, děkujeme
a drž si vyšší standard i nadále!

Lucie NOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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VEČERNÍKU ZÁKLADNÍ ČÁST V POLOČASE:
PROSTĚJOV S lehce pozitivní bilancí šesti výher
a pěti porážek zakončili první polovinu základní části
Kooperativy NBL basketbalisté BK Olomoucko. V pořadí
nejvyšší tuzemské soutěže
jim zatím patří páté místo
a při pohledu na tabulku je
zřejmé, že se svěřenci kouče Predraga Benáčka budou
muset ještě hodně poprat
o postup do nadstavbové
skupiny A1.

RADOVAN KOUØIL

Při bránění svého bývalého spoluhráče Jakuba Šiřiny byl úspěšný. Do zápasu v Prostějově držel opavský lídr střelecký průměr
25,5 bodu, na Hané se jeho účet zastavil
na šestnácti bodech. Domácí rozehrávač zapsal třináct bodů,
devět asistencí a jen těsně
mu unikl double-double.
Velké nasazení i nadprůměrné vytížení se podepsalo pod čtyři ztráty, které
nahradil stejným počtem
získaných faulů.

Původní zpravodajství

LUKÁŠ
PALYZA

7

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Opavu opìt spasily trojky
Prostějov (lv) - Pověst neohrožených střelců z dálky opět potvrdili
hráči Opavy. Z konceptu je nevyvedla ani první půlka utkání proti
Olomoucku, kdy vypálili hned osmnáct trojkových pokusů a proměnili
pouze pět. Po přestávce dokázali
úspěšnost zlepšit a přidali dalších
osm úspěšných střel. „Trenér Czudek nám to dává příkazem. Musíme
střílet, i když se nám zrovna nedaří
trefovat koš. Počítá s tím, že se nám
během zápasu začne dařit,“ prozradil důvod časté střelby z oblouku
opavský Václav Bujnoch, který trefil
tři trojky z pěti pokusů a se 26 body
byl nejlepším hráčem celého utkání.

Havel trefil
Orlùm vítìzství
Brno, Prostějov (lv) – Místy až
o dvanáct bodů prohrával tým
BCM Orli Prostějov v utkání 10.
kola první ligy na půdě SA Komfort Brno, přesto po vítězství 90:88
dosáhl na šesté vítězství v sezóně.
Na půdě soupeře se hosté představili v neúplné sestavě. Z osmi hráčů
ale hned šest dalo přes deset bodů
a právě vyrovnanost sestavy přinesla úspěch. Výhru zařídil Radim Havel, který během poslední minuty
zaznamenal čtyři body a obstaral
i poslední přesnou střelu utkání
necelých sedm vteřin před koncem
závěrečné čtvrtiny

-û"!3+,ß+¡
!/"(

„Během první poloviny soutěže se
vykrystalizovala skupina vyrovnaných týmů ve středu tabulky. Je to
podobné jako před rokem. Hlavními

str.8

DOJEM KAZÍ ZBYTEČNÉ ZTRÁTY
soupeři v boji o první šestku budou
Svitavy, Ústí nad Labem, USK Praha a Děčín. Rozdíly na čtvrtém až
osmém místě jsou minimální,“ tvrdí
kouč Olomoucka Predrag Benáček.
Obměněná sestava jediného reprezentanta regionu v nejvyšší
soutěži předvedla několik zajímavých výkonů, v jiných utkáních
ale selhala. Skvělé představení nabídla v Pardubicích, kde soupeři nedala šanci a vyhrála naprosto jednoznačně o dvacet bodů. Následovalo
ale nepovedené vystoupení v prostějovské hale a porážka od svitavských
Turů. „Ta nevyrovnanost naše úsilí
v tréninku trošku sráží. Proti Turům
kvůli zdraví poprvé absentoval Javonte Douglas, pro celý tým to byla
rána a hráči nebyli připraveni převzít

svoji roli,“ poznamenal k nepříjemné
domácí ztrátě Benáček.
Žádná omluva se ovšem nedá najít
při hodnocení následující porážky
v Kolíně, kde Hanáci podlehli 58:82
po mizerném výkonu. „To byl nejhorší výkon za poslední sezóny. Velký výbuch. Něco takového už nesmíme dopustit. Byl to hrozný zážitek...,“
přiznal lodivod BK Olomoucko.
Zbytečná byla také ztráta v Ústí nad
Labem, kde úspěšnější tým určilo až
prodloužení. „Ztratili jsme vyhraný
zápas. V poslední minutě řádné hrací
doby jsme vyrobili tři ztráty a dovolili Ústí vyrovnat. Takové porážky nás
bolí, protože jsou zbytečné. Mohli
jsme mít o dvě výhry víc a v tabulce
bychom byli někde jinde,“ podotkl
Benáček.

Foto: www.bkolomoucko.cz

JAKUB
ŠIŘINA
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Pauza se Olomoucka netýká. Pojede do Nymburka

PROSTĚJOV Na nějakou větší
pauzu můžou během ligové přestávky zapomenout basketbalisté BK Olomoucko. Už na konci
týdne je totiž čeká těžký zápas na
půdě domácího mistra. Předehrávka 17. kola se bude hrát 30.
listopadu od 17.00 hodin, tým tak
čeká obvyklý program jako v jiných týdnech.

BK OL
BK OP

85:90

PROSTĚJOV Až desetibodový
náskok si proti Opavě dokázali
vypracovat basketbalisté BK Olomoucko v 11. kole Kooperativa
NBL. Ani to nestačilo. Po velkém
dramatu prohráli 80:85, když
v klíčových úsecích neubránili
obávané opavské střelce.

Ladislav Valný

Na začátku utkání domácí těžkému
soupeři na chvíli bodově odskočili a v 5.
minutě po trojce Sehnala vedli 9:5. Hosté se totiž nemohli trefit z dálky a první

„Kluci dostali volno přes víkend, jinak trénujeme podle obvyklého scénáře. Předehrávku vítáme, v rozehrané soutěži není ideální mít dlouhou
přestávku bez ostrého zápasu. A duel
s Nymburkem rozhodně ostrý bude.
Otestujeme si naše možnosti,“ říká
asistent trenéra Michal Krčmář.
Tomu odpovídá také minimální
oddech celé sestavy. Dva dny, to

rozhodně není málo, Hanáky ale
čeká v průběhu prosince pět náročných zápasů a v nich potřebuje
Olomoucko nabrat co největší počet výher. „V odvetné části už půjde
do tuhého. Boj o postavení v elitní
šestce bude hodně náročný. Každé
zaváhání bude krajně nepříjemné.
Z minulých sezón si pamatujeme,
že roli hraje každý bod,“ uvědo-

tři pokusy neměly potřebné parametry.
Pak ovšem zavelel Šiřina a skóre se rychle
otočilo. Hanáci v 8. minutě prohrávali už
11:17, když v obraně nedokázali rotovat
dostatečně rychle s protihráči, v poslední
minutě ale přesto stáhli na 20:23.
Po další minutě „žlutí“ otočili na
24:23 a od té chvíle se soupeři střídali ve vedení. Hosté se stále snažili
hlavně z dálky, domácí odpovídali
z pod koše i po nájezdech. V užší
rotaci se stačili vracet do obrany,
což přineslo skóre 31:25 po patnácti
minutách. Olomoucko se pak navíc
nadechlo k náporu a necelé dvě minuty odskočilo na rozdíl deseti bodů
(41:31) a v poločase vedlo 43:34.
Hned po pauze Slezané zvýšili
tempo, přitáhli v obraně a snížili

na 46:48, když potrestali tři rychlé
domácí ztráty. Pak ovšem trefil koš
NA TISKOVCE...
Morgan a Sehnal a hostující lavička
brala oddechový čas. Pauza Opavě
pomohla. Ve 27. minutě snížila na
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
rozdíl bodu a po další minutě už do„V prvním poločase jsme hráli opravdu dobře v obraně a díky tomu jsme také vedli. Pak
mácí prohrávali 58:62. Na konci třetí se to ale otočilo. Udělali jsme hodně ztrát, celkově jednadvacet a s takovým počtem se
desetiminutovky ještě dokázali vy- nevyhrává. Soupeř navíc získal osmnáct útočných doskoků. My jsme naopak neprorovnat, do posledního dějství přesto měnili hned devět trestných hodů. Přesto jsme se mohli vyhrát, při rozhodujícím útoku
Opavy jsme ale udělali hroznou chybu, kterou Šiřina potrestal a bylo hotovo.“
vstupovali za stavu 62:64.
Ve 31. minutě trefili trojky Bujnoch
2GVT%<7&'-$-1RCXC
a Gniadek a za stavu 62:70 byli domá- „Olomoucko je skvělý tým, i když mu chybí nejlepší hráč a střelec. Ale hráči se s tím
cí hodně dole. Dokázali se ale otřepat už nějak vyrovnali a hlavně do pauzy hráli výborně a hlavně chytře. Po přestávce jsme
a o tři minuty později snížili na rozdíl do hry dali více energie a ztrátu jsme dotáhli. Třetí čtvrtina byla hodně důležitá, těžko
koše. Pak ovšem hosté opět udeřili odhadovat, co by se dělo, kdyby Olomoucko náskok udrželo. Koncovka byla vyrova do poslední pětiminutovky vstu- naná. Rozhodla jedna střela. Kuba Šiřina tu svoji dal, Dedek ne. Byli jsme šťastnější.“
povali za příznivého stavu 80:71. I na slovo měl ale Šiřina a jeho trojka půl ky a průběžnou tabulku Koopeto Hanáci odpověděli a minutu a půl minuty před koncem, která rozhodla. rativy NBL s dalším programem
před koncem vedli 83:82. Poslední Statistiky z utkání, ostatní výsled- najdete na straně 26

muje si trenér Predrag Benáček.
Dobrou zprávou je lepšící se zdravotní stav Javone Douglase, jehož zánět v noze už konečně přestává nejlepšího střelce trápit. To je důvod,
proč je pro regionální výběr ligová
přestávka výhodná. Byť je proložena
výjezdem na palubovku šampiona.
„Začíná s tréninkem, potřebuje ještě
chvíli, než se do toho dostane. Ale

Javonte je skvělý hráč, nebude to už
trvat dlouho. Musí jen trošku dohnat kondici a vrátí se do hry. Pokud
všechno půjde podle plánu a nevyskytnou se žádné komplikace, mohl
by naskočit v televizním zápase proti
Ústí nad Labem, který budeme hrát
v naší hale v rámci třináctého kola,“
věří sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
(lv)

&2=$=1÷/2

3RSDX]HSíLñODVSUFKDDE\ODKRGQĨVWXGHQi
PROSTĚJOV Bez jediné vteřiny odehrál proti Opavě Marek Sehnal
(na snímku) rovných dvacet minut. Ani jeho sedm bodů, pět doskoků a tři asistence ale jeho týmu k úspěchu s tradičním rivalem
nepomohly. Dlouholetého hráče Olomoucka mrzela neúspěšná
koncovka, ale také nevydařený vstup do druhého poločasu.„Tam
se nám to vůbec nepovedlo, během tří minut jsme ztratili náskok,
což utkání hodně poznamenalo,“ uznal Sehnal.
který jsme si dokázali vypracovat.“
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EXKLUZIVNÍ rozhovor
ƔƔ Co se stalo po pauze?
pro Večerník „Přišla sprcha. Nepříjemná a hodně

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Jak se hodnotí porážka se silným týmem, který se s trochou
štěstí dal porazit?
„Hodně moc to bolí. Hlavně kvůli
prvnímu poločasu, který jsme zvládli. Hráli jsme výborně. Všichni plnili
stanovenou taktiku a to na Opavu
platilo. Tomu odpovídal i náskok,

studená. Soupeř nás zasypal trojkami. Proměnil osm za dvacet minut
a to je docela hodně. V prvních dvou
čtvrtinách jsme jejich střelbu dokázali eliminovat, pak už to bylo horší.“
ƔƔ Změnilo se něco ve vašem výkonu?
„Přestali jsme v obraně doskakovat,
Opava měla opakované možnosti

k zakončení. Celé se to úplně otočilo. V závěru jsme
navíc neměli ani štěstí, což
byl další rozdíl oproti začátku střetnutí.“
ƔƔ Zaskočil vás nástup
soupeře do třetí čtvrtiny?
„To jsme čekali. Ale nečekali jsme, že o náskok
přijdeme během tří minut.
Pak jsme se dlouho tahali
a drželi vyrovnané skóre.
Dlouho jsme měli šanci
na vítězství, definitivně
se rozhodlo až v poslední
minutě. Ale je třeba říct, že
Opava si vítězství zasloužila. Měla více útoků, i proto
dala více trojek.“
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6HKQDO
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PATNÁCTIGÓLOVÝ KOSINA DOTLAČIL SOKOL II
K TĚSNÉ A DŮLEŽITÉ VÝHŘE NAD OLOMOUCÍ
PROSTĚJOV No konečně! Skoro až na úplném sklonku
podzimu se házenkáři TJ Sokol II Prostějov dočkali prvního
domácího vítězství (a celkově druhého) ve 2. lize mužů ČR
2019/2020, když v 9. kole skupiny Jižní Morava přestříleli
HBC Olomouc 1966 nejtěsnějším poměrem 30:29 (16:14).
Strůjcem důležitého triumfu, který snížil bodovou ztrátu posledního celku tabulky na soupeře před ním, byl autor masivních patnácti branek Jiří Kosina.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Dvojka“ nezachytila začátek a rychle ztrácela 0:2, ale šňůrou čtyř tref za
sebou brzy otočila z 1:3 na 5:3. Při
slibném vedení 7:4 však následoval

velký výpadek plný ztracených míčů
i neproměněných střel, což hosté
potrestali svým obratem na 7:10.
A takhle ve vlnách se odvíjel vlastně
celý duel.
Prostějovští bojovníci tažení svým
neúnavně pálícím kanonýrem srovnali na 10:10, aby na přelomu obou
poločasů znova utekli do třígólového
náskoku (17:14). I tentokrát následovala nevydařená pasáž využitá družstvem z hanácké metropole k vyrovná-

so pv
hbc ol

30:29

ní na 18:18. Od té chvíle až do konce
střetnutí mančaft Sokola neustále vedl.
Ke Kosinovi, který si dokázal poradit
i s osobní obranou, se přidali Bokůvka
+ Jurečka, několikrát skórovala rovněž
křídla. Protivník kontroval zejména zásluhou dvanáctibrankového Petrtýla,
opakovaně dotahoval a tím nedovolil
předčasné rozhodnutí derby.
Nejhůř bylo domácím tři minuty
před vypršením zápasové doby, neboť
předchozí převahu tří zásahů (23:20,
26:23) opět ztratili a sok dorovnal na
27:27. Naštěstí pomohl time-out, po
němž nahecovaní svěřenci Tomáše
Černíčka okamžitě odskočili na 29:27.
Načež drama definitivně rozsekl vítěz-

.ULVWL½Q%RNÕYNDc5R]KRGORzHMVPHVHKRGQÈ
vyhecovali a takticky
zvládli hektickou
koncovku“
PROSTĚJOV Naskočil do sestavy Sokola II po dlouhé pauze
zaviněné pracovním zaneprázdněním a pomohl prostějovským
házenkářům ke druhému vítězství v tomto druholigovém
ročníku. Nebýt spíš výjimečného zápasového startu Kristiána Bokůvky, Hanáci by prostě
neměli třetí spojku. Takhle dal
dvaadvacetiletý mladík pět gólů
a Olomouc byla v derby poražena 30:29.

Marek SONNEVEND

ƔƔ Můžete duel zhodnotit?
„Byl těžký. Soupeř je v tabulce před
námi, jako teď všichni. Pořád nastupujeme bez řady chybějících hráčů,
vypomáhají starší borci a máme vysoký věkový průměr. Snažili jsme se
bojovat, většinu utkání vedli. Závěr
byl oboustranně hektický, ale bě-

hem oddechového času jsme si řekli co a jak, potom se nám povedlo
dramatickou koncovku zvládnout.“
ƔƔ Je náročné hrát z pozice jasně
posledního mužstva průběžného pořadí?
„Každý zápas je jiný. Je škoda, že
hratelnějším soupeřům jsme většinou kvůli horšímu výkonu podlehli
a proti těm silnějším jsme třeba
zahráli líp, ale taky z toho byla porážka. Proto jsme do dneška měli
jenom dva body.“
ƔƔ Co bitvu rozhodlo?
„Řekl bych, že jsme se fakt hodně
vyhecovali a to nám pomohlo. Na
hřišti jsme si taky vzájemně pomáhali, i když během první půlky
přišel výpadek a Olomouc na chvíli
utekla o nějaké tři góly. Jinak jsme
se tahali, díky povedenému vstupu
do druhého poločasu skoro pořád
vedli a naštěstí všechno dobře do-

padlo.“
ƔƔ Jak jste se po delší zápasové
přestávce cítil na hřišti?
„Ze začátku to nebylo nic moc,
udělal jsem několik chyb a neproměnil pár střel. Projevilo se, že
kvůli práci skoro vůbec netrénuju
ani nehraju utkání. Ale pak jsem
dal konečně gól, tím se trochu
chytil a postupně už to bylo lepší,
dostal jsem se do tempa.“
ƔƔ Brali byste šest získaných
bodů po podzimní části, to znamená v domácí derniéře zdolat
Újezd u Brna?
„Přesně tak. Já bohužel na poslední
dva zápasy podzimu zase nebudu,
zaměstnání mě opět pošle mimo
Prostějov. Klukům budu každopádně držet pěsti, ať Újezd porazí
a soupeři nám bodově moc neutečou. Jaro pak může být lepší, pokud
dáme víc dohromady hráčský kádr.“

nou třicátou brankou démon Kosina
v čase 59.45. Olomoučané ještě stihli
po závěrečném klaksonu zkorigovat
ze sedmičky, což ale nic nezměnilo na
tolik potřebném zisku dvou bodů Prostějova – 30:29!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku 2. ligy,
skupiny JM najdete na straně 26
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Foto: Marek Sonnevend
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Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Celá kabina si uvědomila, že je to pro nás asi nejdůležitější zápas podzimu. Kdybychom v něm neuspěli, vytvořila by
se nad námi taková bodová díra, kterou bychom ve zbytku sezóny těžko doháněli. Tím pádem kluci vytvořili hodně
vyhecovanou atmosféru a šli do utkání na víc než sto procent. Nadšení i bojovnost možná převyšovaly herní kvalitu,
ale podstatné je, že jsme urvali vítězství, byť o jediný gól v tradičně dramatické koncovce. Tentokrát chci pochválit celý
tým a nejvíc ze všech Jirku Kosinu, který dal patnáct branek, tedy polovinu z našich třiceti. A navíc rozhodl poslední
trefou úplný závěr. Dost pomohlo naskočení Kristiána Bokůvky, prosadil se také David Jurečka a důležité bylo i občasné
skórování všech křídel. Mančaft vydřel dva zlaté body, z nejhoršího jsme tím snad venku. Teď ještě potřebujeme za dva
týdny při loučení s úvodní půlkou soutěže porazit Újezd u Brna.“

Zaskoèit Ivanèice venku

tentokrát Kostelec nesvedl
hk iva
hk kos

30:23

IVANČICE, PROSTĚJOV V minulé sezóně dokázali házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané HK to,
co málokdo: senzačně vyhrát na
horké půdě Ivančic. V 9. dějství
aktuálního ročníku 2. ligy mužů
příjemné překvapení nezopakovali a favorit je tentokrát zdolal
30:23 (16:13), což poražené přikovalo k desáté příčce skupiny
Jižní Morava.
Po dlouhé době se do sestavy Hanáků vrátil kapitán Jan Smékal hostující v prvoligové Litovli. S ním ve
svém středu sváděli během prvního
poločasu vcelku vyrovnaný boj, když
domácí většinu času udržovali mírné
vedení a do šaten odcházeli s tříbrankovým rozdílem ve svůj prospěch.

Vedle zmíněného Smékala (dal čtyři
góly) se hodně střelecky prosazoval mladík Havlík, který převážně
z bleskových trháků nasázel dohromady sedm tref. Tři zásahy přidali
bijec Palička i sedmičky proměňující
Říčař, leč na silného protivníka to
nestačilo.
Borcům Sokola se totiž méně dařilo
při bránění, na třicet inkasovaných
branek prostě nemohli v kotli tvrdě hrajících ivančických bojovníků
uspět. Soupeř po přestávce postupně zvyšoval svůj náskok, až dospěl
k triumfu bezpečným rozdílem
30:23. Pro hákáčko to byla čtvrtá
porážka ze čtyř venkovních duelů
probíhajícího ročníku.
Druholigový podzim uzavře kostelecký tým v neděli 1. prosince
od 10.30 hodin doma s Velkým
(son)
Meziříčím.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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To bude derby! Èeští tenisté

!MPCJGDBJQ½QJG@E=<GDNOFT3(D1',-?µG=JEPEÁ pojedou v Davis Cupu na
JÎIDFU@?I<O<=PGFT(JHPKJHĄÜ@NJ=JOIÁ?@M=T
PROSTĚJOV Šesté dvoukolo 2. ligy
žen ČR 2019/2020 mohlo volejbalistkám VK Prostějov B i TJ OP
Prostějov hodně pomoci v jejich
pokračujícím boji o vylepšení dosud
špatného postavení ve skupině C třetí nejvyšší tuzemské soutěže. Bohužel nepomohlo.
Velké zklamání prožilo béčko vékáčka, když prohrálo oba klíčové duely na
půdě v té době posledního Frýdku-

-Místku B. Bez pendlujících hráček
z „A“-týmu nepomohlo ani nedávné
posílení ze Šelem Brno, mladé družstvo tvořené převážně juniorkami
a doplněné hrající trenérkou Solange Soares nezískalo na severu Moravy ani bodík, byť o fous. Rezerva
Sokolek zvítězila 3:1 (19, -19, 23,
22) a 3:1 (24, -11, 16, 22), záloha
VK tím klesla na osmé místo.
Ženy ópéčka nastoupily podruhé za

sebou doma a úvodní zápas opět vyhrály, tentokrát nad Bílovcem až po
obřím boji plném zvratů 3:2 (20, -16,
-13, 16, 9). V odvetě však Hanačkám
tradičně došly síly a byl z toho debakl 0:3 (-18, -9, -14), který znamenal
nepříjemný návrat na nejnižší příčku
průběžného pořadí.
Oba prostějovské kolektivy teď dělí jediný bod, tím zajímavější bude nadcházející vzájemné dvojutkání. Historicky

premiérová derby mezi VK Prostějov
B a TJ OP Prostějov jsou na programu
v sobotu 30. listopadu od 9.00 a 13.00
hodin v Národním sportovním centru.
(son)
2. liga žen ČR, skupina C 2019/20 –
pořadí po 12. kole: 1. Nový Jičín 30,
2. Opava 29, 3. Ostrava B 24, 4. Vsetín
20, 5. Bílovec 19, 6. Odry 17, 7. Frýdek-Místek B 12, 8. VK Prostějov B 10, 9.
Kylešovice 10, 10. OP Prostějov 9.
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Foto: Marek Sonnevend

Slovensko

PRAHA, PROSTĚJOV Čeští tenisté se premiérově v Davisově poháru
utkají se Slovenskem. Ke kvalifikačnímu utkání o postup na finálový
turnaj v Madridu 2020 pojede tým
kapitána Jaroslava Navrátila na půdu
soupeře. Hrát se bude 6. a 7. března.
„Je to los, který brát musíme, ale je škoda, že nehrajeme doma. Bude to první
prestižní česko-slovenské derby. Nemusíme cestovat daleko, prostředí v Národním tenisovém centru známe, takže
se na utkání budeme těšit,“ řekl Navrátil
v nahrávce pro média.
Čeští tenisté, trojnásobní vítězové „salátové mísy“, loni v kvalifikaci prohráli
doma s Nizozemskem a na podzim
zvládli baráž v Bosně a Hercegovině.
Dá se očekávat, že Navrátil bude znovu
spoléhat na hráče TK Agrofert Prostějov Jiřího Veselého a mladíky v čele
s letošním vítězem juniorky na US
Open Jonášem Forejtkem, který v Bosně a Hercegovině rozhodl za nerozhodného stavu o výhře českého týmu.
V nominaci by tak neměli scházet ani
další prostějovští talenti Dalibor Svrčina
a Jiří Lehečka, které zřejmě doplní To-

máš Macháč. V případě potřeby může
zaskočit i zkušený Lukáš Rosol.
Nejvýše postaveným slovenským hráčem je 109. Norbet Gombos, který
taktéž v extralize smíšených družstev
hájí barvy TK Agrofert a bývá i pravidelným účastníkem letního challengeru Moneta Czech Open. O místo za
ním je Andrej Martin. V týmu kapitána
Dominika Hrbatého se dále objevují
někdejší čtyřiadvacátý hráč světa Martin Kližan a Filip Polášek, Filip Horanský či deblista Igor Zelenay. „Hráče mají
vyrovnané, nemají (stejně) jako my
hráče ve stovce. Mají i velice kvalitního
debla Polášek - Zelenay. Bude záležet
na momentální formě. Nejdůležitější
bude forma našich hráčů a naladit je,
abychom uspěli a postoupili,“ konstatoval Navrátil.
Z kvalifikace postoupí dvanáct družstev. Jistotu finálového turnaje v příštím
roce mají letošní semifinalisté Španělsko, Kanada, Velká Británie a Rusko
a na osmnáct týmů je doplní držitelé divokých karet Francouzi a Srbové. (pk)
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