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PROSTĚJOV Chybělo opravdu málo a došlo k vraždě. Po činu jej totiž nechali ležet v kaluži krve a zmizeli. Konflikty mezi bratrem a sestrou vyvrcholily skutečně hrůzným
napadením, k němuž došlo v hospodě U Švejka v Plumlovské ulici. Zatímco Leona
Pírková měla po svém bratrovi hodit židlí, její přítel Josef Pírek (shoda jmen) následně od krbu vzal těžkou lopatku a dvakrát muže uhodil po hlavě, čímž mu rozrazil lebku!
Pravděpodobně by tak učinil i potřetí, kdyby mu v tom nezabránil jeden ze štamgastů.
Zásadní roli v celé věci sehrál alkohol, pod jehož vlivem oba agresoři jednali. Prostějovský
soud v úterý projednával případ, který jen shodou okolností neskončil vraždou.
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rychlý
9HĀHUQtN
Polévky zase
pøed místním
Prostějov (mik) – Stejně jako v posledních pěti letech, tak i od ledna
roku příštího počítá předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova s rozléváním teplých polévek
bezdomovcům před místním nádražím. „Jak jsem se dozvěděla od
kolegů z humanitární organizace,
kteří již od podzimu rozlévají lidem
bez domova polévky každou neděli, bezdomovců u místního nádraží
výrazně přibylo. Společně s mnoha
dobrovolníky tedy počítám s tím,
že naši tradiční akci během ledna
a února využije spousta potřebných
osob,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová, která celou charitativní akci
zaštiťuje.

0OÙQVNÙQ½KRQMHSOQÙ
Prostějov (mik) – Dávno pryč
jsou doby, kdy byl mlýnský náhon
skoro vyschlý a například drozdovický rybník neměl z čeho nabírat
vodu. Když se na „potok“ podíváme v těchto dnech, musíme nabýt
dojmu, že je sucho již historií. „Teď
to dokonce vypadá, že se náhon
vylije ze břehů,“ upozornil Večerník muž, který procházel Kolářovými sady. A deštivé počasí má
pokračovat...

1HFKWÈORVHPXRKÙEDW
Prostějov (mik) – Úsměvný okamžik viděl Večerník na vlastní oči
před Zlatou bránou v Prostějově.
Zavalitý muž si před vchodem do
obchodního centra zapaloval cigaretu a při vytahování zapalovače
z kapsy kalhot mu vypadla desetikoruna na zem. Po upozornění
na tuto „nehodu“ se jen usmál.
„Nezchudnu. Nechce se mi pro ni
zohýbat. Však on si tu desetikačku
zvedne někdo ze sociálně slabých,“
zareagoval obézní pán.
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Michal KADLEC
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nabízí
„sklénku“

Skutečně pomohli a chránili. Policejní eskortu z Prostějova, která
vezla po dálnici D1 v Praze dopadeného pachatele trestného činu
spáchaného v prostějovské ubytovně, potkala nečekaná situace. Naši
policisté se stali svědky nehody
dvou osobních vozidel. Zastavili a vyprostili dvě zraněné osoby
z převrácené škodovky. Bravo!
CO NÁS UDIVILO…
Sdílená kola zmizí z města. Vedení radnice kvůli velkému zájmu
občanů prodloužilo smlouvu s provozovatelem, lidé tak budou moci
oproti původnímu plánu používat
sdílená kola i během listopadu
a prosince. Jenže poté kola na půjčení na dva měsíce zmizí a znovu
se objeví až 1. března. Stroje prý
potřebují servis...
ZACHYTILI JSME

Agentura 5DGQtY\PëäOHMtYiQRÿQtGiUHNSURSULPiWRUD 69 356 000
To jsou ale starosti! Místo toho, aby
se starali o díry v chodnících, jámy
v silnicích či propadající se kulturák, myslí nyní prostějovští konšelé
na to, jakými dárky by udělali radost primátorovi! Agentura Hóser
během minulého týdne pátrala po
příčinách, proč radní po svých jednáních už podruhé za sebou zrušili
tiskovou konferenci pro novináře.
„Nemáme čas na pisálky, sháníme
vánoční dárky,“ zněla lakonická
odpověď z úst náměstka primátora
Jiřího Rozháněla. Po pečlivějším
pátrání přišla Agentura Hóser na

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

•• Pondělí ••
Ožralý zabiják. Potkat opilého řidiče kamionu na silnici je horší než potkat v noci opilého Chucka Norrise... Ožrala za volantem kamionu při
průjezdu benzinkou u Žešova zdemoloval dva stojany. Ještě štěstí, že na
benzinové stanici nedošlo k požáru.
•• Úterý ••
Chlapi a lopaty. Když se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem nebo lopatou. I tak by se dal upravit známý text písně skupiny Kabát v souvislosti
s hlavním líčením prostějovského soudu, kde byli obžalováni Josef Pírek
a Leona Pírková. Legrace to ovšem zrovna nebyla.
•• Středa ••
Ženské úsměvy. „Já ti nechci radit, nejsem matka. Ale když se podíváš kolem sebe, to ti ten bordel fakt nevadí?“ O tom, že dítě může nahlodat i to
nejpevnější přátelství, ví své i Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová. Trio hereček svým specifickým ženským humorem vycházejícím z každodenní reality bavilo prostějovský Společenský dům.
•• Čtvrtek ••
Hudbou proti stereotypu. „Za každým dňom urobme pár prekvapení,
veď je to lahké a ty zmeň parfém a ja vodu po holení,“ zpívá skupina No
Name v písni Stromy. Aby nepodlehli stereotypu, mohli lidé vyrazit do
Společenského domu na Mega koncert. Kromě Noname na něm vystoupili také písničkář Pokáč či skupina Sebastian. Výtěžek byl určen Nadačnímu fondu speciálních sil.
•• Pátek ••
Růžové Vánoce. Zatímco zpěvačka Lucie Bílá miluje bílé Vánoce, Ilona
Csáková by klidně mohla slavit Vánoce růžové. Svědčil by o tom alespoň
text jedné z jejích nejznámějších písní. Populární zpěvačka dorazila do
Prostějova na hojně navštívenou akci Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí.
•• Sobota ••
Dobytí kostelecké sokolovny. „Polární noc, má zvláštní moc, každého
přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i žid by nejradši utek. Ba i ti šikovní Japonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, hrůzy
severu slavně překoná! Tam kde hynuli vlci, tam kde hynuli sobi, Čech se
přizpůsobí!“ zaznělo v geniální hře Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu, která byla k vidění v kostelecké sokolovně.
•• Neděle ••
Na Vánoce do Konice. „Chci se schoulit u jeslí, co nám pan Lada nakreslil.
Ať mě, kdo chce, pomluví, snad jsem blázen, Pán Bůh ví. Na Vánoce já chci
domů!“ zpívala svého času Hana Hegerová. Vánoce s obrázky Josefa Lady
letos mohou trávit lidé z Konice.

to, že na radnici se hodně usilovně
přemýšlí o vánočním dárku pro
prvního muže Prostějova Francimóra Kopačku. „Jo, to nám teď
zabírá opravdu strašně moc času.
Chtěli bychom mu udělat radost
a taky bychom chtěli konečně docílit toho, aby na nás tolik neřval. Já
osobně jsem kolegům navrhovala,
že bych mu vysela na fotbalovém
hřišti nový trávník,“ uvedla náměstkyně Miládka Bitva u Sokolova.
Se svými návrhy se svěřili i další členové rady. „Nevím, jestli mě v tom
kolegové podpoří, stálo by to moře
peněz. Ale já bych panu Kopačkovi nadělil pod stromeček celý nový

fotbalový mančaft, se kterým by
postoupil do první ligy,“ nechal se
exkluzivně pro Agenturu Hóser slyšet radní Milošek Skleněný. „Furt
melete jenom o čutání do balónu,
ale Franckovi by udělala největší
radost námi placená milenka nebo
aspoň striptérka! Vždyť všichni
víte, jak se na nás kolegyně vždycky
zálibně dívá,“ pronesla náměstkyně pro dopravu a erotiku v Prostějově Alena Rašáková. „Já bych
mu koupila novou kravatu, má jen
dvě, které pořád nosí,“ hlesla trošku
upejpavě další z radních Marčela
Šupková.
Mezi prostějovskými konšely padaly i jiné návrhy, většinou ovšem

nemravné, proto je nyní slušná
Agentura Hóser nebude raději ani
zmiňovat. Radní se ale viditelně
nemohou shodnout na tom, co
primátorovi Kopačkovi na Vánoce
koupit. „Já bych mu nekupoval nic,
má přece nás,“ uzavřel zatím celou
debatu první náměstek Jiří Nikamnepospíchal. A má recht!
Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ

1 000 000
Policisté museli při zjišťování totožnosti řidiče spolupracovat s cizineckou policií
a opilý chlapík dočasně přišel také o kamion. Ten mu
totiž strážci zákona zabavili, protože hrozilo, že by se
vyšetřování vyhýbal v zahraničí. Neměl totiž na zaplacení třicetitisícové kauce...

ZAUJALA NÁS...

ILONA CSÁKOVÁ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Kriminál za způsobenou
škodu v opilosti hrozí sedmapadesátiletému cizinci, který
jako řidič svým kamionem
minulé pondělí doslova zdemoloval čerpací stanici vedle
dálnice u Žešova. Pod vlivem
alkoholu muž s vozidlem
vrazil do betonového sloupu
a následně vyvrátil dva stojany na čerpání pohonných
hmot. Způsobil tak škodu ve
výši jednoho milionu korun.

Už na zítřejším zasedání zastupitelstva se bude projednávat rozpočet Prostějova na příští rok.
Jak Večerník už minulý týden
zjistil, ke schválení míří rozpočet
se schodkem za bezmála 70 milionů korun.

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.

ANDREA PARČIOVÁ
se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. listopadu
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 159 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

Foto: internet

Páteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G.
Masaryka zpestřila svým nádherným vystoupením před tisícovkami
Prostějovanů právě tato skvělá muzikálová zpěvačka.
ZASLECHLI JSME…

„CHČIJE
A JE MI ZIMA.
TAK SE TAK
BLBĚ
NEPTEJ!“
Na otázku Večerníku, jak jde život, měl bezdomovec stojící před
místním nádražím zcela jasnou
odpověď...
POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ 2/-3 °C

Blanka

¶WHUÙ

2/-4 °C

Støeda

2/-3 °C

Ètvrtek

4/-1 °C

Svatoslav
Barbora

VERONIKA MATOUŠKOVÁ
se narodila 14. července 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 21. listopadu 2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 42 do 45 let, měří mezi 160
až 170 centimetry, má střední postavu
a plavé blond až hnědé vlasy.

Jitka

3½WHN

5/0 °C

6RERWD

7/3 °C

Mikuláš
Ambrož a Benjamín

1HGÈOH

5/2 °C

Květoslava

Zdroj: meteocentrum.cz
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Michal KADLEC
Zpráva o kontrole se na internetových stránkách Státní zemědělské
a potravinářské inspekce objevila
ihned poté, co kontroloři nechali ve
středu 27. listopadu prodejnu Potravin Enapo v Olomoucké ulici v Prostějově uzavřít. „Důvodem je výskyt

myšího trusu a dokonce mrtvých
myší! Provozovna není zabezpečená před pronikáním škůdců a je zde
výrazně zanedbaný úklid. Rovněž
poukazujeme na výrazné znečištění
všech prostor a nečistoty na podlaze,“ uvádí inspektoři drsná zjištění.
Na dveřích oblíbené prodejny,
kterou Prostějované dobře zna-

PROSTĚJOV A máme
tu další případ násilného činu!
Tentokrát šlo
o spor mezi
dvěma mladými muži, který se
vyhrotil natolik, že mladší z nich
použil pistoli! Naštěstí jen plynovou, i tak jej ale policisté stíhají
z trestného činu nebezpečného
vyhrožování.
„Nervy na uzdě neudržel dvaadvacetiletý mladý muž při řešení
osobních sporů s o dva roky starším poškozeným. Nejdřív mu na
facebookový profil napsal, že jej
a jeho partnerku sprovodí ze světa.
Ten samý den, co napsal výhružku, se nerozpakoval a o půl hodiny
později byl u rodinného domu poškozeného v Prostějově, kde kopal
a bouchal do vstupních dveří. Když
poškozený otevřel dveře, vytáhl
mladík plynovou zbraň na kulič-

ky, jednalo se

o repliku zbra/NCFÊM
ně Colt M
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1911, natáhl
X[JTQåQXCN
závěr a namířil ji
beze slov na hlavu
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PROSTĚJOV Nepříjemné
nadělení... Minulou středu
vtrhli do známé prodejny
v „Moravě“ inspektoři Státní
zemědělské a potravinářské inspekce. Jejich zjištění
bylo alarmující. V obchodě
i skladových prostorách se
povalovaly chcíplé myši, na
zemi i v regálech byl nalezen trus, který nikdo neuklízel. Verdikt byl okamžitý
a jednoznačný – ZAVÍRÁME!

3

jí už z doby socialismu pod názvem ´Morava´, a která přežila
i současnou konkurenci všudypřítomných supermarketů,
visí stále zámek. Pro zákazníky
tam není k mání ani žádné vyrozumění, kdy bude obchod znovu
otevřen.
dokončení na straně 19 >>>

poškozeného. Když se
překvapený muž snažil zavřít dveře,
nemínil se výtržník jen tak vzdát
a bránil mu v tom rukama. Nakonec se to podařilo a podezřelý odkráčel,“ popsal vyhrocený incident
z blíže neurčeného místa v Prostějově František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. „Poškozený celý
incident nahlásil na policii, která
podezřelého zadržela, a ten skončil
v policejní cele. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno
podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování a spisový materiál byl předložen na státní zastupitelství,“ dodal Kořínek.
(mik)

8¾PQéPÊRQJNGF[MTQ\GDT¾PÊXTGFCMEK<&#4/#
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pro pøedplatitele
volnì k vyzvednutí jako dárek,
pro ostatní ètenáøe
]D]YÙKRGQÈQRXFHQX.Ä

PROSTĚJOV Čas vánoční je
tady, v neděli započal Advent,
čímž nastává období, kdy si
lidé posílají vánoční přání, aby
pozdravili své příbuzné a kamarády. Vánočních pohledů i kalendářů je v obchodech nepřeberné
množství, ale PROSTĚJOVSKÝ
Večerník si pro vás na letošek
poprvé ve své historii připravil
speciální varianty, které vám nabídnou mnohem více. Nevěříte?
Přesvědčte se sami!

„V letošním roce jsme pro naše čtenáře nachystali vánoční pohledy,
které jsou pro všechny k rozebrání
v naší redakci na adrese Vápenice 19
v Prostějově, a to zcela zdarma! Tento zvyk, který v dnešní době pomalu upadá, že si lidé zasílají pohledy,
se nám líbí a rádi bychom ho u lidí
znovu vyvolali. I proto jsme na naše
pohledy připsali slevu DVACET
PROCENT na roční předplatné
Večerníku pro rok 2020, kterou je
možné využít do konce roku. Na-

víc každý, kdo obdrží náš vánoční
pohled a donese nám jej ukázat do
redakce, získá večerníkovský hrneček na vánoční punč,“ prozradila
marketingová manažerka Aneta
Straškrabová a dodala: „V prosinci navíc náhodně vybereme deset
předplatitelů, kterým zašleme náš
pohled s výzvou, aby si tento hrnečerk přišli vyzvednout.“ Akce probíhá do konce prosince, případně do
vydání zásob.
Již několik týdnů také avizujeme, že

všichni předplatitelé získají redakční
kalendář k předplatnému zdarma.
Historická relikvie bude k vyzvednutí již brzy, stane se tak ještě v první polovině prosince. „Všechny čtenáře v novinách vyzveme, jakmile
budeme mít kalendáře dodány od
tiskárny v redakci. Bude jich dostatek, kdo by si jej chtěl zakoupit,
určitě může i v povánočním čase,“
vzkazuje Straškrabová s tím, že ideální to ale bude právě jako dárek pod
stromeček. Zaváděcí cena kalendáře

je 249 Kč, objednávky přijímáme již
teď v redakci. „Kalendář obsahuje
speciální značky, díky kterým naši
čtenáři budou vědět, zda naše noviny vyjdou standardně v pondělí,
nebo výjimečně jiný den. Navíc
si jeho prostřednictvím mohou
připomenout významné události
letošního roku. Na stránkách jednotlivých měsíců najdou sportovní
fotografie, fotky z kulturních a společenských akcí, ale i snímky samotných čtenářů, kterých si nesmírně

vážíme. Nechybí samozřejmě fotky
z našich akcí, které plánujeme opakovat v roce 2020. A nesmíme opomenout titulní stranu, která vznikla
díky vynikající spolupráci s útulkem
Voříšek z Čech pod Kosířem,“ přidala marketingová manažerka.
Prožijte Vánoce a celý rok 2020
ještě více s námi! Pohledy a kalendář vás čekají v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. V individuálních případech vám je
můžeme doručit až domů. (pr)
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Společně s kolegy z vedení města máme
za sebou sérii setkání s občany v prostějovských místních částech a na závěr
i v samotném centru. Rád bych na tomto
místě poděkoval všem účastníkům za milá
setkání a možnost komunikovat s nimi
z očí do očí. Byla to výborná zkušenost, ze
které si odnášíme řadu podnětů do naší
další práce. Uvědomujeme si, jak důležité
jsou investice do všech částí Prostějova a určitě na ně budeme v následujících letech
klást velký důraz. Totéž platí o dopravní
obslužnosti, která umožňuje dětem dostat
se do školy, jejich rodičům do zaměstnání
a seniorům například k lékaři. Každý pak
v rámci svých možností rád vyráží za sportem či kulturou. Všechny části Prostějova
jsou pro nás velmi důležité a s jejich obyvateli rozhodně budeme i nadále ve spojení.

František JURA,RTKO¾VQT
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PROSTĚJOV Během pátečního podvečera byly stovky lidí na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově hodně slavnostně naladěných. Za přítomnosti zpěvačky Ilony Csákové zde byl
rozsvícen vánoční strom, který získal příznačné jméno Horáček. Bodejť by ne, když letošní
symbol blížících se Vánoc pochází z ulice Dr. Horáka.
(mik)

REPORTÁŽE I Z DALŠÍCH MÍST PROSTĚJOVSKA , KDE O VÍKENDU
ROZSVÍTILI VÁNOČNÍ STROM, NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 16-17

➢

19111511340

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

4

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

Nina Horáková %\ODVWDYEDSRYROHQDOHJiOQě"
7RőHåtPLQLVWHUVWYRLNUDMVNì~őDG
zkouší s Klusem
herečku vidět v origi-

0KPC*QT¾MQX¾åKLGFKXCFNGOPCRNPQ
nálním muzikálu LaFoto: www.mestskadivadlaprazska.cz

PRAHA, PROSTĚJOV Neuvěřitelný nápor zažívá poslední dobou
Nina Horáková. Třicetiletá herečka, která začínala v legendárním
Ptenském dětském divadle a prošla
i prostějovským Pointem, je očividně na vrcholu sil i kariéry. Září
v představení o Haně Hegerové
i v mimořádně umělecky náročném
muzikálu Lazarus. Nyní chystá další projekt, kde vystoupí po boku
populárního Tomáš Kluse.
Sama „nezničitelná“ Nina Horáková spočítala, že v předchozí sezóně
vystoupila v celkem 16 inscenacích,
odehrála 166 představení a oblékla
neuvěřitelných 1 243 převleků. V poslední době lze stále ještě začínajcí

Napsáno
pred
à
30. 11. 2009

zarus. Poslední dílo
z pera hudební ikony
Davida Bowieho je na repertoáru
Divadla Komedie. Dle ohlasů kritiky
i diváků se jedná o jedno z nejlepších
hudebních představení za poslední
dobu. „Práce na muzikálu byla úžasná. Dělali jsme na tom se skvělou
partou lidí, kteří do toho dali všechno
a myslím, že to je na jevišti vidět. Pro
mě je to určitě zásadní inscenace,“
potvrdila Nina Horáková.
Velký ohlas vzbudilo i představení
věnované Haně Hegerové, které je
k vidění v pražskému Rokoku. Tato
inscenace už sice není tak jednoznačně kladně přijímaná, je však dlouhodobě vyprodaná a příznivci šansonové legendy jsou z ní nadšeni.

I příští projekt, do něhož byla Nina
Horáková obsazena, slibuje velký
zážitek. V divadle ABC by měla vystoupit po boku Tomáš Kluse v představení Elefantazie. Bude se jednat
o zpracování fascinujícího příběhu
„Sloního muže“, který se svého času
stal hlavní atrakcí londýnského obludária. Původní český muzikál bude
mapovat příběh křehké duše inteligentního mladíka uvězněného ve
znetvořeném těle. V nové inscenaci
se kromě Niny Horákové představí
také Tomáš Klus, Daniela Kolářová
a mnoho dalších. Premiéru by Elefantazie měla mít poslední lednový
den příštího roku. Herečka se však již
nyní dívá dopředu.
„Moc se těším na spolupráci s Ondřejem Havelkou, se kterým začnu
zkoušet v únoru. Příběh představení
se bude odehrávat ve čtyřicátých letech a zazní swingové melodie v doprovodu Melody Makers,“ nastínila
exkluzivně Večerníku své další plány
Nina Horáková.
(mls)
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PROSTĚJOV Tenhle barák nelze
přehlédnout! Rozlehlá vila v Plumlovské ulici vyvolala řadu kontroverzí a zároveň způsobila problémy
majitelům vedlejších nemovitostí.
Nyní už je vysoká a mohutná stavba
pomalu před dokončením. I proto
Večerník zajímalo, zda-li se noví
sousedé už dokázali dohodnout, či
tento STÍN MINULOSTI z nenapravených křivd zůstane v lidských
myslích i nadále...
Už je to víc jak tři roky, co pozornost
lidí z Prostějova vzbudily neobyčejně
mohutné betonové zdi vyrůstající
v Plumlovské ulici naproti hypermarketu Albert. Někteří se tehdy domnívali, že tam vzniká soukromá věznice.
Velmi brzy vyšlo najevo, že na místě
bude stát rodinný dům syna spolumajitele prostějovské slévárny.

Výhrady vůči velkoryse pojaté novostavbě vznikající bez souhlasu majitelů okolních pozemků nejprve směřovaly zejména k porušení krajinného
rázu a nesouladu s okolní zástavbou.
Lidé se podivovali nad tím, jak mohl
být takový kolos ze strany prostějovského stavebního úřadu vůbec povolen.
Následné šetření krajského úřadu
však zásadní problém neobjevilo.
Ani průběh stavby se neobešel bez
potíží. Při pokládání základových pilotů popraskaly sousedním stavbám
zdi a sádrokartonové podhledy. Poškození tehdy škody nechali zadokumentovat městskou policií a podklady
předali advokátům. Výši škody na
čtyřech poškozených domech odhadli majitelé na zhruba 200 tisíc korun.
Ani po letech se však náhrady nedočkali. „Nic se nestalo, všechny
naše námitky skončily v koši. Majitel
stavby nám řekl, že to není jeho věc, že
je pouze investorem a vše je záležitostí stavební firmy. S jejím
majitelem jsme se nebyli
schopni jakkoliv domlu-

4Q\NGJNÚFčOUVQLÊEÊPCMTCLK2TQUV÷LQXCWXÚRCFQXM[XGUO÷TWPC
2NWONQXWåLGVÆO÷ąJQVQXÚ
Foto: Martin Zaoral

vit. Buď se před námi skrýval, nebo
nejevil zájem cokoliv řešit,“ vyjádřil se
Jiří Klíma, majitel jednoho z poškozených domů, který si vše musel nechat
opravit na vlastní náklady. „Jen nás to
přišlo zhruba na ticet tisíc korun.
K soudu jsme to ovšem nedávali, vše
by se vleklo a za poplatky právníkům
nám to nestojí,“ dodal Klíma s tím, že
podobně jsou na tom i ostatní.
Paralelně se pak rozběhl spor
ohledně pásu půdy okolo pozemku.
Ten nechal majitel hned na začátku
vyčlenit, aby se při schvalování stavby nemusel ohlížet se sousedy. Věc
nyní pendluje mezi krajským úřadem
a ministerstvem pro místní rozvoj. Na
popud ministerstva se jí bude úřad zabývat již potřetí. „Po pravdě řečeno už
to ani moc nesleduji, nevěřím, že by to
něco dokázalo změnit. Spíše mě zajímá to, že kvůli výstavbě protihlukové
stěny a následné změně mikroklimatu
nám na zahradě uschly stromy,“ uzavřel bezradně Klíma.
Na majitele zmiňované obří vily jsme
se stejně jako v minulosti již opakovaně prostřednictvím e-mailu obrátili,
na položené otázky však nikdy neodpověděl.
(mls)

2TQRCFXRąÊLOGEJO÷UVCUG\X[wWLG
V průběhu celosvětové finanční krize
se udělala pořádná díra i v naší městské pokladně. Ty nejčernější předpovědi totiž uvádějí, že v letošním roce
přiteče do rozpočtu Prostějova až
o 100 milionů korun méně z takzvaných sdílených daní.
„Jestliže jsme v prvním čtvrtletí tohoto
roku zaznamenali ztrátu v rozpočtu ve výši
pěti milionů korun, a ve druhém čtvrtletí
tutéž částku v příjmech ze sdílených daní,
tak na konci září 2009 vykazoval rozpočet
města už propad v příjmech ve výši pětačtyřicet milionů korun. Odhad ke konci
roku v takové optimističtější variantě hovoří o tom, že celkový propad bude činit
60 milionů. Pesimistická předpověď je
však mnohem horší, tedy že do rozpočtu

města Prostějova letos přibude celkově
o 100 milionů korun méně než v roce loňském,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák,
místostarosta Prostějova, který je zodpovědný za hospodaření města.
Uvedená možná ztráta může pro Prostějov znamenat značné problémy při vlastním chodu města. „Předpokládám, že na
výsledky hospodaření města roku 2009
to určitý vliv mít bude, ale my dokážeme
z našich finančních rezerv ony případné
propady v příjmech nahradit. Zejména
pokud se týkají stavebních a jiných investic. Při přípravě rozpočtu na rok 2010 počítáme s tím, že by se příjmy ze sdílených
daní mohly pohybovat okolo půl miliardy.
A jestliže se ani v příštím roce tato předpokládaná výše příjmů města nenaplní, tak to

už bude skutečně problém. Osobně si však
nedělám žádné iluze o tom, že se ekonomika v České republice začne nějak rychle
zvedat. Tím chci říct, že i v roce 2010 budeme muset s určitým propadem v příjmech
počítat,“ předpokládá místostarosta Miroslav Pišťák, který si ze všeho nejvíce přeje
zachování finančních rezerv města. „Příští
rok končí volební období a bude zvoleno
nové zastupitelstvo. Podle mého názoru je
naší povinností, bez ohledu na to, jestli se
o funkce v novém zastupitelstvu budeme
znovu ucházet, nebo ne, abychom příštím zastupitelům zachovali určitou výši
finančních rezerv. Byl bych rád, kdyby
to byla částka okolo 100 milionů korun.
Doufám, že nejsem příliš velký optimista,“ uzavřel Miroslav Pišťák.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Mnozí z nás máme ještě zcela jistě v živé paměti ekonomickou
krizi, která se celým světem prohnala v letech 2008 až 2009.
Nutno hned na začátku říct, že se z této krize vylízala nejen
Česká republika, ale i sám Prostějov. A co bylo důležité pro
městskou pokladnu? Výpadky ze sdílených daní se skutečně
dařilo hradit z rezerv, aniž by jednotliví občané vůbec něco
pocítili. Nezdražovalo se jízdné v MHD, poplatky za odpad,
nezvyšovala se daň z nemovitostí a podobně. Po roce 2010 navíc magistrátu výrazně pomohlo, že mezi investory byl obrovský zájem o pozemky v průmyslové zóně, kasa se tak postupně
opět zaplňovala a rezervy se doplňovaly o výrazné sumy. A následovaly naopak roky hojnosti, kdy stavební investice dosahovaly rekordních částek. Není tedy divu, že zásluhou výborného
hospodaření a kompetentních lidí ve vedení obdržel Prostějov
každoroční vysoké ratingy. Jen tak dále!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Západní ulice

Gala vznikla z Kotvy. 1FéGTXPCUGPC\ÚXCNCWNKEG×PQTCRQFNG
WF¾NQUVÊX×PQTW5QWéCUPÚP¾\GXRNCVÊQF×PQTCRQFNGRQNQJ[
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Opilec si ustlal u lázní

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Minulou středu 27. listopadu večer
bylo přijato telefonické oznámení
o ležícím muži na paletě na staveništi u městských lázní. Spícího muže
strážníci probudili. Vlivem požitého
alkoholu nebyl dotyčný schopen
srozumitelné artikulace, nekontroloval své chování a nedokázal se sám
o sebe postarat. Při provedené orientační dechové zkoušce nadýchal 2,77
promile alkoholu. K posouzení zdravotního stavu byl osmačtyřicetiletý
muž převezen do nemocnice. Lékař
vyloučil ohrožení života selháním
základních životních funkcí a schválil
umístění na záchytce. Dotyčný byl
za doprovodu strážníků převezen
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci, kde byl předán zdravotnímu personálu.

Obchodnice
dostala pokutu

Hodinu po poledni ve středu 27.
listopadu bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické oznámení o větším množství papíru
odloženého u podzemních kontejnerů na náměstí E. Husserla. Strážníkům se následným šetřením podařilo zjistit původce znečištění.
V provozovně sídlící nedaleko byla
zkontaktována jednačtyřicetiletá žena. O tom, že nesmí odložit
odpad mimo kontejner, dotyčná
údajně nevěděla. Protiprávní jednání bylo vyřešeno příkazem na
místě. Přebytečný papír odklidili
pracovníci úklidové firmy.

Kamion
zničil obrubník

Minulý čtvrtek 28. listopadu v dopoledních hodinách bylo přijato
oznámení o poškozeném obrubníku
na křižovatce ulic Plumlovská a Březinova. Hlídka na místě zjistila, že
poškození je staršího data a způsobil
ho pravděpodobně kamion. Místním šetřením se podařilo stanovit
přibližnou dobu, kdy k újmě došlo.
Za pomoci městského kamerového
dohlížecího systému byl ze záznamu
dohledán viník. Vzhledem k tomu,
že vzniklá škoda byla způsobena
motorovým vozidlem v souvislosti
s jeho provozem na pozemní komunikaci, byly veškeré poznatky
i s kamerovým záznamem předány
dopravnímu inspektorátu Policie
ČR k dalšímu šetření.

Popíjeli na lavičce
v centru

Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek si ve středu 27. listopadu hlídka povšimla v centru města
na lavičce sedící dvojice, která konzumovala alkohol. Strážníky byli dotyční upozorněni na platnost vyhlášky
zakazující požívání alkoholu na veřejném prostranství. Nedopitá lahev s vínem jim byla odebrána. Tím, že konzumovali alkohol na místě vyhláškou
zakázaném, se devětatřicetiletá žena
a dvaatřicetiletý muž dopustili protiprávního jednání. Přestupek odmítli
na místě se strážníky řešit, událost tak
byla postoupena příslušnému správnímu orgánu. Ten má možnost za porušení vyhlášky udělit pokutu do výše
100 tisíc korun.
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Na cestě policisté zachránili dva lidské životy!
PRAHA, PROSTĚJOV Prostějovští policisté uzavřeli přes
půldruhý rok starý případ krádeže a nebezpečného vyhrožování, kterého se v květnu
2018 dopustil cizinec na jedné
z prostějovských ubytoven.
Tehdy okradl ve spánku svého kamaráda a poté zmizel do
zahraničí. Padesátiletého cizince však nedávno zadrželi na
základě evropského zatykače
policisté v Praze a prostějovští
strážci zákona pro něj vyslali
vlastní eskortu. Ta pak při cestě za zadrženým zlodějem zažila na dálnici nemilou patálii,
ovšem se šťastným koncem.
Členové eskorty zachránili dva
lidské životy!

Michal KADLEC
Kradl a pak utekl, ovšem po roce a půl
spadla klec. „Ve středu třicátého května loňského roku krátce po půlnoci
spal tehdy devětačtyřicetiletý cizinec
v posteli na jedné z prostějovských
ubytoven. Probudil se, když ucítil,
jak mu někdo ze zadní kapsy kalhot
vytahuje peněženku. Jakmile procitl
úplně, uviděl nad sebou svého padesátiletého krajana se svou peně-

Nadýchal skoro
tři promile
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ženkou v ruce. Když se zeptal, co to
dělá, byl napaden úderem čelem do
nosu. Při následné potyčce oba upadli na podlahu. Tam útočník do ruky
uchopil kuchyňský nůž, namířil na
hrudník napadeného a křičel, že ho
zabije. Po činu se agresorovi podařilo
utéct a odjet do zahraničí. Celou akcí
si přišel na jeden tisíc korun, které stihl z peněženky poškozeného vytáhnout. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu nebezpečného vyhrožování. Za ty podezřelému
muži hrozí trest odnětí svobody až na
tři roky,“ vrátil se ke starému případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ve středu 20. listopadu tohoto
roku se podezřelý muž do České

republiky vrátil. Tentokrát však
pouze projížděl... „Po příjezdu na
autobusové nádraží Praha-Florenc
měl do navazujícího spoje směrem do
Londýna čas několik hodin. Tento čas
využil k popíjení alkoholu, až se tím
přivedl do stavu, kdy k sobě přilákal
pozornost policejní hlídky. Při kontrole pražští kolegové zjistili, že na muže
je prostějovským státním zastupitelstvím vydán souhlas k zadržení a ten
tak do Londýna plánovaným spojem
neodjel. Místo na západ za prací zamířil naopak na východ, do policejní
cely v Prostějově. Tam se policistům
k uvedenému skutku přiznal. Ve věci je
konáno zkrácené přípravné řízení,“ informoval o zvratu v případu František
Kořínek, načež se vzápětí věnoval popisu toho, co policejní eskortu čekalo
při cestě z Prahy na dálnici. „Policisté
obvodního oddělení Prostějov 1 vy-

slaní k eskortě pro podezřelého měli
při cestě do Prahy po jednadvacáté
hodině na 77. kilometru dálnice D1
neplánovanou zastávku. Krátce před
jejich průjezdem na tomto místě totiž
došlo k nehodě dvou osobních automobilů. Protože naši policisté místem
projížděli bezprostředně po události,
měli příležitost dostát heslu ‚Pomáhat
a chránit‘. Ihned se zapojili a do příjezdu kolegů z dálničního oddělení řídili
záchranné práce. Mimo jiné se podíleli
na vyproštění dvou osob z havarované
Škody Octavie, která skončila v poloze na střeše, zajišťovali bezpečnost
osob na místě a pro kolegy z dálničního oddělení zjistili totožnost svědků. Poděkování však mimo jiné patří
i neznámému dobrovolnému hasiči,
který, než z místa opět odjel, pomohl
se zajištěním vozidel a odpojením autobaterie,“ prozradil Kořínek.

3RK¿GFHVPLOHQNRXVLY\ELOY]WHN

Kopancem „vysklil“ dveře kulturáku
PROSTĚJOV Neovládl vztek.
Strážníci městské policie řešili
předminulou sobotu incident
před prostějovským kulturákem.
Mladík si tam po hádce s partnerkou vybil vztek na dveřích budovy, na kterých kopancem rozbil
skleněnou výplň.

„Ve večerních hodinách soboty 23.
listopadu se na linku 156 obrátil
pracovník bezpečnostní agentury
s tím, že zadržel mladíka, který rozbil skleněnou výplň vstupních dveří na budově Společenského domu.
Na místo byla vyslána hlídka, která
událost potvrdila. Devatenáctile-

tý muž hlídce uvedl, že se pohádal
s přítelkyní a v návalu vzteku kopl
do skleněné výplně, která se následně rozbila,“ konstatovala Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Strážníci na místo přivolali správce
objektu. „Ten způsobenou škodu

Předminulou neděli 24. listopadu
před jedenáctou hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení Prostějov 1 v Palackého ulici
osobní automobil Volkswagen
Golf a jeho čtyřiačtyřicetiletého
řidiče. Provedenými dechovými
zkouškami u něj změřili nejvyšší
hodnotu 2,97 promile alkoholu
v dechu. S naměřenými hodnotami kontrolovaný muž souhlasil
a odběr krve odmítl. Další jízdu
mu policisté zakázali a na místě
zadrželi jeho řidičský průkaz.
Pro své jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest a zákaz
činnosti. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nevydržela dva dny...
Sdělením podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání skončila v pátek 29. listopadu
vpodvečer v Prostějově jízda třiatřicetileté ženy z Brněnska. Za
volant osobního vozidla usedla
i přes platný zákaz řízení. Ten jí
měl přitom podle rozhodnutí
Městského úřadu Židlochovice skončit už prvního prosince.
Žena se tak zbytečně vystavila až
dvouletému trestnímu postihu.

vyčíslil na částku do jednoho tisíce
korun. Svým jednáním je devatenáctiletý mladík důvodně podezřelý
z přestupku proti majetku. Celou
věc projedná příslušný správní orgán, který má možnost udělit pokutu do výše 50 tisíc korun,“ doplnila
Greplová.
(mik)
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FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Leona Pírková byz titulní strany
la obžalovaná z toho, že letos
v únoru po svém bratrovi hodila židlí, čímž mu způsobila zranění. Následně pak měla jednomu ze svědků vyhrožovat a zfackovat jej. Její přítel Josef Pírek čelí žalobě z těžkého ublížení na
zdraví. Bratra své družky totiž dvakrát uhodil do hlavy lopatkou ,QUGH2ÊTGMC.GQPC2ÊTMQX¾WUQWFWRąÊNKwUGDGTGHNGZGPGRTQLGXKNKåGPCUG\CO÷ąK
(QVQ/CTVKP<CQTCN
a způsobil mu frakturu lebky, těžký otřes mozku, několik trž- NCRąGFGXwÊOPC\NGJéQX¾PÊLGFPQVNKXÚEJUX÷FMč
ných ran a navíc mu zlomil i nos. Úterní líčení před Okresním křičet slova, která tu nelze opakovat. cích požaduje 67 tisíc korun, což zahrsoudem v Prostějově sledoval i Večerník.
Tak jsem vyšel ven a zavolal policisty. nuje bolestné a náhradu ušlé mzdy.
maminka slavila sedmdesáté narozeniny, sestra byla opilá a chtěla po mně,
abych s ní šel na diskotéku. Když jsem
pro Večerník
odmítl, dala mi facku a já si to pak nenechal líbit. Byla z toho rvačka, z níž
Martin
ani jeden z nás nevyšel příliš dobře. Od
ZAORAL
té doby jsem se s ní už raději nebavil,“
Všemu předcházela hádka, kterou popsal na úvod líčení poškozený.
měla v opilosti vyvolat obžalovaná.
Probral se
„Bývala to hodná holka, ale pak začala
DåYQHPRFQLFL
střídat partnery a hodně pít. Když má
popito, je agresivní na všechny kolem, Vše vyvrcholilo letos v únoru v proa to i na své děti. Napadá každého, ať je stějovské restauraci U Švejka, kterou
to muž, či žena, je jí to jedno,“ prohlá- řadu let provozovala matka obou
sila na konto své dcery matka obžalo- sourozenců. „S maminkou jsme byli
na večeři, následně jsme přišli do pivvané.
Větší konflikty mezi oběma souro- nice, kde už seděla sestra se svým přízenci začaly už před rokem. „Moje telem. Po nějakém čase na mě začala
PŮVODNÍ
reportáž

Když jsem se vrátil, tak přiletěla židle,
která mě zranila do nosu. Šel jsem tedy
k sestře a ta přede mnou začala utíkat.
Poslední, co si ještě pamatuji, bylo, že
si přede mě stoupl její přítel a říkal, ať
toho nechám. Já jsem jej obešel s tím,
že se do toho nemá plést. Pak už si
nic nepamatuji, probral jsem se až
v nemocnici,“ vypověděl poškozený,
který byl převezen v přímém ohrožení
života. Nakonec na nemocničním lůžku strávil pět dní a mimo jiné si odnesl
celkem devatenáct stehů. „Do práce
jsem šel už po měsíci, protože dělám
na živnost a ze všech stran mi hrozilo
penále za nedodržení smluv. Bylo to
ovšem proti vůli lékařů,“ uzavřel svoji
výpověď poškozený, který po útoční-

Ä-DNE\VHMLPåLOR
NG\E\V\QD]DELOL"³
Velice emotivní byla výpověď matky
obou znesvářených sourozenců. „Byla
to hrůza... Chtěla jsem tehdy, aby se oba
usmířili. Syn pak své sestře řekl, že je
v pracovní neschopnosti, ať jde domů
za dětmi a už nepije. Ona po něm
hodila židli, což jsem viděla na vlastní
oči. Když šel k ní, začala před ním utíkat. A ten její přítel ho dvakrát zezadu
šlahl lopatkou. Už se napřahoval, aby
to udělal potřetí, ale v tom zakročil
jeden ze štamgastů, který mu v tom
zabránil. Doktoři se shodli na tom, že
mu tím zachránil život,“ popsala starší
žena, která se zmínila i o okolnostech,

které následovaly. „Dcera se o svého
vlastního bratra ležícího v kaluži
krve vůbec nezajímala. Akorát do
něj kopla, flusla na něj a pak i se svým
přítelem odešla. Chybělo přitom málo
a byli by ho zabili! Vždyť měl prasklou
lebku! Jak by se jim pak žilo? Přitom se
mu dodnes ani jeden z nich neomluvil.
Tohle musí skončit,“ uzavřela očividně
otřesená žena.
6YČGNRYLY\KURåRYDOD
SDNMHM]IDFNRYDOD

Před soudem obdobně vypovídal
i muž, který poškozenému fakticky
zachránil život. Navíc potvrdil, že mu
obžalovaná nedávno vyhrožovala.
„Potkal jsem ji u záchodů v jiné hospodě. Říkala mi, že nemám vypovídat,
jinak mě zlikviduje. Pak mi vrazila pár
facek,“ řekl lakonicky.
Na výslovné přání obžalovaných musela být podrobně vyslýchána celá
řada svědků. Jejich výpovědi však ani
jeden nijak zásadněji nerozporoval.
„Něco se zakládá na pravdě a něco ne.
Po bratrovi jsem ovšem žádnou židli
nehodila,“ vyjádřila se Leona Pírková,
která se jinak zaměřila spíše na osobní
útoky na jednotlivé svědky. Její druh,
kterému reálně hrozí až deset let vězení, pak mlčel úplně a omezil se na
různé úšklebky.
Rozsudek dosud nepadl, hlavní
líčení bylo odročeno za účelem výslechu barmanky, která v ten den
v hospodě obsluhovala a na jejíž výpovědi oba obžalovaní trvali.
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Řidič bez oka stále nevypátrán

nemoc, a když se z toho dotyčný dostal, rozhodla jsem se to takto vrátit.
Potíže v práci nebyly, tak proč bych
nešla,“ vysvětlila záhy po obřadu.
Následoval ještě oběd v Národním
domě. A pro držitele Janského plakety ještě další odměna: Od minulého
roku mají totiž v Prostějově MHD
zdarma.
Nemocnice trvale shání dárce,
zejména pak prvodárce. Žádané
jsou všechny krevní skupiny, zejména ale 0. Loňský počet dárců
krve byl podle statistiky ČČK něco
přes 220 tisíc, prvodárců necelých
28 tisíc. Tito lidé musí splňovat celou řadu podmínek, zejména zdravotních. Ženy například v době odběru krve nesmějí být těhotné.

pøedpokládané VÝDAJEUR]SRÄWX
mìsta v roce 2020

mìsta v roce 2020

LG wGUVK Cå UGFOKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW,GD¾\NKX÷LwÊUN¾UMQWCVTR÷NKXQUVÊCNGF÷N¾XGNMÆRQ
MTQM[/KNWLGRQJ[DLGXJQFP¾RTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚU
PÊDWFGRQFPKMCVXÚNGV[CRTQEJ¾\M[0CXQFÊVMWWOÊUPGUG
UGLCMUHGPMQWVCMKRGLUMGO
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ŠAGY

LGP¾FJGTPÚNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWQUOKTQMč,G
\NCVÚPGLGPDCTXQWCNGJNCXP÷RQXCJQWLGVQRTQUV÷FQDT¾M
QFMQUVK8\JNGFGOMX÷MWWåWRąGFPQUVPÊICWéKPI0CXQ
FÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾QUVCVPÊRGLUM[VÆO÷ąPGąGwÊ,G
XJQFPÚMF÷VGO

ROCKY

LGwGUVKCåUGFOKNGVÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNG
FGOXGNMÆJQX\TčUVW-FQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW\ÊUM¾EGNÆ
LGJQUTFEG8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWMFGD[OQJN
JNÊFCVLGQRTCXFWXGNOKFQDTÚCPGMQORTQOKUPÊJNÊFCé0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

LGP¾FJGTPÚRUÊF÷FGéGMUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWéVTP¾EVK
TQMč8÷MD[UVGOWXå¾FPÆORąÊRCF÷PGJ¾FCNKGPGTIKGO¾
PCTQ\F¾X¾PÊ,GVQX[EJQXCPÚCéKUVQVPÚRGLUGMMVGTÚDWFG
XGNOKT¾FQR÷VRTQXQ\QXCVICWéKPI5XÆOWR¾PGéMQXKDWFG
VÊOPGQFFCP÷LwÊORCTċ¾MGO0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

$1$ª-

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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Přítomné přivítal na úvod primátor
František Jura se svým náměstkem
Jiřím Rozehnalem, jehož blízký
podle náměstkových slov svého času
potřeboval transfuzi. Měl tedy možnost sám poznat, jak je činnost dárců
krve důležitá. „Já si vás, co jste tady,
velice vážím. Vážím si vás, protože
lékařská věda už vymyslela na řadu
věcí náhražky, různé implantáty. Ale
krev, tu stále můžeme získávat tímto

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Červeného kříže, a to rovnou jeho
prezident Marek Jukl. I on přítomným poděkoval a vyzdvihl jejich
počínání. „Jsem vždycky rád, když
se mohu setkat s lidmi, kteří jsou
ochotní darovat část sebe sama, aby
pomohli druhým. Proto vám patří
nejen díky nás, co zde stojíme, ale
vlastně celé naší společnosti,“ pronesl.
Následoval samotný akt předávání, které jak primátor, tak prezident
ČČK doprovodili dalšími slovy
díků. Přítomní dostali plaketu, růži
a následně drobný hmotný dárek.
Mezi dárci byli vesměs lidé kolem
35 až 45 let, našlo se ale také několik
výjimek. Člověk může darovat krev
už od dovršení 18 let. Motivy dárců

PROSTĚJOV Na pět desítek
FOTOGALERIE
klikni na
dárců krve se uplynulou stře- www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
du shromáždilo v obřadní síni
prostějovské radnice. Čekala
je symbolická odměna za to,
že se takto rozhodli pomáhat potřebným. Organizátoři
z řad města, nemocnice
a Českého Červeného kříže
(ČČK) předávali dárcům zlatého a stříbrného Janského
plaketu. Tedy ocenění za 40,
respektive 20 bezpříspěvkových odběrů. Přítomné nejprve čekala prohlídka radnice, jediným způsobem,“ řekl pak mimo pak jsou různé. Jeden z nich ozřejnásledně už ale začalo vlastní jiné primátor města.
mila Eva Kamenovová. „Krev daruji
slavnostní předávání.
Nechyběl ani zástupce Českého deset let. V rodině jsme měli vážnou

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

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!

Ema POPKO
27. 11. 2019 48 cm 3,25 kg
Prostějov

miminka@vecernikpv.cz.

BLAHOPØEJEME!!!

reportáž

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

SCHODKOVÝ

vecerník
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„Naši zástupci do těchto orgánů nenastupují kvůli odměnám. Ty se totiž rozhodli
všichni naši nominovaní
zástupci pravidelně a v plné
výši dávat na nově vytvořený
transparentní účet a ‚vracet‘
je následně Prostějovanům,“
přidala Sokolová. Do funkcí
v městských podnicích zvolilo zastupitelstvo před několika měsíci tyto zástupce klubu: Tomáš Blumenstein, Jan
Zatloukal a Tomáš Lázna.
Zástupci klubu ODS a nezávislých osobností města Prostějova i městské organizace

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Zástupci klubu ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova se v letošním roce rozhodli přijmout místa v dozorčích orgánech
městských společností, protože
jsou přesvědčeni, že je úlohou
členů těchto rad prosazovat
v městských podnicích zájmy občanů města. „Z našeho pohledu
nejde o žádné trafiky, ale o místo,
kde musíme zastupovat naše voliče,
protože skutečnými majiteli těchto společností jsou právě
Prostějovanky a Prostějované,“ vysvětlila zvolený
postup náměstkyně primátora Milada Sokolová.
ODS proto nyní oslovují veřejnost s výzvou
na nominace projektů, které budou z těchto
prostředků podpořeny. „Rádi bychom požádali veřejnost o návrhy aktivit, projektů
či organizací, které potřebují finančně
podpořit a odehrávají se v našem městě. Chceme letos konkrétně podpořit
aktivity Prostějovanů v oblasti vzdělávací, kulturní, sociální a sportovní.
Z obdržených návrhů členové našeho
zastupitelského klubu a naši zástupci
v městských podnicích vyberou do
patnáctého prosince projekty, mezi
které letos rozdělíme šedesát tisíc korun. Obdobně budeme postupovat
i v dalších letech funkčního období,“ uvedl předseda městské
organizace ODS Tomáš
Lázna, který dodal, že návrhy mohou Prostějované posílat na e-mail
milada.sokolova@prostejov.eu.

Prostějovanům!

odměny z městských
podniků

se rozhodly „vrátit“

V pondělí 25. listopadu přesně v 17.35
hodin došlo na čerpací stanici u Žešova
k havárii kamionu s návěsem. „Sedmapadesátiletý cizinec z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a levou
zadní částí návěsu narazil do betonového sloupu a dvou výdejních stojanů
pohonných hmot. Ke zranění osob při
havárii nedošlo. Výše škody způsobené
na zařízení čerpací stanice a návěsu byla
předběžně vyčíslena na více než jeden
milion korun,“ potvrdil základní fakta
o nehodě František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Po příjezdu na místo havárie byli
policisté svědky nejen výrazného
poškození čerpací stanice, ale zadrželi také řidiče kamionu, který nebyl
schopen se ani udržet na nohou!
„Odborné dechové zkoušce nebyl schopen se podrobit a odběr biologického
materiálu opakovaně odmítl. Známky
ovlivnění alkoholem však vykazoval, což
potvrdila i orientační dechová zkouška.
Proto na místě přišel o řidičský průkaz,“
prozradil mluvčí prostějovské policie

s tím, že nakonec museli policisté přikročit i k zabavení kamionu. „Protože
se jednalo o cizince a hrozilo nebezpečí, že by se řešení situace vyhýbal, byla
stanovena kauce ve výši 30 tisíc korun.
Jelikož ale řidič neměl potřebné finanční prostředky k zaplacení kauce, zajistili
policisté na místě jeho vozidlo,“ vysvětlil
Kořínek. „Totožnost řidiče byla ověřena
ve spolupráci s kolegy ze Služby cizinecké policie. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil mluvčí prostějovských strážců zákona.
(mik)
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PROSTĚJOV Nikomu se naštěstí nic
nestalo, ovšem následky na majetku
jsou obrovské. Opilý řidič kamionu
cizí státní příslušnosti si minulé pondělí vpodvečer přijel natankovat na
čerpací stanici u Žešova. Benzinkou
však projel jak nůž máslem a doslova
zramoval stojany na čerpání pohonných hmot. Policisté jej na místě zadrželi a řidič byl ihned ztotožněn ve
spolupráci s Cizineckou policií. Na
svědomí má nyní škodu za více než
milion korun a jelikož neměl peníze
na složení kauce, strážci zákona mu zabavili celý kamion! Policisté nyní šetří,
jak k havárii vůbec mohlo dojít a zda za
to může „pouze“ požitý alkohol.

19

Úterní zastupitelstvo

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

>>> dokončení ze strany 3
Potraviny Enapo podle cedule na
dveřích provozuje společnost Rosa
market z Kroměříže. Ovšem při vší
snaze se Večerníku během uplynulého
víkendu nepodařilo odpovědné
zástupce provozovatele kontaktovat.
Telefon zákaznické linky společnosti
nikdo nebral a hluchá zůstala i pevná
linka s jediným zveřejněným kontaktem na provozovatele.

„Chodím sem nakupovat každý den,
kdo by se v mém věku štrachal někam
do supermarketu. Samého mě
překvapilo, že je zavřeno. Myší trus,
říkáte? No, on to není zrovna nejčistší
obchod, ale já jsem tu vždycky
koupil, co jsem potřeboval,“ svěřil se
Večerníku v sobotu dopoledne senior, který postával u Moravy a sám
marně lomcoval madlem u dveří.
(mik)
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voz, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a využívání a odstraňování
komunálních odpadů a také vyhlášky
o místním poplatku ze psů, o jejich
evidenci. Před povinným bodem
programu zastupitelstva, což jsou
dotazy a připomínky, budeme ještě
jednat o petici občanů za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek
k hubení plevele ve městě,“ prozradil
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Úterní jednání prostějovského zastupitelstva začíná už v deset hodin
dopoledne, je samozřejmě jako vždy
veřejnosti přístupné a navíc ho opět
můžete sledovat živě díky přímému
přenosu na webových stránkách
města.
(mik)
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PROSTĚJOV Na úterý 3. prosince svolal prostějovský primátor
František Jura letos předposlední
zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov. To mělo být
původně věnováno čistě schvalování rozpočtu města na rok 2020,
ovšem do programu přibyla ještě
další témata.
„Tím hlavním je samozřejmě projednání a schválení třetího a závěrečného návrhu rozpočtu Prostějova
na příští rok. Z důvodu, že nás tlačí
čas, jsme do programu zastupitelstva zařadili i jednání o návrhu nové
vyhlášky města o používání zábavní
pyrotechniky, dále vyhlášky o regulaci a provozování hazardních her,
vyhlášky o místním poplatku za pro-

ODS a nezávislé osobnosti QHEXGHMHQRUR]SRÿWX
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František Jura (ANO 2011), který tak
předešel případné kritice opozice.
V úterý 3. prosince, tj.zítra, se
přesto očekává bouřlivá diskuse
nad novým rozpočtem Prostějova
na rok 2020, který počítá se schodkem ve výdajích a příjmech. „Finální návrh rozpočtu statutárního města
Prostějov pro rok 2020 sestavený
k datu 14. listopadu 2019 předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu 1 036 259
korun. K těmto příjmům jsou v návrhu rozpočtovány výdaje běžného rozpočtového roku v celkové výši 1 105
615 korun. Neinvestiční výdaje bez
výdajů na opravy a údržbu stavební povahy jsou navrhovány ve výši
794 323 korun. Ostatní, to znamená
jiné než stavební investice, jsou rozpočtovány ve výši 39 022 000 korun
a celkové investiční výdaje a výdaje
na opravy a údržbu stavební povahy
jsou potom navrhovány v sumě 272
270 000 korun. V návrhu rozpočtu
se předpokládá zapojení vlastních finančních zdrojů ve výši 88 293 380
korun. Objem financujících operací
je pak plánován v celkové sumě 69
356 380 korun. Do návrhu byla také
zapracována avizovaná novela právní
úpravy v odměňování zaměstnanců
veřejného sektoru,“ uvedl podrobně
Radim Carda, vedoucí Finančního
odboru Magistrátu statutárního města Prostějov. Jak dodal, dokument byl
projednán finančním výborem 12.
listopadu a radou města o dva dny
později. Nyní jej radní v konečné
podobě předkládají zastupitelům ke
schválení.

Deficit přes 69 milionů korun má být uhrazen z finančních rezerv

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:

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

19112911453
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Daruj

Prostějov (mik) – Magistrát je
v těchto dnech zavalen dotazy obyvatel Mozartovy ulice v Prostějově.
Mezi ní a Brněnskou ulicí se totiž
na stromech objevily na kmenech
stromů růžové značky. Občané se
obávají, že si tak město značí stromy
určené ke kácení. „Probíhá zaměřování a inventarizace dřevin v rámci
zpracování projektové dokumentace
regenerace sídliště, kdy si zhotovitel
označuje, co již má zadokumentováno,“ uklidňuje obyvatele referent
vnějších Magistrátu statutárního
města Prostějov Jana Gáborová.

O kácení se nejedná

Prostějov (mik) – Až do čtvrtka
5. prosince budou pokračovat údržbové práce v korytu mlýnského náhonu. „Spočívá v těžbě sedimentů ze
dna náhonu na katastrálním území
Čechovic a jeho následné uložení na
břehovou hranu za účelem odvodnění. Vyzvali jsme obyvatele okolních domů, aby byly odstraněny
překážky v manipulačním prostoru
v šířce tří metrů od břehové hrany
koryta mlýnského náhonu za účelem pojezdu techniky k provádění
údržby. Uložený sediment bude na
břehové hraně náhonu ponechán
do doby jeho odvodnění a odvezení
z předmětné lokality,“ upozorňuje
Martina Cetkovská, vedoucí odboru
životního prostředí prostějovského
magistrátu.

¤LvWÈQÉPOÙQVNÅKR
Q½KRQX

Prostějov (mik) - Nečekané problémy s parkováním nastaly obyvatelům Plumlovské ulice po její
rekonstrukci. Lidé, kteří zde dříve
měli místa k parkování, musí nyní
čekat! „Máme zažádáno o dvě parkovací místa před prodejnou na
Plumlovské ulici, která jsme měli
pět let. Potřeboval bych znát časový
rámec, kdy budou zrušená místa obnovena. Doufal jsem, že otevřením
Plumlovské skončí potíže, ale bez
parkovacích míst je návrat k normálu v nedohlednu,“ postěžoval si magistrátu Karel Šlechta. Odpověď na
sebe nenechala dlouho čekat. „Primátor města na dočasnou dobu pozastavuje řešení žádostí o pronájem
odstavných ploch v ulici Plumlovská
v Prostějově, a to do doby dořešení
způsobu pronájmu, se kterým nově
souvisí zejména uplatnění poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Na řešení požadované záležitosti
pronájmu odstavných ploch v ulici
Plumlovská v Prostějově se pracuje,“
zareagovala Jana Gáborová, referent
vnějších vztahů prostějovského magistrátu.

Problémy s parkováním

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ
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Prostějovští radní v průběhu podzimu
tohoto roku projednávali celkem tři
návrhy rozpočtu města na příští rok.
První dva procházely postupnými
úpravami, načež s tím druhým byli
seznámeni všichni zastupitelé na tradičním semináři k rozpočtu. „O návrhu rozpočtu Prostějova na rok 2020
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Prostějovští konšelé o přidaných vícenákladech společnosti FTL rozhodovali minulý týden na svém úterním
jednání. „Již v březnu tohoto roku byla schválena první
úhrada souvisejících s uzavírkou ulice Plumlovské, a to
pro období od 19. března do 28. srpna, což činilo 515
126 korun. Vzhledem ke všeobecně známým skutečnostem skončila pro MHD uzavírka ulice Plumlovské
až 27. října, čímž vznikly z důvodu prodloužení tras
dotčených linek o 9 339 kilometrů, další vícenáklady,
a to ve výši 256 636 korun,“ vysvětlil důvod vícenákladů František Jura (ANO 2011), primátor statutárního
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PROSTĚJOV V minulém vydání
přinesl Večerník exkluzivní zpověď
muže z Prostějova, jehož ženu v pátek 22. listopadu dopoledne coby
cyklistku srazil dosud neznámý řidič
škodovky na malé kruhové křižovatce ulic Šárka a Jezdecká v Prostějově.
Podle jeho manželky ji srazil řidič
bez jednoho oka, který ženu ležící na
zemi následně okřikl a z místa nehody ujel! K případu se nyní vyjádřila
i Policie ČR s tím, že nehoda je stále
v šetření a totožnost viníka pořád ještě není známa.
„V pátek 22. listopadu po desáté hodině
došlo v okružní křižovatce ulic Jezdecká
a Šárka k dopravní nehodě osobního
automobilu s jízdním kolem. Sedmašedesátiletá cyklistka okružní křižovat-

kou projížděla z Jezdecké ulice směrem
k ulici Dolní. Při tom jí měl dosud nezjištěný řidič s přesně neustanoveným
automobilem typu Škoda Fabia stříbrné barvy, projíždějící křižovatkou rovně
směrem k ulici Dolní, narazit do zadní
části jízdního kola, načež žena upadla
na komunikaci, což se však obešlo bez
zranění. Řidič Fabie po nehodě měl zastavit, ženu okřiknout, aby dávala pozor
a z místa odjet,“ upřesnil všechny okolnosti nehody s újezdem řidiče František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na
jízdním kole byla předběžně vyčíslena
na 500 korun. „Alkohol u cyklistky policisté na místě vyloučili provedenými
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dechovými zkouškami. Poškození automobilu ani alkohol u jeho řidiče nemohly být zjištěny z důvodu jeho ujetí
z místa. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou stejně jako totožnost řidiče automobilu předmětem dalšího šetření,“ doplnil František Kořínek,
kterého se minulý pátek Večerník zeptal,
zda policie již ustanovila totožnost řidiče. „Nehoda je stále v šetření a uvítáme
jakoukoliv informaci od svědků nehody,
která by pomohla osvětlit příčiny a také
zjistit totožnost řidiče,“ zareagoval. „Ani
my zatím nemáme žádné zprávy od policistů, že by vyšetřování vedlo ke zjištění
identity řidiče. Mohu jen zopakovat, že
podle mé manželky se jednalo o seniora,
který neměl jedno oko,“ řekl Večerníku
manžel sražené cyklistky.
Svědci nehody se mohou přihlásit
policii na bezplatné lince 158 nebo jakékoliv informace předat přímo Dopravnímu inspektorátu v Havlíčkově
ulici v Prostějově.
(mik)

Policisté
DzHQÅ
ÉS
vHWÔ ÔÉSDGVU
y
cyklistk
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794 323 400

ve kterém jsou akceptovány i některé
další požadavky zastupitelů napříč
politickým spektrem,“ konstatoval
primátor statutárního města Prostějov

247 320 000

24 950 000

jsem jednal se všemi zástupci politických klubů v zastupitelstvu a rovněž
proběhl společný seminář. Po těchto
diskusích jsme vypracovali třetí návrh,
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PROSTĚJOV Strašné, co se děje
a čeho jsou schopni někteří naprosto nesoudní a nepříčetní
lidé... Na začátku minulého týdne
došlo k nehodě cyklisty se psem.
Muž pak při sporu s majitelkou
malé čivavy neudržel nervy na
uzdě a ženu ranou pěstí do hlavy srazil k zemi! Potom „hrdina“
z místa zbaběle ujel...
„V pondělí 25. listopadu po sedmnácté hodině měl jet dosud nezjištěný cyklista po chodníku pro chodce
v křižovatce ulic Winklerova a Trávnická. Při jízdě zachytil o natažené
vodítko, na kterém čtyřiatřicetiletá
žena venčila čivavu. Pes při dopravní
nehodě utrpěl lehké zranění. Žena

zraněna nebyla, proti jednání cyklisty se však ohradila. Na to muž reagoval tím, že dámu jedním úderem
pěstí do hlavy poslal k zemi. Potom
z místa odjel směrem k Jihoslovanské ulici,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Žena při incidentu utrpěla zranění,
se kterým musela vyhledat lékařské
ošetření. „Po totožnosti neznámého
hrubiána policisté pátrají. Dopravní
nehodu šetří policisté dopravního
inspektorátu, přestupek proti občanskému soužití policisté obvodního oddělení Prostějov 1,“ sdělil dále
mluvčí prostějovské policie. (mik)

Majitelku srazil
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města Prostějova. „Výpočet se uskutečňuje v souladu
s metodikou Olomouckého kraje uplatňovanou u příměstské autobusové dopravy a skládá se ze součinu
počtu ujetých kilometrů nad rámec obvyklých tras
a nákladové jednice, která dále vychází z nákladů na pohonné hmoty a oleje, přímý materiál, přímé mzdy a odvody z mezd a činí 27,48 korun na jeden kilometr. Pro
úhradu je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku
veřejné služby, na základě které je MHD provozováno,“ vysvětlila další postup Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně prostějovského primátora.
(mik)

Řidič bez oka stále nevypátrán

PROSTĚJOV Jistě se s tím počítalo. 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 bude muset dopravce přetrasovat městskou hromadnou dopravu a autobusy MHD tak oproti plánům najedou více
kilometrů. Jenže opravy se o dva měsíce prodloužily a tím i společnosti FTL vznikly další
vícenáklady. Radní jí tedy „přiklepli“ dalších
256 tisíc korun.
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mìsta v roce 2020
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mìsta v roce 2020
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Společnosti FTL vznikly další vícenáklady...
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PROSTĚJOV Večerník získal
dokument, o kterém budou
zcela jistě hodně bouřlivě už
zítra jednat prostějovští zastupitelé na svém zasedání.
A jde o velice důležitou zprávu v podobě návrhu rozpočtu
statutárního města Prostějov
na rok 2020. Ten počítá s příjmy přes jednu miliardu korun, na druhé straně radní navrhují v důsledku dalších rekordních stavebních investic
výdaje překračující předpokládané příjmy. Navrhovaný
schodek rozpočtu ve výši
přes 69 milionů korun má být
hrazen z bohatých finančních
rezerv města.

ϱϬϬϬϬϬϬ

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

Deficit přes 69 milionů korun má být uhrazen z finančních rezerv

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020 JE NAVRHOVÁN JAKO

milujeme

www.
vecernikpv
.cz

zpravodajství
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kami k nosu monitorujícími dýchání
a klipsou na prst zjišťující množství
kyslíku v krvi. To se teda vyspím, pomyslel jsem si při večerním „šněrování“ do
aparátku. Snést se to dalo a druhý den
ráno odnáším přístrojek k vyhodnocení. „Ani se nedivím, že s vámi v místnosti nikdo spát nevydrží,“ konstatovala věcně šarmantní doktorka, když
si prošla stažená data. Typičtějšího
pacienta do spánkové laboratoře aby
pohledal.
Měl jsem štěstí a na vyšetření, jehož
objednací lhůta je běžně půl roku, jsem
nastoupil následující den, protože někdo z objednaných se omluvil. Jdete sice
na třídenní hospitalizaci, ale zároveň
podepisujete tři propustky, protože co
by tam s vámi přes den dělali, že. Když
oběhnete kolečko běžných plicních
vyšetření, máte volno s nástupem na
„noční šichtu“. První noc jsem byl zabalen do hadiček ještě pečlivěji, protože
monitoring musí proběhnout sofistikovaněji, abyste si zasloužili součinnost
zdravotní pojišťovny.
Druhou noc jsem se proměnil v postavu
s pracovním názvem „marťan“. Přes
nos vám totiž nasadí cosi jako masku,
do níž se na temeni hlavy nasadí hadice jako od vysavače od přístroje, který
pumpuje vzduch. V jednoduchosti je
krása. Žádné medikamenty, žádná chirurgie. Stačí jen miniaturní „wapka“.
Ty dvě noci byly pořádně znát. Už se
těším na Vánoce. Jako „zdravotní dáreček“ bych měl obdržet svůj spací strojek.
To se to bude spát…

P

rosinec 1959 přinesl dokončení rekonstrukce kina Oko,
které mohlo začít promítat širokoúhlé filmy. Stěhovala se Starorežná,
a to z domu U Zeleného stromu do
areálu bývalé Binkovy sladovny, zároveň Moravské sladovny dokončily
výstavbu nového areálu. Kapku se
zlepšovala bytová situace, dokonce
bylo ukončeno bydlení romských
rodin v maringotkách, když poslední
dvě rodiny byly přestěhovány do Určické ulice. Také narostl počet automobilů ve městě o dvě stě dvacet pět
vozů, a to dík poukazům na zakoupení,
případně volným prodejem. Prosinec
1969 uzavřel normalizační rok založením Klubu dopisovatelů a čtenářů časopisu Tribuna, což byl normalizační plátek nejhrubšího zrna
existující až do pádu režimu v roce
1989. Byl dokončen areál národního
podniku Stavební stroje Zličín, závod
Prostějov.
rosinec 1979 a světlo světa spatřil první díl knihy L. Mátlové
„Lidové tance a taneční hry z Hané“.
Během dvou let vyšly celkem čtyři
díly. Knihu ilustroval D. Janoušek. Statistiky přinesly mapování turistického
ruchu za celý rok ve městě, tehdy ho
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navštívily a ubytovaly se zde přes dva
tisíce návštěvníků, z toho necelých
čtyři sta z tzv. kapitalistické ciziny.
Možnost ubytování měli ve čtyřech
hotelech kategorie B a dvou hotelech
kategorie C. Smutnou zprávou bylo, že
populační křivka ve městě měla klesající tendenci. Dobrou zprávou pak byl
stav místní okresní nemocnice s porodnicí, kde fungovalo celkem dvanáct
oddělení a pacienti mohli obsadit až
sedm set pět lůžek, což znamenalo
skoro šest lůžek na tisíc obyvatel. Na
jednoho lékaře pak připadalo čtyři sta
šedesát obyvatel.
rosinec 1989 se nesl samozřejmě
v pokračování sametové revoluce a pádu totalitního režimu. Došlo
například k přejmenování náměstí 9.
května na Masarykovo, třída Lidových
milicí se opětně stala ulicí Dolní a základní škola na Skálově náměstí se stala
školou T. G. Masaryka. Svá prohlášení
k občanům vydali strany socialistická
i lidová a obě podpořily revoluční změny. Před radnicí se konaly manifestace
a studenti středních škol vytvořili živé
řetězy u budovy OV KSČ a budovy
OV SSM. Do procesu změn se zapojili také místní duchovní a diskutovali
s věřícími při vánočních setkáních. Po
zvolení Václava Havla prezidentem byla
podepsána rozsáhlá amnestie, v našem
okrese se týkala celkem sto sedmdesáti
osob. Byla odstraněna socha V. I. Lenina z hlavního náměstí a uložena do

depozitáře muzea. Občané pak organizovali sbírku na pomoc rumunskému
lidu, který bojoval za demokracii s režimem Nicolae Ceaușesca. Byla vydána
publikace „Prostějov 1390–1990“,
na které se autorsky podíleli společně zaměstnanci archivu a muzea,
mimo jiné Ludmila Grůzová, Pavel
Marek a Miloslav Peterka, fotopřílohy zajistili pánové Jan Pospíšil,
Josef Špičák a Jan Vozdecký.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Vadí mi jakákoliv nespravedlnost!
Vážení čtenáři oblíbených prostějovských novin, chtěl bych poopravit a doplnit
některé informace o mé osobě, které byly popsány v článku nazvaném Skandál
na zastupitelstvu. Musím o sobě říci, že jsem člověk, kterému vadí jakákoliv nespravedlnost v mém okolí. Proto se snažím na tyto situace reagovat. Ať už je to vodné a stočné, Sídliště Svornosti, hluk z dálnice, vsakování srážkové vody, či odpady. to všechno
jsou případy, kdy politici a úředníci mají jiné názory než já, podle mě si nechtějí dělat
starosti. již mnoho roků mě ti zastupitelé, kteří urputně hájí smlouvu s Veolií, okrádají
na vodném a stočném. okrádají stát, obec a občana. každý rok si odváží Veolie z Prostějovska mnoho milionů korun. voda nedosáhne na dotace – neinvestuje se! Veolie těmto zastupitelům tleská! Je nutné, aby všechny peníze, které se vyberou na naší
vodě, se použily zase jen na vodu! Před podpisem smlouvy s Veolií se zastupitelé dohodli, a je o tom zápis, o vstupu ekonomicky silného partnera s podmínkou, že vodné
a stočné se bude zdražovat jen o inflaci! Vědomně tuto podmínku nedodrželi a vodné
a stočné vzápětí skokově zdražili! Soud tuto smlouvu odsoudil jako neplatnou a bezcharakterní. Pan první náměstek Pospíšil vzal naše společné peníze, zaplatil advokáta
a doufá, že tento spor se protáhne na dlouhou dobu. Veolie nás tedy bude okrádat dál!
Tak mi, vážení čtenáři, poraďte, jak tyto lidi oslovovat. Podle mého názoru jsem použil
mírný výraz, znám přiléhavější. Tuto smlouvu prosadili i s tou věrolomností zastupitelé ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL a PéVéčko. při osobním rozhovoru mi jeden ze
signatářů – prosazovačů odpověděl s úsměvem: „Za Prostějov tuto smlouvu podepsal
jediný člověk, a tím byl pan Tesař.“ Ve svém vystoupení jsem požádal o vypsání referenda o této smlouvě. Odpověď jsem nedostal. Závěrem něco k zamyšlení: Jen aktivní
a vzdělaná společnost může vyplnit propast mezi lidem a státem! Naopak ideálem
autoritářů a neprůhledných parazitických skupin je lhostejný a poddanský lid!
Čeněk Svoboda, Vrahovice

Snad to bude bez omezení
Byl jsem vždycky proti oplocení či uzavírání parku ve Studentské ulici a často jsem byl obviňován, že mám něco proti židům a podobně.
Jestliže se ale město dohodlo s představiteli Židovské obce na úpravách
v tomto parku tak, jak jsem viděl na vizualizaci, nemám proti tomu vůbec nic. Jen doufám, že i nadále platí, že občané toto krásné zelené zákoutí budou moci i s dětmi využívat i nadále bez jakéhokoliv omezení,
samozřejmě s výjimkou venčení psů.
Jaromír Drábek, Prostějov
8N½zHWRDzÄDV
Naprosto chápu, že klasická cyklostezka, jak jsme zvyklí z jiných částí Prostějova, není u nás ve Vrahovicích možná. Zabrala by totiž lidem místa,
na kterých jsou zvyklí parkovat před domy ve Vrahovické ulici, navíc by
to odnesly chodníky i zelené pásy před domy, dobře. Radnice se rozhodla
řešit věc tím, že pro cyklisty „namaluje“ po každé straně Vrahovické ulice
pás určený právě pro ně. Jiná možnost asi neexistuje. Přesto si myslím, že
cyklisté zde budou ve výrazném ohrožení, neboť Vrahovická ulice je velice
frekventovaná a řidiči vozidel po ní často jezdí jako čuňata. Jistě ale až čas
ukáže, do jaké míry je toto řešení bezpečné. Jiří Nádvorník, Prostějov
Bylo to dùstojné
Ráda bych poděkovala městu za perfektní a velice důstojnou oslavu
30. výročí sametové revoluce na prostějovském náměstí. Osobně jsem
ráda, že vzpomínce na významné události byl věnován takový prostor
a že Prostějované výročí oslavili bez jakýchkoliv incidentů, kterých
jsme byli svědky v jiných městech republiky.
Jiřina Danková, Prostějov
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rosinec 1949 přinesl oslavy
padesáti let Sokolské jednoty
a byla k tomu uspořádána i slavnostní akademie. Byly vytvořeny Sdružené komunální podniky okresu, což
bylo vlastně skryté znárodňování
živnostníků, například bylo znárodněno dvacet soukromých dopravců.
Další znárodňování postihlo prodejny po více okresech, které spadly
pod spotřební družstvo Budoucnost. Výstavním produktem pak byl
národní podnik Oděvní průmysl
Prostějov, který zaměstnával takřka
dvanáct tisíc zaměstnanců a pobočky v Olomouci, Konici, Hulíně, Ivanovicích, Bílovci a Ostravě, závody
s domácí výrobou pak v Drahanech
a Malém Hradisku. Menší konfekční
firmy byly sdruženy do družstva Prvoděv. Ve všech závodech se rozvíjelo údernické hnutí, a to po vzoru Sovětského svazu. Prostějov
sužoval nedostatečný počet bytů.
Byla dokončena stavba budovy
hlavního nádraží podle projektu
ing. Otruby. Neherova vila byla
transformována na školní zařízení. Své sbírky rozšířila městská galerie, a to nákupem v celkové hodnotě
takřka půl milionu.

P

Rok se s rokem sešel a máme tady poslední letošní díl našeho
historického okénka. Podíváme se dnes na to, co přinesl do
dějin města měsíc, který by měl nosit hlavně lásku, dárky a vzájemné porozumění. Tak tedy pojďme na to.

an eb
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Prostějovanům!

odměny z městských
podniků

ně přemýšlel o příliš hlasitě puštěné televizi nebo divokém mejdanu, ale ať jsem
vzpomínal, jak chtěl, na nic podobného
jsem nepřišel. Až za moment mi došlo,
že na vině jsou asi noční zvuky, jejichž
autorství si mohu připsat já sám.
Pomalu, ale přece se do povědomí veřejnosti dostává informace, že ruku
v ruce s opravdu silným chrápáním jdou
i chvilkové zástavy dechu, které působí
podobně, jako když zadržíte dech při
potápění. Neúprosná každonoční pravidelnost ale snižuje prokrvení mozku
a srdce, a to už je problém.
V moderní medicíně naštěstí na (téměř)
vše funguje nějaký lék. V tomto případě
je první instancí předběžné vyšetření,
při němž dostanete domů malý přístrojek ve formě větších hodinek s hadič-

PROSINCOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

O kvalitě hovoříme především v souvislosti se zbožím či poskytováním služeb,
ale svou kvalitu má i tak prostá a v lidském životě nezbytná činnost, jako je
spánek. Na tom, jak dobře se vyspíme,
přitom záleží přes den spousta dalších
věcí, jak jsme činorodí, jak se soustředíme na práci, jestli neusínáme třeba
u televize, což je ještě to nejmenší. Vážné
poruchy mohou mít negativní dopad
i na celý lidský organismus.
Co si budeme, pánové, povídat, velká
část z nás v noci pěkně chrápe. Potíže
s tím mají v prvé řadě naše drahé polovičky, které tu a tam zahrozí odloučením od lože (ke stolu nás ještě pozvou).
Tuhle se mi zmínil můj soused v paneláku, že bych měl něco dělat s rušením
nočního klidu. V první reakci jsem mar-

I spánek má svou kvalitu

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA
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EXCELENTNÍ

Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech prostor je samozřejmostí.

4 VELMI DOBRÉ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.

5

2

3

1

SNESITELNÉ

Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

WWW.VECERNIKPV.CZ

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snai nejvzácnější hosty.
žila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
DOBRÉ
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
Na zdejší místo bychom nepozvali
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si

RaS resumé
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U výčepu a také v sále se pohybovaly tři
mladé ženy. Nás většinou obsluhovala ta
nejmladší z nich. Byla nejen velmi milá
a pohledná, ale i příjemná v komunikaci.A to jsme se vyptávali určitě víc než
průměrní hosté.

.YDOLWD
VHUYLVX

Vydařený oběd jsme zakončili jedním
ze zákusků – bezovým dortem s lehkým krémem uvnitř s bezovým želé na
povrchu a kávou, která byla tak dobrá,
že jsme se museli zeptat na její původ.
Původ zrn neznáme, ale pražena byla
v Prostějově v pražírně Kávový bob.
Popisované menu se týká toho jednoho víkendu, kdy jsme Bělecký Mlýn
navštívili, ale nepochybujeme o tom,
že pokud se tam vypravíte, najdete na
jídelním lístku a poté na vašem talíři neméně lákavá a chutná jídla. Není naším
záměremdělatněkomureklamuanaši
pravidelní čtenáři to vědí, ale byli jsme
s obědem opravdu velmi spokojeni.

hvězdy
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Pokud máme hodnotit, jak jsme byli
spokojeni s kvalitou jídla a jeho chutí i kvalitou servisu, museli bychom
opakovat naše pochvalné výrazy.
Jídelna zaplněná rodinami, jež zašly
na nedělní oběd, odpovídá i na otázku, jestli nasazené ceny nejsou přece
jen moc vysoké. Pro výletníky zvyklé
objednat si jen nějaké pití ke svačině
vytažené z batohu asi ano. Ale je určitě
potěšitelné, že za investované peníze
dostanete odpovídající protihodnotu.

6KUQXWÉ
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Na toalety se vchází z chodby a na ni se
dostanete buď přes výčep, nebo z jídelny.
Z tradičního stylu jídelny se ocitnete na
místě současném, vybaveném zcela moderně. Nic na něm nechybí a je tam čisto.

0ÉVWR
ÖOHY\

Pokud si chcete užít sluníčka a barevné přírody během víkendového výletu v jednom z posledních pěkných dnů letošního podzimu nebo slunného zimního dne, které nám právě začínají, pak
se vypravte do Běleckého Mlýna. Kromě výletu si můžete užít
i skvělý oběd a vašim dětem se bude líbit na přilehlém hřišti. My
jsme si výlet na „Bělák“ užili dokonale.
Restauraci Bělecký mlýn udělujeme silné
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Stačilo by napsat jediné slovo: „velmi“,
které by vystihlo situaci, ale moc byste
se z něj nedověděli. Předkrm jsme tentokrát vynechali – i když s těžkým srdcem
– a objednali si obě polévky, které byly
na jídelním lístku: masový vývar a boršč.
Masový vývar byl správně horký (není
nic horšího než vlažný masový vývar),
obsahoval dost masa a na hladině plavala nakrájená petrželka. Boršč tak horký
nebyl, avšak byl teplý právě tak akorát,
pikantní a voňavý, ale protože jsme
okusili v krátké době při hodnocení dva
boršče, zdálo se nám, že ten minulý na
Zlechově byl ještě o malý kousek lepší.
Což v žádném případě neznamená,
že bychom se zdejším borščem nebyli
spokojeni.
Za hlavní chod jsme zvolili zvěřinové
ragú s chutney (čatní) a trhané hovězí
maso s fazolemi chilli. K obojímu patřil
domácí chléb. Oba chody byly servírovány v hlubokých stylových talířích. Jak
zvěřina, tak trhané hovězí, obojí s omáčkou vzhledově velmi podobnou, ale
chuti odlišné, byly velmi dobré, maso
měkké a voňavé, k tomu nám donesli
voňavý a křupavý domácí chléb.

-DNQ½P
FKXWQDOR

Poodhalili jsme ovšem jídelní lístek v podobě, jakou měl při naší návštěvě, ten se
jinal mění se každý týden a aktuální podobu si najděte na webu nebo se nechte
překvapit a přečtěte si jej až na místě.
Bohužel nebyl na čepu polotmavý Beránek, který figuroval i s fotkou na Facebooku a zavděk jsme museli dát jedenáctkou Bernhard, což nebyla tak špatná
varianta.

jak se na náměstí rozsvítil horáček...

mohou o sobě prohlásit, že v minulosti nejednou vyzkoušeli všechny tyto možnosti. Jak roky přibývají, pohodlnost roste, a proto tentokrát volíme přístup autem.
Teprve teď vám prozradíme, co už podle fotografie víte – vypravili jsme se do penzionu a restaurace Bělecký
Mlýn. Na místě jsme se dočetli: „Založeno 1510“, ale nepodařilo se nám nikde zjistit, jaká byla původní
podoba místa takto nazvaného. Určitě se ale velmi lišila od současné podoby. V minulých desetiletích se
několikrát vystřídala jak podoba, tak majitelé. Změny se většinou nedotkly samé stavby, více jejího okolí,
nejčastěji se však týkaly otevírací doby a kvality poskytovaných služeb.
kance nad krbem. Zapomenout nesmí2GH[WHULÅUX me ani na veliký kruhový lustr vytvořený
1HzVHUR]KRGQHWH
z paroží, který je jako přesunutý z lovecNLQWHULÅUX
YVWRXSLW
kého salonu nějakého zámku. Ke styloV poslední době se zdá, že se názory na Člověka, který Bělecký Mlýn zná, vému vybavení patří i příborník stojící
služby Běleckého Mlýna změnily a už upoutá v první řadě upravené okolí. Za v rohu hned vedle vchodu do místnosti
dosti dlouho jsme nenarazili na kritic- posledních třicet let se změnil vzhled a kterého si všimnete teprve tehdy, až se
ké hlasy, a to ani u našich známých, ani většiny budov ze zanedbané šedi do usadíte u stolu.
v diskusích na Facebooku, což se nedá široké škály světlých barev. Proměnu Při naší návštěvě byly všechny menší
říct o tamtamech před nějakými třemi zažila i budova penzionu, která svou žlu- stoly obsazené, zbylo na nás místo u jedroky. V takovém případě je nejlepší dát tou barvou mezi podzimním barevným noho z velkých stolů, odkud jsme měli
na vlastní zkušenost.
listím vytváří dojem slunečného dne. Na výborný výhled po celé jídelně.
Nejprve se jako obvykle podíváme na zahradě vyrostlo kryté posezení pro té&RUHVWDXUDFH
internetové stránky a na stránky Face- měř stovku hostů u velkých stolů a lavic,
booku. Na webu najdete všechno, co které svou kapacitou hravě uspokojí i větQDEÉ]É
potřebujete vědět, ve stručné, ale v dosta- ší skupiny výletníků. Malé děti se bezpeččující podobě. Otevírací dobu, jídelní lís- ně zabaví u sousedního hřiště, kde je mají Jídelní lístek není příliš rozsáhlý: dva
tek s cenami, a protože se jedná zároveň rodiče pod kontrolou a kde nehrozí, že předkrmy, dvě polévky, pět hlavních jío penzion, tak i ceny za ubytování a foto- by odběhly přes silnici k blízké říčce Ro- del a dezerty podle denní nabídky, které
grafie pokojů.
mži. Druhé hřiště za silnicí už vyžaduje si můžete prohlédnout v chladicí vitríně
Na Facebooku je ještě více živo. Aktuali- stálý dohled nad dětmi, po silnici přece ve výčepu. Ceny jsou poněkud vyšší:
paštika z kuřecích jater s cibulovou marzovaný jídelní lístek, reakce návštěvníků, jen občas nějaké to auto přejede.
spousta fotek, nad kterými se sbíhají sliny. Nejprve vstoupíte do výčepu, kterému meládou je za 75 korun, trhané vepřoStránky mají přes dva tisíce fanoušků kraluje pult s pípou a vším, co ke kaž- vé maso na topince s okurkou a cibulí
a ti návštěvníci, kteří se rozhodli při- dému výčepu patří. Naproti němu jsou 110 korun. Polévky stojí 45–55 korun
pojit svoje hodnocení, udělili podniku místa pro hosty, kteří se jen tak zastavili (boršč). Hlavní chody dostanete od 95
v průměru 4,7 bodu z 5 možných. Ne- na pivo a z nějakého důvodu raději než korun (grilovaný hermelín s trhaným
váhali jsme a vydali se na místo. Pokud venku posedí uvnitř. Odtud vstoupíte salátem, česnekovým dipem a domácím
nás budete následovat, potřebujete tuto do jídelny. Tato místnost je již podstatně pečivem), ostatní se pohybují od 145 do
důležitou informaci: otevřeno je pouze větší než výčep a u stolů v ní najde mís- 180 korun. Za domácí zákusek jsme dali
od čtvrtka do neděle, přičemž ve čtvrtek to, pokud jsme počítali dobře, celkem 59 korun.
se otvírá až v patnáct hodin, od pátku do osmatřicet hostů. V době naší návštěvy
neděle již v jedenáct. Restaurace zavírá ve bylo prostřeno pět stolů pro čtyři a dva
Výzdobu tvoří
čtvrtek a v neděli ve dvacet hodin, v pátek větší poB Ydevíti
L I J Smístech.
ME
lovecké trofeje,
dominuje hlava
a sobotu o hodinu později.
U T O Hkterým
O

neva
Můžeme si vybrat, jestli se na „Bělák“ dostaneme autem, vlakem nebo zdatnější turisté pěšky. Hodnotitelé

Tichou noc s Ilonou Csákovou zpívali i primátor
a jeho náměstci. Nechyběla ani senátorka

Dnes slavíme! Ano, jsou tady další kulatiny, na které dosáhlo populární gastronomické klání. V celkovém součtu vám totiž nabízíme už jubilejní šedesáté pokračování, což je o to silnější důvod k malému
zastavení a ohlédnutí se zpět.
Připomeňme si tedy, jaká je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku
2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017
vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme
v pravidelném rytmu střídání a i po celý rok 2019 se dívali na zoubek jak regionálním restauracím, tak
klasickým hospodám pro ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než třeba na večeři do luxusnějšího
podniku. A co víc, čas od času jsme vám znovu přinášeli nějaký ten bonus v podobě návštěvy pizzerie,
podniku pro vegetariány, klasické„zahrádky“ a podnikli jsme také sérii kavárenských dílů. Příjemným
oživením se v minulosti dle vašich reakcí stala i silvestrovská sonda do zahraničí, brouzdali jsme po
Hanáckých slavností či vánočních trzích. V neposlední řadě máme za sebou už také dva comebacky
v podání druhé hodnotící návštěvy.
Momentálně nacházíte seriál v každém sudém vydání, přičemž aktuálně jsme avizovali, že se svým
týmem rozšíříme okruh našich cest a vypravíme se také do oblíbených restaurací či hospod v okolí
města. Jako první jsme navštívili restauraci a pivovar U Císařské cesty v Držovicích, následně zavítali na
plumlovskou přehradu do restaurace Hotelu Zlechov a nyní se vydáváme na další legendární místo.
Pod drobnohled se nám dostal Bělecký mlýn, který se nachází asi 10 km západně od Prostějova, v romantickém prostředí údolí řeky Romže, na rozhraní úrodné Hané a Drahanské vrchoviny.
u
och
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
kliknout na www.vecernikpv.
Je trstačí
le todevětapadesát dopocz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace
nakøivo, ai všech
sud zveřejněných dílů.
dí...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ ŠEDESÁTINY...

PROSTĚJOVSKÝCH SLAVÍME JUBILEUM,

BEREME
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„Achena“ Aschenbrenerová.
Kromě hudby pak atmosféru vylepšilo
také vyzdobené náměstí. „Chodíváme
pravidelně. A hlavně kvůli dětem, aby
si užily tu atmosféru. Navíc míváme
vždycky nejkrásnější strom na okrese,“
prozradila s úsměvem Gabriela Vávrová.

klikni na
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Na malém plácku se to hemžilo především rodinami s dětmi. Zatímco
dospělí popíjeli zámecký svařák ve
výjimečné edici vánočních hrnečků,
jejich ratolesti se překřikovaly: „Já chci

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PLUMLOV Tradiční Andělské
rozsvěcení vánočního stromu
připadlo v Plumlově na první adventní neděli. Prostranství před
vánočním stromem ožilo už
během odpoledne jarmarkem,
drobnými atrakcemi a především koncertem skupiny Putyk
Rock. Na podvečer pak bylo připraveno každoročně očekávané
překvapení. Vše vedlivě sledoval
také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

„Advent je zkouškou trpělivosti a poslušnosti, takže pomáhejte rodičům
a půjčujte si s kamarády hračky,“ poučila starostka přítomné děti. Onu trpělivost pak musely prokázat, když se
jako v Plumlově už tradičně napoprvé
vánoční strom nerozsvítil. Až druhý
pokus za fanfár žáků ze základní umělecké školy se zdařil. Mezi přítomné
pak napochodovali velcí andělé, kteří
si ke své výšce dopomohli umně skrytými chůdami. Podvečer vyvrcholil
ohňovou show.
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na vláček! Pojď, mami, tam jsou ovečky!“ byli rodiče na roztrhání.
K mání byly vánoční ozdoby a další pro tuto dobu obvyklý sortiment.
V podvečer o půl šesté přípravy vrcholily. „Máme tady trosky dětského
sboru, které mají unikátní příležitost si
zazpívat se světoznámou kapelou Putyk Rock,“ oznámila s rozvernou nadsázkou starostka Gabriela Jančíková.
Ta také na pódium pozvala senátorku
Jitku Chalánkovou, která rozsvítila
první svíčku na adventním věnci.

Michal KADLEC
Držovičtí mají tu výhodu, že si před Vánoci zdobí vlastní již vyrostlé jehličnany
u kostelíka svatého Floriána. „Odpadá
nám tak starost s hledáním stromu a jeho
kácením. Nám tady u kostela rostou
dva nádherné jehličnany, které si už léta
zdobíme,“ uculoval se těsně před jejich
rozsvícením Jaroslav Studený, starosta
Držovic. Ten rovněž Večerník seznámil
s novinkou, kterou letos v Držovicích

klikni na
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zavedli. „Jelikož se rovněž chceme chovat
ekologicky, nepodáváme už teplé nápoje
do umělohmotných kelímků. Za padesátikorunu si lidé mohou koupit jeden ze
dvou nabízených porcelánových hrníčků

s potiskem. Mohou si ho po akci nechat
nebo ho oproti záloze vrátit,“ prozradil
Večerníku starosta.
V Držovicích panovala v pátek vpodvečer
fantastická nálada. Přes tři sta místních

občanů se ve značné zimě sešlo u místního kostela, respektive před hasičskou
zbrojnicí. Na stolech bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení zdarma, na
tácech si lidé mohli vybrat mezi klobáskami, voňavým sýrem, skvělým chlebem se
sádlem a cibulí a k dispozici byly rovněž
pečené koláčky. „Kromě toho máme vynikající svařák, a ne jen tak ledajaký. Přivezené víno obsahuje nejen tradiční koření,
ale můžeme ho zájemcům ještě dochutit
rumem. Je to taková držovická specialita,“

Vlastní strom, bohatě prostřený stůl a pohodoví lidé

DRŽOVICE Vánoční tradice, která
se ve velkém dodržuje od novodobé
samostatnosti a nezávislosti na Prostějovu od roku 2006. Také minulou sobotu vpodvečer se více než tři stovky
držovických občanů sešly při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Tedy vlastně dvou...

BYLI JSME
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nostně odevzdán první vánoční strom
republiky,“ připomněl starosta s tím, že
vánoční stromek má na konickém náměstí letos devadesátiletou tradici.
Dárky, vánoční stromek, bohužel
místy také hody blížící se obžerství.
To vše k českým Vánocům patří.
Duchovnější rozměr ale přítomným

www.vecernikpv.cz

Ještě než ale došlo na rozsvícení stromečku, popřálo zaplněnému náměstí
pěkné svátky vedení města, konkrétně
Jaroslav Procházka a starosta Tomáš
Obrusník. Při té příležitosti vzpomněl
jedno zajímavé výročí. „Zápis z městské kroniky 1930: po desáté hodině dopoledne byl městské radě v Konici slav-

0CTQ\UX÷EGPÊUVTQOMWFQ-QPKEG\CXÊVCNCVCMÆUGP¾VQTMC
,KVMC%JCN¾PMQX¾2ąKRQOP÷NCåGUX¾VM[PGLUQWLGPQJQP
D÷\CF¾TM[
Foto: Michal Sobecký

připomněla senátorka Jitka Chalánková, která se připojila k přání hezkých Vánoc. „Není to o nakupování,
ale skutečně o očekávání. Tady se už
od dob Karla IV. zpívaly krásné písně,
gospely, takzvaně roráty. Víte co roráty znamenají? Ty byly z latiny a znamenaly „Rosu nám dejte nebesa,
dejte nám Hospodina,“ řekla mimo
jiné, přičemž posléze popřála lidem
krásné svátky. Vrcholem programu
samozřejmě bylo rozsvícení domodra laděného stromku, který tentokrát
věnoval Pavel Svoboda. Tím ale program nekončil a vánoční dění zapnutím svíček na smrku teprve začíná.
Zlatým hřebem by měl být vánoční trh
s pestrým programem naplánovaný na
14. prosince, kdy bude zpřístupněna
také opravovaná sokolovna.

TRHÁKEM

#VOQUHÆTWDGVNÆOCGXQMQXCN[FX÷QXGéM[RQFX¾PQé
PÊOUVTQOGO
(QVQ6QO¾w-CN¾D
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Samotná akce začala před sedmnáctou
hodinou. Moderování se tradičně chopil Tomáš Vrba z Městského kulturního střediska Konice. Vzápětí přivítal
pod světly reflektorů Jakuba Kohna
s houslemi a Pavlu Aschenbrenerovou
s houslemi. Všichni, kteří dvojici znají,
už věděli, že je čeká krásný hudební
zážitek. A lidé nebyli zklamaní: Dvojice zahrála třeba píseň Není nutno, ale
také další z Popelky. Nechyběla ani píseň Vánoční, kterou složila právě Pavla

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ

KONICE Davy lidí, spousta dětí
chtivých Vánoc, ale také zpěv
písní z pohádek. Tak probíhalo
nedělní rozsvěcení vánočního
stromku v Konici. Akce, jako již
tradičně, přilákala na Masarykovo
náměstí hodně lidí. A každý z nich
si přišel na své. Nechybělo kulturní ani historické okénko. A také
něco horkého na zahřátí. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

podotkl starosta Jaroslav Studený.
Vlastnímu rozsvícení stromu v Držovicích předcházel slavnostní proslov
starosty Jaroslava Studeného a místostarostky Jany Františky Kreplové. Největší
úspěch mezi diváky však zaznamenalo
vystoupení místních dětí z mateřské školy, které došly ke kostelíku s rozsvícenými
lucerničkami v ručičkách a poté lidem zazpívaly vánoční koledy. Roztomilé představení odměnili Držovičtí bouřlivým
potleskem.

Patnáct minut po sedmnácté hodině
se pak rozzářily oba jehličnany před
kostelem svatého Floriána. K tomu
všemu vyhrával žesťový kvartet, který návštěvníky akce bavil i následně
během posezení u bohatě prostřených stolů před hasičkou zbrojnicí.
Držovice prožily předvánoční fantazii
a Večerník byl rád u toho! „Chtěl bych
poděkovat i našim hasičům, kteří se
výrazně podíleli na organizaci celé
akce,“ vzkázal Studený.

5VCTQUVC,CTQUNCX5VWFGPÚCOÊUVQUVCTQUVMC,CPC(TCPVKwMC-TGRNQX¾\CJ¾LKNKUMX÷NQWRąGFX¾
PQéPÊCMEKUTQ\VQOKNÚOX[UVQWRGPÊOF÷VÊUOÊUVPÊOCVGąUMÆwMQN[
3x foto: Michal Kadlec

Předvánoční fantazie v Držovicích
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Daruj

od místa, kde rostl,“ pronesla výherkyně lidové ankety.
Zbývaly poslední okamžiky do rozsvícení Horáčka, ovšem ještě předtím Ilona Csáková za vydatné pomoci všech
zúčastněných politiků zazpívala Tichou
noc. Deset, devět, osm... Odpočítávání
moderátora Petra Zakopala pak zahájilo
akt, na který čekaly stovky Prostějovanů
na zaplněném náměstí. Horáček se rozsvítil do plné krásy za potlesku všech. „Je
trošku šejdrem, možná ho špatně usadili. To je ale jedno, je krásný,“ pronesla
starší žena, která v tu chvíli stála vedle redaktora Večerníku. Při podrobnější prohlídce jsme jí dali za pravdu. „Přiznám se,
že jsem si toho nevšimla, vždyť jsem se
celý týden na Horáčka dívala z oken radnice. Pokud je opravdu nakřivo, zkusíme
to napravit, “ sdělila Večerníku na druhý
den náměstkyně primátora Milada Sokolová.

8¾PQéPÊ UVTQO PC RTQUV÷LQXUMÆO P¾
O÷UVÊD[NTQ\UXÊEGPV÷UP÷RQUNCXPQUV
PÊEJ RTQUNQXGEJ RTKO¾VQTC (TCPVKwMC
,WT[CUGP¾VQTM[,KVM[%JCN¾PMQXÆ
2x foto: Michal Kadlec
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„Já už to vím, jak se jmenuje. Ale říct
to nemůžu, protože paní náměstkyně
Sokolová by se tady zhroutila! Anketu
o jméno letošního vánočního stromu
totiž režírovala ona,“ rozesmál hustě
obsazené náměstí primátor František Jura. „Jsem velmi ráda, že mi byla
přenechána milá povinnost vám sdělit
jméno pro náš letošní vánoční strom.
Minulý rok se jednalo o douglasku tisolistou, která v anketě mezi stovkami
Prostějovanů získala jméno Charlotta
Sněhulka I. Letos je to smrk pichlavý
a osobně jsem ráda, že je statný jako
‚jura‘,“ vrátila Sokolová primátorovi
bonmot. „Protože smrk jsme získali
z ulice Dr. Horáka, vybrali jsme z letošní ankety jméno Horáček, které
nám navrhla Petra Kučerová,“ prozradila lidem na náměstí náměstkyně
primátora Milada Sokolová. „Nějak to
jméno ze mě vypadlo, bydlíme kousek

Martin ZAORAL
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Přestože účast na loňském premiérovém
ročníku byla více než slušná, letos dorazilo
lidí ještě o poznání více. Všichni uvítali, že
se výrazným způsobem rozrostlo i připravené občerstvení. Kromě punče a perníčků si mohli lidé dát zabijačkovou polévku
a další pochoutky. Na závěr programu došlo k rozsvícení vánočního stromu, který

0GLFąÊXG XwGO RąÊVQOPÚO \C\RÊXCN[ F÷VK
\ OÊUVPÊ OCVGąKPM[ P¾UNGFP÷ UG UVTQOGéGM
TQ\UXÊVKN.GVQUUGPCP÷OQDLGXKN[PQXÆå¾TQX
M[
Foto: 2x Martin Zaoral

U stříbrného smrku rostoucího pod kostelem svatého Václava se už ve čtvrtek opět
sešly desítky lidí. Připraven pro ně byl program, o který se postaraly nejen děti z místní mateřinky, účinkoval i jeden z místních
muzikantů v doprovodu dvou zpěvaček.
Společně s nimi si přítomní mohli zazpívat
vánočně laděné písně.

zpravodajství
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letos dostal nové žárovky. Přítomní si pak
pod ním mohli ještě dlouho povídat.
O organizaci akce se postarala obec Ohrozim ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou. Další příležitost k setkání dostanou
místní už v neděli 8. prosince od 15:30 hodin, kdy se v kulturním domě bude konat
Adventní setkání s mikulášskou nadílkou.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Na krásné představení dětí, které měly
v programu hlavní roli, budou vzpomínat lidé ze Smržic. U školy se jich sešlo
ohromné množství, aby si společně zazpívali. Obecenstvo potěšily básničkami,
říkankami a písněmi, k tomu zněla i hra
na klávesy. Nechyběla ani muzika od
Markovanky. „Každý rok sem nechodím,
ale je to hezké. A pokud se budou zpívat
koledy, přidám se,“ zhodnotila snažení organizátorů ve Smržicích Petra Neherová.
Společně s dalšími dospělými pak mohla
okoštovat punč.
Ve Ptení rozsvěcení stromku pojali ještě
velkolepěji. Kromě něho se totiž uskutečnil také lampionový průvod. S ním
pak nejméně dvě stě lidí zamířilo ke škole,
kde pokračovala akce dalším programem.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
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Nicméně ani ohňostrojem program neskončil, naopak. Pokračoval totiž vystoupením malých andílků na schodech školy.
Tam se o místo podělili se školáky, kteří postupně rostoucímu davu zazpívali. A postarali se tak o skutečnou vánoční atmosféru,
které už chyběla jen jediná věc: sníh.

5EJQFKwV÷FQRVGPUMÆwMQN[UGUVCNQF÷LKwV÷ORąGFX¾PQéPÊ
JQRąGFUVCXGPÊ
Foto: Michal Sobecký
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„Jdeme hlavně na ohňostroj. Ale jdeme
kvůli celému programu, je super,“ řekla
Kristýna Frodlová a prozradila tak hlavní
tahák. „Chodíme pravidelně každý rok.
Nejvíc se samozřejmě těšíme na ohňostroj,“ poznamenala pak další obyvatelka
Ptení.

5OTåKEGRQ\XCN[PCTQ\UX÷EGPÊUVTQOWCUXCą¾M&÷VKUG
RCMRQUVCTCN[QR÷XGEMÚFQRTQXQF Foto: Michal Sobecký
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kamenný náhrobek. Ten tak připomíná místo posledního odpočinku
tohoto významného prostějovského
rabína.
Nový náhrobek rabína Horowitze
byl umístěn při příležitosti 203. výročí úmrtí tohoto prostějovského
rabína. „Je zhotoven z tradičního
bílého kamene. Jde o jednoduchou
kamennou stélu ve tvaru původního
náhrobku s tesaným nápisem odpovídajícím původnímu historickému
textu,“ říká Tomáš Jelínek z nadace
Kolel Damesek Eliezer a pokračuje:
„Kámen tak nyní jednak připomíná
rabína Horowitze, a jednak zároveň
věřím, že vzbudí u kolemjdoucích
zájem o historii celé této lokality“.
Před samotným osazením nového
náhrobku byly odstraněny zbytky
kovového rámu, který držel předchozí desku.
Setkávání rabínů a ortodoxních
židů není v Prostějově ničím neobvyklým, u náhrobku rabína Ho-

Kromě rabínů a učenců se u pomníku sešly také další osobnosti,
zastoupení na pietní akci bylo více
než reprezentativní. V průběhu
připomínky vystoupil velvyslanec

-RNÆPWRTQONWXKNKRTKO¾VQTUVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX(TCPVKwGM,WTC

(QVQ,CPC)¾DQTQX¾

äKFQXwVÊWéGPEKCTCDÊPKRTQLGXKNKTGURGMVTCDÊPQXK%XK,GJQwWC*QTQYKV\KMVGTÚRčUQDKN
XUVQNGVÊX2TQUV÷LQX÷K6ąGDÊéK
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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rowitze se scházejí každoročně.
Letošní vzpomínka ale byla právě
tímto počinem vskutku výjimečná. Šlo také o určitý přelom vztahů s městem vnímá Tomáš Jelínek
z nadace Kolel Damesek Eliezer.
„Myslím, že to není jen dnešní den,
došlo k tomu postupně v uplynulých letech a měsících. Je to něco, co
se nestalo přes noc. Navázalo to na
určité porozumění, které pomohl
vybudovat Vladimír Špidla,“ vyjádřil se Jelínek.

KJ?NOMJH@à@F
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PROSTĚJOV Vedení prostě- Jednání proběhlo v úterý listopadu
jovského magistrátu se nedávno v 15.00 hodin v kanceláři primátodohodlo se zástupci židovských ra. „Obě strany se shodly na tom,
organizací na úpravách parku ve že výsledky jednání vydají ve spoStudentské ulici, kde dříve exis- lečném tiskovém prohlášení. K totoval židovský hřbitov. Že ale muto kroku však dosud nedošlo
nepůjde o dohodu, která by jen z důvodu pracovního zaneprázdtak lehce prošla, naznačil už v mi- nění účastníků obou jednajících
nulém vydání Večerníku v ex- stran v tomto předvánočním obdokluzivním rozhovoru předseda bí,“ zareagoval na dotaz Večerníku
petičního výboru za zachování Aleš Michálek, předseda petičního
stávající podoby parku Aleš Mi- výboru. „Na setkání jsme si vysvětchálek. Ten se minulý týden sešel lili vzájemně svá stanoviska a určitě
společně s dalšími členy výboru mezi námi dojde k dalšímu jednání.
s primátorem statutárního města Společné prohlášení skutečně zveJSME
Prostějova Františkem Jurou. B Y L I řejníme,
a to již v příštích dnech.

Zcela jistě budeme hledat shodu
v našich názorech na úpravách zmíněného parku. Ani my na radnici
jsme totiž zatím neviděli podrobný projekt úprav včetně půdorysu,
máme k dispozici stejně jako celá
veřejnost pouze vizualizaci budoucí možné podoby parku, kterou
nám předali zástupci židovských
organizací,“ uvedl k této záležitosti
prostějovský primátor František
Jura.
Jen připomínáme, že v petici se přes
tři tisíce občanů Prostějova vyjádřily proti jakýmkoliv úpravám parku
ve Studentské ulici.
(mik)

3ULPiWRUVHVHWNDOVH]iVWXSFLSHWLÿQtKRYëERUX
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da spolku Hanácký Jeruzalém Michal
Šmucr.
K informaci, že došlo k udání našeho spolku v souvislosti s porušením stavebního zákona při uložení
repliky náhrobního kamene rabína
Horowitze mohu uvést následující.
Postupovali jsme přesně v souladu se
smlouvou mezi statutárním městem
Prostějovem a spolkem Hanácký Jeruzalém. Součástí přípravy smlouvy
bylo i stanovisko Stavebního úřadu
Prostějov, které jasně uvádí, že není třeba stavební povolení k uložení repliky,
neboť ta nemá charakter stavby. V této
souvislosti jsme nepochybně postupovali přesně v rámci zákona,“ objasnil
Šmucr a s lehkou dávkou ironie dodal:
„Aktivity udavačů dnes automaticky
provází všechny významnější události
a jsou v naší zemi specifickým oceněním úspěšné práce...“
(pk)

Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného
rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín
v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec Šmuel Šmelke,
slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech
1773 až 1778 úřad zemského moravského rabína
v Mikulově. Proto i s osudem jeho syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou
činnost v Prostějově zajímavým způsobem dokládá
kniha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), která byla nedávno znovuobjevena v archivu Židovského
musea v Praze. Spolek byl založen v roce 1812 kolem
rabína Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce
vyučoval náboženské etice. Horowitz byl uznávanou
rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš,
které jsou studovány v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních dnů.
Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpo-

dobně v roce 1754 jako jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho otec
zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu.
Oženil se s Miriam, dcerou rabína Pinchase HaLeviho
Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve Frankfurtu
nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve
světě žijí stovky jeho potomků.
V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 až 1783
jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech
1787 až 1800 byl vrchním rabínem a předsedou
rabínského soudu v Třebíči. Pravděpodobně v roce
1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde
dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském hřbitově u dnešní Studentské ulici. V roce 2013 byla na místě jeho hrobu
instalována rabínem Louisem Kestenbaumen replika původního náhrobku.

KDO TO BYL CVI JEHOŠUA HOROWITZ?

PROSTĚJOV O souhlas s umístěním kamenného pomníku požádal
před časem spolek Hanácký Jeruzalém město Prostějov. V průběhu
uplynulého týdne se vyrojily spekulace, že se celý pondělní akt konal
protiprávně. „Náhrobek nemá stavební povolení,“ zavolal do redakce
muž, který se však odmítl představit. Večerník se vydal celou situaci
ověřit.
„O záměru vyrobit na základě dobových dokumentů nový náhrobek rabína Horowitze informoval primátora
Františka Juru a náměstka Jiřího Rozehnala zástupce nadace Kolel Damesek
Eliezer Tomáš Jelínek. Nadace, která
s městem jedná o rehabilitaci starého
židovského hřbitova, je zároveň investorem výroby a instalace náhrobku,
smlouvu na užití pozemku má s městem uzavřenu spolek,“ objasnil předse-

není potřeba

Stavební povolení

v Držovicích

„Bylo to pětadvacet rabínů a ostatní
byli studenti z ješivy. Byl mezi nimi
i vrchní zemský rabín Karol Sidon
z Prahy. Další rabíni byli většinou
z Vídně, Londýna a New Yorku.“
ƔƔ Vaše společnost se s Federací
židovských obcí a magistrátem
nedávno dohodla na tom, jak by
se mělo upravit prostranství před
gymnáziem. Jedná se z vašeho pohledu o přelom ve vztazích s městem?
„Je to velmi důležitý krok, kdy se stáváme partnery. Čeká nás nyní cesta
projednání návrhu v patřičných orgánech města a jeho realizace.“
ƔƔ Budete vést s Muzeem a galerií
Prostějova diskusi o další výstavě
nalezených náhrobků ze hřbitova ve Studentské ulici? Jak jinak
může Prostějov vyzdvihnout výraznou část historie města spojenou s židovskou komunitou?
„Výstavu jsme s galerií udělali
v roce 2016 a její rozšíření by nic
zásadně nového nepřineslo. Myslím si, že mnohem zajímavější by
bylo zaměřit se na některé osobnosti 19. a 20. století. V Prostějově
třeba působil rabín Fassel, který
společně s farářem z Určic zorganizoval sbírku prostějovských židů
pro požárem postižené Určice. Na
svou dobu to byla zcela nevídaná
spolupráce.“

Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek Eliezer věří v lepší vztahy s radnicí

PROSTĚJOV Šest let jednání,
spousta emocí, dokonce také
jedna petice. A bývalý premiér
Vladimír Špidla jako mediátor
a krotitel emocí. To vše se váže
ke snaze vybudovat z okolí reálného gymnázia, kde dříve býval
židovský hřbitov, pietnější místo.
Jak se zdá, nadace Kolel Damesek
Eliezer společně s Federací židovských obcí má vyhráno. Před
více než týdnem vznikla dohoda
s magistrátem na úpravách prostoru i odhalení nového náhrobku
rabína Horowitze. Tomu byla minulé pondělí přítomna i početná
delegace města. Jak ale zdůrazňu- 6QO¾w,GNÊPGM XRTCXQ ONWXéÊPCFCEG-QNGN&COGUGM'NKG\GTPCUEJč\EGUP÷MFGLwÊRTK
je Tomáš Jelínek, zástupce orga- O¾VQTMQW#NGPQW4CwMQXQWC2GVTGO2CRQWwMGORąGFUGFQW(GFGTCEGåKFQXUMÚEJQDEÊ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nizace Kolel Damesek, z připomínky židovské minulosti města roku 2013 ujít významný kus cesty ské učence po celém světě. Víme,
může těžit právě i město a jeho ke vzájemnému porozumění a part- že Horowitz v Prostějově vyučoval
obyvatelé.
nerství. Pro mne osobně byla důležitá náboženskou etiku. Myslím, že stuúčast bývalé primátorky Aleny Raš- denti UPOL překládají některé jeho
kové a jejího předchůdce Miroslava dopisy k náboženským otázkám
EXKLUZIVNÍ
Pišťáka i jejich podpora současnému jeho doby. Já jej mám rád pro jeho
rozhovor
vývoji. Dnešní situace nevznikla ve výrok, že člověk je schopen dosáhpro Večerník
vzduchoprázdnu, ale navazuje na nout míru mezi lidmi pouze v tom
všechna předchozí jednání.“
případě, že je má rád. Je vidět, že
Michal
ƔƔ V čem spočívá význam rabína Horowitz byl i zkušený rabín soudSOBECKÝ
Horowitze pro Prostějov a čím ce, který působil dlouhou řadu let
ƔƔ Jak významným dnem pro vás město naopak přesahuje?
před Prostějovem v Třebíči a jinde
pondělí 25. listopadu bylo?
„Prostějov je hrdý na to, že je rodiš- na Moravě.“
„Po dohodě z předminulého týdne těm Husserla. Čím je Husserl pro ƔƔ Kolik rabínů se setkání tentos vedením města to byl další krok, filozofy, tím je rabín Horowitz a jeho krát zúčastnilo? A odkud pochákterý ukazuje, že jsme dokázali od otec Šmelke pro chasidy a židov- zejí?

Uvědomujíce si, že hromadné ničení páchané v době holocaustu (šoa) zpřetrhalo kontinuitu staletí života židovského národa a že v jeho průběhu byly
vyhlazeny tisíce židovských obcí v mnoha oblastech Evropy, v důsledku čehož
hroby a hřbitovy celých generací židovských rodin a obcí nikdo nenavštěvuje,
a vědomi si skutečnosti, že v důsledku genocidy židovského národa spočívají
ostatky stovek tisíců zavražděných židovských obětí v neoznačených masových
hrobech roztroušených po celém území střední a východní Evropy, vyzýváme
vládní orgány a obce a také občanskou společnost i příslušné instituce, aby zajistily identifikaci a ochranu těchto masových hrobů, označení a uchovávání
židovských hřbitovů a jejich ochranu před znesvěcením, a pokud to umožní
vnitrostátní předpisy, aby zvážily možnost prohlásit je za národní památku.
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Kolel Damesek Eliezer. Ta vznikla
po dlouhých šesti letech.
„Vedle slavného učence rabína Cvi
Horowitze je zde pohřbeno i téměř
dva tisíce prostějovských obyvatel. Stávající i budoucí spolupráce
s primátorem Jurou a magistrátem
je zárukou, že se kulturní památka
židovského hřbitova stane místem,
na které může být Prostějov se svými obyvateli hrdý,“ uvedl na setkání
rabín Louis Kestenbaum, představitel nadace Kolel Damesek Eliezer.
Zatímco podoba nového náhrobku
významného prostějovského rabína je nyní už jasná, termín úpravy
lokality ve Studentské ulici ještě ne.
„Zatím nejsme na nějakém časovém
harmonogramu dohodnutí. Je nám
jasné, že nyní věc musí posoudit úřady a projít rozhodovacím procesem,“
poznamenal během pietního setkání
Tomáš Jelínek.
Proti úpravám místa v minulosti stovky lidí podepsaly petici, šlo
o vyjádření nesouhlasu s možným
oplocením a návratem náhrobků do
lokality.

åLGRYVNÇKĆELWRY\DSRKĆHELxWø

USA v České republice Stephen B.
King, primátor statutárního města
Prostějova František Jura, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek, rabín Louis Kestenbaum, vrchní zemský rabín Karol
Sidon, zástupci ministerstva kultury a zahraničí i předseda spolku
Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.
Nechyběli ani exprimátor Miroslav
Pišťák a bývalá primátorka, dnes
náměstkyně Alena Rašková. „Spojené státy americké i Česká republika
jsou signatáři Terezínské deklarace,
kde se hovoří o péči, která se týká židovských hřbitovů a pohřebišť (viz.
infobox – pozn.red.). Proto také přijel
i zástupce ministerstva zahraničí,“
vysvětlil těžkou váhu osazenstva Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém.
Společně vyjádřili přesvědčení, že
pietní připomínka je prvním krokem k rehabilitaci celé kulturní
památky na základě dohody, která
vzešla z jednání mezi představiteli
města Prostějova, Federace židovských obcí České republiky a nadací

Náhrobek rabína Horowitze byl instalován, proběhlo pietní setkání

„Stáváme se pro město partnery“

Kulturní památka, starý židovský
hřbitov v Prostějově ve Studentské
ulici, doznala v pondělí 25. listopadu první konkrétní změny. Desku,
která připomínala rabína Horowitze, a která byla před časem zničena
nezletilými vandaly, nahradil nový

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Důležité datum
si v pondělí 25. listopadu připomněli představitelé evropské židovské komunity. Na
uvedený den totiž vycházelo
203. výročí úmrtí Cvi Jehošui
Horowitze. Rabín, který
v Prostějově působil a také zemřel, se stal významným židovským myslitelem a duchovním
své doby. Své obdivovatele a ty,
kteří jeho velikost uznávají, má
pak dodnes. Ve Studentské ulici
se tak u jeho náhrobku modlili
židé a poklonit se památce významné osobnosti přišli také
představitelé magistrátu i zástupci muzea.

Básnièky i andílci.-DNÙE\OVWDUW
sešla skoro celá vesnice 9½QRFYH6PUzLFÉFKDYH3WHQÉ" Kü@?KG<OI½

SMRŽICE, PTENÍ Vánoce se blíží.
Tento fakt je vidět stále více nejen
v supermarketech, ale také na obcích.
I ty na Prostějovsku už mají po víkendu vesměs rozsvícené vánoční stromečky. A to se vší parádou. Program
rozsvěcení vesměs dělaly obce, někde
také školy. Základ byl obvykle všude
stejný: zpěv a přání hezkých Vánoc.
Uplynulý pátek Večerník vyrazil do
Smržic a do Ptení.

jjak
ak se
se naa nnáměstí
áměsttí ro
rrozsvítil
zsvvíttill hhoráček...
orráčekk....

V Ohrozimi se pod rozsvíceným stromem

" I NII L?? J I L N ´ÛÛ

Je trochu to
le
nakøivo, aí...
nevad

PROSTĚJOV Je to tradice, která je v Prostějově už léta zažitá a Vánoce by v našem městě bez ní snad ani nemohly
řádně začít. Uplynulý pátek vpodvečer byl na náměstí T. G.
Masaryka slavnostně rozsvícen vánoční strom, o což se společně s představiteli města a senátorkou za zdejší obvod
postarala svým vystoupením také zpěvačka Ilona Csáková.
Prostějovu nyní vévodí smrk pichlavý, který magistrát nechal
na přání místních občanů pokácet v ulici Dr. Horáka. Nebylo
proto divu, že v lidové anketě o jeho jméno vyhrál Horáček!

zdravil jménem svým i jménem celého
vedení města. Jsem velice rád, že si na
prostějovské náměstí našlo cestu tolik
lidí a společně si tak můžeme užívat
krásné atmosféry při rozsvícení vánočního stromu. V neděli začíná advent,
a to je doba, kdy se začneme setkávat
se svými rodinami a blízkými přáteli.
A budeme přemýšlet, jak těm druhým
udělat radost. A já vám všem přeji, ať
si té radosti uděláme letos co nejvíce,“
řekl ve slavnostním prosloJitka Chalánková. Tu
vu František Jura, primáPŮVODNÍ
doprovodili pritor statutárního města
reportáž
mátor František
Prostějov. Po něm dopro Večerník
Jura se svými
stala slovo senátorka Jitka
tleskala Prostějovanáměstky Jiřím
Chalánková. „Tento ad- z refrénu písně, kterou si lidé zpívali ny Jitka Chalánková.
Michal
Pospíšilem, Jiřím
ventní čas odedávna lidé prožívali už za dob Karla IV. Rosu nám dejte, Poté už přišel čas na to, aby radní liKADLEC
Rozehnalem, Janem Krchňavým a Mi- jako dobu ztišení. Dokonce chodívali dejte nám Hospodina! Přeji vám všem dem prozradili vybrané jméno pro
Už dlouho před sedmnáctou hodinou ladou Sokolovou. „Milí spoluobčané na brzké ranní bohoslužby. Chtěla klidný adventní čas v blízkosti vašich vánoční strom, kterému do rozsvíse na náměstí scházely davy Prostějo- a děti, dovolte, abych vás všechny po- bych tady připomenout krásná slova nejbližších a požehnané Vánoce,“ roz- cení chyběly už jen poslední minuty.
vanů. Mnozí z nich ale pochopitelně
nejdříve zamířili ke stánkům vánočsaa
ního jarmarku, dospělí pak nepohrdli
3x foto: Michal Kadlec
zahřátím u míst, odkud se linuly nádherné vůně vánočního punče.
Sám program slavnostního rozsvícení
vánočního stromu zahájil moderátor
Petr Zakopal, který vtipnými hláškami
zahříval prokřehlé návštěvníky slavnostní akce. Než se ale dostal na řadu
Horáček, přivítal moderátor na pódiu
před radnicí zpěvačku Ilonu Csákovou.
Ta po úvodní písničce přenechala prostor zástupcům vedení magistrátu, v je- ,GMT¾UPÚCNGPGLGP8GéGTPÊMUKXwKONåG*QT¾éGMLG 6KEJQWPQE\C\RÊXCNKTCFPÊUGUGP¾VQTMQW\CX[FCVPÆ %GNÚ UNCXPQUVPÊ RTQITCO PC RTQUV÷LQXUMÆO P¾O÷UVÊ
RQOQEK+NQP[%U¾MQXÆ
UNGFQXCN[UVQXM[FKX¾Mč
jichž středu se objevila i senátorka za WUC\GPVTQwMWdwGLFTGOq
Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko

Tichou noc s Ilonou Csákovou zpívali i primátor
a jeho náměstci. Nechyběla ani senátorka

OHROZIM „Bylo to super, nejenže
přišlo víc lidí než loni, ale dokonce i víc,
než jsme čekali!“ zhodnotil Jiří Vrba, jeden z organizátorů obnoveného veřejného rozsvěcování vánočního stromu
v Ohrozimi, který se v obci konal letos
podruhé.
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Večerník zorganizoval seniorům další besedu
Mladá cestovatelka Kateřina Drábková poutavě vyprávěla o cestě po Pacifické hřebenovce
PROSTĚJOV Večerník i nadále pokračuje v seriálu besed, které naše redakce připravuje pro klienty Domova
seniorů v Nerudově ulici.
Po nedávném vystoupení
herců Jana Přeučila a Evy
Hruškové zavítala tentokrát
mezi seniory mladá cestovatelka Kateřina Drábková.
Ta dříve narozeným velice
poutavě vyprávěla o svém
putování přes Pacifickou
hřebenovku. Své vyprávění
doprovodila ukázkami fotografií ze své atraktivní cesty.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Pacifická hřebenovka (Pacific Crest
Trail) je mezi turisty a milovníky
cestování stále populárnější. Jedná
se o cestu táhnoucí se od hranic
Mexika přes Kalifornii, Oregon

FOTOGALERIE
klikni na
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což je pouštní oblast. Zatímco
u nás doma panovaly tehdy v dubnu ještě nízké teploty, tam jsem
se musela mazat krémem, abych
se od sluníčka nespálila. Vybrala
jsem si cestu, kterou chodí spousta lidí, podobných nadšenců jako
jsem já. Během mého putování
se mi naskytly fantastické scenérie
překrásné přírody, prožila jsem
spoustu příhod a s tím vším jsem
dneska přišla za vámi,“ dodala
v úvodu Kateřina Drábková. Mladá cestovatelka pak více než hodinu poutavě vyprávěla a zároveň

seniorům ukazovala na projekci
fotografie ze své atraktivní cesty.
Besedy se aktivně zúčastnili i sami
senioři, kteří Kateřině Drábkové
pokládali časté dotazy. Diskuse tak
probíhala v živé atmosféře. „Jsme
rádi za každou aktivitu, která zpříjemní našim klientům pobyt v Domově seniorů. Besedu slečny Drábkové jsem si vyslechl se zájmem i já
a za celý domov děkuji Večerníku
za všechno, co pro nás dělá,“ sdělil
Večerníku Michal Musil, zástupce
ředitele Domova seniorů v Nerudově ulici.

-CVGąKPC &T¾DMQX¾ WRQWVCNC UGPKQT[ UXÚO X[RT¾X÷PÊO
\CVTCMVKXPÊJQEGUVQX¾PÊQFJTCPKE/GZKMCRąGUEGNQW-CNK
HQTPKKCåRQ-CPCFW
2x foto: Michal Kadlec
a Washington až do Britské Ko- vovala letos od dubna
lumbie v Kanadě. Právě tuto cestu do srpna. Celou cestu
divokou přírodou úspěšně absol- jsem šla pěšky, zahájila
vovala šestadvacetiletá Kateřina jsem ji na hranicích
Drábková z Určic, sama ušla neu- Spojených států s Mevěřitelných 1 920 mil za 104 dní. xikem a ukončila jsem
A o své zážitky se minulý čtvrtek ji až na hranicích USA
odpoledne přišla tato sympatická s Kanadou,“ přivítala
slečna podělit se seniory z domova se s dříve narozenými
v Nerudově ulici.
posluchači Kateřina
„Připravila jsem si pro vás prezen- Drábková. „Startovala
taci své cesty, kterou jsem absol- jsem z jižní Kalifornie,

Punč
s hejtmanem
a primátorem
Sobota 7. prosince
od 17.00 do 19.00 hodin
Na stánku Rotary klubu Prostějov
na náměstí T. G. Masaryka
Výtěžek bude věnován dětskému
oddělení prostějovské nemocnice.
Prodej punče na výše zmíněné účely bude na stánku
probíhat vždy celý den, ale v uvedených časech
garantujeme přítomnost příslušných „patronů“.

Daruj
Kü@?KG<OI½
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Oslavy 25 let SURVWĚMRYVNp62ã32E\O\
PROSTĚJOV Čtvrtstoletí od
svého založení oslavila ve
čtvrtek 28. listopadu Střední
odborná škola podnikání
a obchodu v Prostějově.
A oslavy to byly velkolepé.
Zaplněný sál Městského
divadla zažil jednu velkou
show...

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Petr KOZÁK
První část programu si připravili
sami studenti školy. Byla tvořena
pásmem scének a videoprojekcí,
které zábavnou formou připomínaly
celou pětadvacetiletou historii.
Diváky nejvíce pobavila scénka
komentovaného hokejového zápasu a originální byl také „Seminář
à la Cimrman“. Program doplnila
také pěvecká vystoupení Adély
Bednaříkové. „Musím smeknout

ZHQVQ51i212TQUV÷LQX

nad krásným programem našich
studentů. Taneční vystoupení waka
waka, autorsky originální scénky
a skvělé moderování. Večer jsem si
užil a budu na něj dlouho vzpomínat,“
sdělil ředitel školy Marek Moudrý.
Oslav se kromě pedagogického sboru,
bývalých učitelů a absolventů účastnili
také studenti a jejich

rodiče. Čestnými hosty byl primátor
statutárního města František Jura, jeho
náměstci Jiří Pospíšil, Jiří Rozehnal
a Milada Sokolová. „Mě jako sportovce těší, že se zde učí sportovní
management. Oceňuji, že je škola
vysoce hodnocena za péči o talenty,
má motivující klima, což kladně hodnotí i Česká školní inspekce. Chci
popřát, ať má vaše škola
stále tak dobrý zvuk,
ať je o ni zájem a ať otevírá tu nejlepší cestu do
života naší mladé generaci,“ pronesl primátor
František Jura. SOŠPO

také symbolicky přišli popřát ředitelé
prostějovských středních a základních škol i partneři, se kterými ústav
dlouhodobě spolupracuje.
Po přestávce, kterou originálním
způsobem
vyplnila
hra na kytaru
a sklenka sektu, následoval
koncert světově
proslulého kvarteta cellistů. Na
repertoár zařadili to
nejlepší z loňského
CD
HAPPY
a hodinový kon-

cert doplnili také dvěma skladbami
z nové desky Broadway. „Domluvili
jsme se z cellisty a měli jejich svolení
k použití grafiky a názvu loňského
turné, proto byly naše oslavy HAPPY. Jsem rád, že jsme mohli hosty
pobavit jejich kreativními úpravami
známých skladeb i inteligentním
humorem, byl to krásný hudební
zážitek,“ podotkl Marek Moudrý.
Nejvzdálenějšími hosty oslavy
byli pedagogové z družební školy
v rakouském Deutschlandsbergu.
SOŠPO s touto školou dlouhodobě
spolupracuje v rámci eTwinningu.
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
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ŠKOLAV celorepublikovém
VE PTENÍ OPĚT
VYHRÁLA
HEJTMANŮV
POHÁR
srovnání skončila těsně na druhém místě
PTENÍ A je to doma! To si už počtvrté mohou říct žáci a kantoři ZŠ Ptení, kterým se podařilo obhájit loňské vítězství
v Hejtmanově poháru. Zmiňovaná škola přitom dokázala ovládnout hned čtyři z celkem pěti ročníků této akce
v Olomouckém kraji. V celorepublikovém srovnání soutěže
sportovní všestrannosti letos Ptení bralo fantastické druhé místo. Bronz v rámci krajského hodnocení brali školáci
z Němčic nad Hanou, čtvrtý skončil Plumlov.
ho Olomouckého kraje. Díky tomu
PŮVODNÍ
získali nejen originální pohár, ale také
zpravodajství
odměnu deset tisíc korun. Bylo to připro Večerník

Martin ZAORAL
Do klání o Hejtmanův pohár se
mohly zapojit všechny základní
školy a víceletá gymnázia v tuzemsku. Soutěžilo se na opičí dráze,
která prověřila všestranné sportovní
nadání žáků. Děti ve dvou věkových
kategoriích v uplynulém ročníku
například na čas lezly v pozici raka,
chodily v dřepu, dělaly kotouly, driblovaly s basketbalovým míčem, vyzkoušely si volejbalové podání, překonávaly švédskou bednu, proběhly
slalom s fotbalovým balónem a na
závěr utíkaly s tenisákem po lavičce.
Žáci ze Ptení tentokrát zvítězili v konkurenci dalších sedmnácti škol z celé-

tom už jejich čtvrté vítězství z celkem
pěti ročníků této soutěže. Přitom škola dosahuje fantastických výsledků
i v celorepublikovém srovnání, když
nejlépe zatím skončila třetí. Historické maximum se jim letos podařilo
překonat, když těsně obsadili úžasné
druhé místo.
Hejtmanovým pohárem přitom
ve Ptení každoročně žije celá
škola. „Abychom zvítězili, museli
jsme se zapojit všichni. Předpokladem k vítězství jsou akční žáci a učitelský sbor schopný všeho,“ nastínila
již dříve cestu k vítězství ředitelka ZŠ
Ptení Viera Šmilňáková, která letos
speciálně poděkovala všem, pro které
není nic problém a umí vše parádně
naplánovat.
Dlouhodobé úspěchy těší i vedení
obce. „Jsme za ně rádi, ostatně vedou
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ke zviditelnění obce. Stojí za nimi
skvělý kolektiv vedený paní ředitelkou. Ostatně základní a mateřská
škola se svými osmačtyřiceti zaměstnanci je jedním z největších zaměstnavatelů u nás,“ upozornil v této souvislosti starosta Ptení Jiří Porteš.
Během pěti let se do klání o Hejtmanův pohár zapojilo více než 250 tisíc
žáků z 900 základních škol po celé
ČR.
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1. ZŠ a MŠ Ptení
2. ZŠ a MŠ Dubicko
3. ZŠ Němčice nad Hanou
4. ZŠ Plumlov
5. ZŠ Šumperk
6. ZŠ Přerov
7. ZŠ a MŠ Beňov
8. ZŠ a MŠ Přemyslovice
9. ZŠ a MŠ Tovačov

10. ZŠ a MŠ Luká
11. ZŠ a MŠ Lipová
12. ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
13. ZŠ Klenovice na Hané
14. ZŠ Bělotín
15. ZŠ Hlubočky
16. ZŠ a MŠ Blatec
17. ZŠ Jeseník
18. ZŠ nám. Míru Kojetín

Nezletilec s tátovým autem

PROSTĚJOVSKO To se dějí věci! Tatínek nezletilého chlapce zřejmě minulý
čtvrtek odepl pásek od kalhot a svoji
ratolest pořádně vyplatil... Hošík si totiž bez dovolení půjčil jeho auto, naložil
kamaráda a po pár minutách jízdy havaroval. Po nezvládnutém manévru na křižovatce naboural do rodinného domu!
„Ve čtvrtek osmadvacátého listopadu krátce po půlnoci si v obci na Prostějovsku nezletilý chlapec bez svolení a vědomí svého
otce půjčil jeho osobní automobil Ford. Na
projížďku se vydal se svým stejně starým
kamarádem. Při krátké jízdě však zřejmě
vlivem nezkušenosti po otočení v křižovatce nezvládl řízení, vyjel vpravo mimo
komunikaci a narazil do stěny rodinného
domu. Po nehodě i se spolujezdcem z místa utekli, ale po několika minutách se na
místo vrátili a k činu se přiznali. Vzhledem
k věku řidiče policisté věc šetří jako čin jinak trestný se znaky přečinu neoprávněné
užívání cizí věci,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

Při dopravní nehodě navíc spolujezdec
utrpěl zranění, se kterým vyhledal lékařské ošetření. „Ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na čtyřicet tisíc
korun. Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Řidičský průkaz při šetření nehody mladík
pochopitelně nepředložil,“ konstatoval ještě Kořínek.
(mik)
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VELKÝ KOSÍŘ Mikuláš, čert
a anděl obvykle dorazí za dětmi
až k nim domů. Ovšem může to
být i naopak. Za Mikulášem se
mohou děti ve společnosti rodičů
vypravit samy. Nadcházející neděli 8. prosince se s ním potkají na
vrcholu Hanáckého Mont Blancu.
Oblíbenou akci, která spojuje každoroční tradici s příjemným výletem, pořádá Klub českých turistů
ze Smržic. „Kdo tam chce jít pěšky,
sraz je v Prostějově v ulici Pod Kosířem na mostě přes Hloučelu v de-

vět hodin a v deset potom ve Smržicích u kulturáku. Mikuláš bude na
vrcholku Kosíře od 11 do 13 hodin,
bude tam hořet oheň, k dispozici bude nějaké občerstvení. Kdo
z dětí řekne nějakou básničku, dostane malý dárek,“ vzkazuje Zdeněk
Balcařík, který doufá, že se podaří
domluvit se zástupci mikroregionu
Kosířsko otevření rozhledny. Na
účastníky pochodu si v ovocném
sadu pod Kosířem připraví zpestření také prostějovské ekocentrum
Iris.
(mls)

Konice (mls) – Dnes, tj. v pondělí
2. prosince, bude zahájen provoz
víceúčelové haly v Konici. K dispozici v ní bude ledová plocha o rozměrech 16x32 metrů, otevřeno pro
veřejnost bude každý den od 14.00
do 16.00 hodin. Děti za dvouhodinový blok zaplatí 30 korun, dospělí
60 korun. Dopoledne na ni budou
moci vyrazit školy. Navíc denně
kromě neděle od 17.00 do 21.00
hodin si může kluziště pronajmout
kdokoliv, kdo si bude chtít zahrát
hokej. Hodinka skupinu přijde na
600 Kč. Bruslit se v Konici bude až
do konce února.

PROSTĚJOV Více času ve známém domácím prostředí, rozšířené možnosti pro klienty. To by
měla nabízet nová chystaná služba
Charity Konice. Terénní odlehčovací služba má zajistit delší pobyt
pracovníků v domácnostech klientů a celkově zvýšit dostupnost
služeb. Pracovníci charity by za
lidmi se zdravotním znevýhodněním nebo k lidem starším vyjížděli mezi sedmou a patnáctou hodinou ve všedních dnech.
„Podobná služba je důležitá. Státu
se nedaří zajistit nové domovy pro
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seniory, a těm tak hrozí, že zůstanou
bez péče, pokud se o ně nepostará
rodina. Navíc prodlužujeme dobu,
kdy člověk může zůstat doma, ve
svém sociálním prostředí,“ vysvětlil
ředitel konické charity Marek Navrátil. Aby organizace měla k dispozici i potřebná čísla, oslovila na svém
webu lidi, zda by měli zájem. Případně tak učinila přímo na obecních
úřadech. Ohlas nebyl malý.
Přípravy na samo zavedení jsou ale
mnohem delší než od letošního léta,
kdy začal na internetu kolovat dotazník pro potenciální zájemce a jejich

Ptení (mls) - Do třetice všeho
dobrého si řekli ve Ptení, kde se na
třetí pokus již podaří zorganizovat
letošní Dvoreček radosti ve Ptenském Dvorku. Ten i díky posunu
v termínu získal přívlastek vánoční.
Oblíbená akce pořádaná obcí Ptení
a pilou Javořice se měla původně
konat začátkem září, kvůli počasí
byla odsunuta a nepodařilo se ji zrealizovat ani v původně plánovaném
náhradním termínu. Tuto neděli 8.
prosince od 13:00 hodin tak bude
na hřišti ve Ptenském Dvorku připraven bohatý vánočně laděný program, jehož součástí bude mimo
jiné i ochutnávka zabijačkových
specialit. Moderovat a hudbou provázet bude Michal Špičan.

Chystají se na baštu
i na bránu
Plumlov (mls) - Drobnější opravy
vysokého zámku v Plumlově, které
měly vést k sanaci vlhkosti, pro letošek skončily. Pokračovat by se mělo
v příštím roce, kdy by se stavaři měli
zaměřit na sanaci vlhkosti v baště.
Město v této souvislosti žádá o dotace. Zároveň se dokončuje projekt
na opravu vstupní brány.

9'UzRYLFÉFK
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Držovice (red) - Tuto sobotu
7. prosince pořádá obec Držovice
loutkové představení, které začne
v 16:00 hodin v Obecním domě na
ul. SNP. V neděli 8. prosince proběhne od 18:00 adventní koncert
ATENEO v kostele sv. Floriána na
ul. SNP.

Vyèistí potok

/KMWN¾w bude 1RYiVOXæEDFKDULW\SRPŢæH
VHQLRUŢP]ŢVWDWGpOHGRPD
PC-QUÊąK×ąCFQXCVKNGVQU

Kluzištì otvírá
své brány

Dvoreèek radosti
bude vánoèní

þHOHFKRYLFH naboural do domu!
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ČELECHOVICE Lepší třídění odpadu a více možností pro lidi, jak se s ním vypořádat. A jak být šetrnější k životnímu prostředí. To by mělo být cílem možné
žádosti o dotaci na lepší zacházení s odpadem. Tamní
zastupitelstvo bude o podání žádosti o dotaci rozhodovat 5. prosince. A to o projektu Systém sběru odpadů
v Čelechovicích na Hané.
„Devátého listopadu se konala v sokolovně beseda o systému
třídění odpadů v naší obci a zavádění adresné evidence odpadů. Lidé byli seznámeni s legislativou i kroky, které obec připravuje, abychom co nejvíce třídili a zároveň se snižovalo množství zbytkového komunálního odpadu,“ uvedla starostka obce
Jarmila Stawaritschová.
Lidé měli sami možnost se vyjádřit, jak si třídění představují.
„Občané měli možnost vyplnit dotazník, zdali mají zájem spíše o pytlový sběr, nebo upřednostňují nádoby na tříděný odpad. Většina se přiklání k nádobám. Z tohoto důvodu se obec
rozhodla podat žádost o dotaci na projekt,“ dodala starostka
obce. Žádost bude předložena do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rozhodovat o ní bude Ministerstvo životního prostředí ČR.
(sob)

11

rodiny a blízké. „Proběhla u nás revize
komunitního plánu. Vyšlo z něj mimo
jiné, že by se tato služba měla zavést, je
po ní poptávka. Nikomu se do toho
nechtělo: zavést novou sociální službu
totiž není jednoduché, má spoustu zákonných podmínek,“ objasnil Navrátil.
Výsledkem tak je, že služba vznikne
až za nějakou dobu. „Počítáme s tím,
že během příštího roku proběhnou
všechny nutné přípravy. A od roku
2021 bychom otevřeli,“ prozradil
ředitel Charity Konice k novince,
která by měla rozšířit stávající pečovatelskou službu.
(sob)

Čunín (mls) - Divoký potok protékající Čunínem je jednou z hlavních
dominant této obce, která správně
přináleží ke Konici. Dle místních
však potok bohužel už dávno není
tak divoký, jak by se mohlo zdát
z jeho názvu. Důvodem je fakt, že
dlouhodobě zarůstá vysokou travinou. „Správce toku již objednal
vyčištění potoka, odvedenou práci
zkontrolujeme,“ vyjádřil se v této
souvislosti starosta Konice Michal
Obrusník.

Mikulášské
MHzGÈQÉQDNRQÉFK
Lhota u Konice (mls) - JK Arka
Lhota u Konice pořádá Mikulášské ježdění na koních. Akce se
bude konat nadcházející sobotu 7.
prosince od 13:00 hodin. V rámci
setkání proběhnou soutěže o nejhezčí masku, nejpěknější skupinu
i v jízdě zručnosti. Děti v maskách
sladěných s mikulášskou tradicí
nebo zimou budou mít svezení na
koni zdarma.

Daruj
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region

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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PROSTĚJOVSKO Určitě je krásná a zábavná. Jenže ohlédnutí po
spolujezdkyni se mladému řidiči
osobního vozidla na dálnici pořádně vymklo z rukou. Z nepozornosti
ztratil vládu nad řízením a způsobil nehodu hned čtyř aut! Jen díky
štěstí se nikomu nic nestalo, celková
hmotná škoda se však vyšplhala ke
200 tisícům korun.
V pondělí 25. listopadu před desátou
hodinou řídil čtyřiadvacetiletý muž
osobní automobil Renault po dálnici
D46 ve směru od Vyškova. „Při jízdě
v levém jízdním pruhu přibližně na
dvaadvacátém a půltém kilometru se
podle svých slov na chvíli ohlédl na
spolujezdkyni. To stačilo k tomu, aby
ztratil plnou kontrolu nad vozidlem
a narazil do boku v pravém pruhu jedoucí Dacie Dokker. Po střetu s Dacií
Renault dvakrát narazil do středových

A to ještě nebylo všechno! „Řidička
Rapidu v důsledku toho prudce zastavila, na což nestihl řádně zareagovat sedmačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu Avia. Při prudkém brzdění a pokusu
se zastavujícímu automobilu vyhnout
uvedl vůz do smyku. Neovladatelná
Avia tak narazila do středových svodidel
a až poté zastavila,“ dodal Kořínek.
Ke zranění osob při těchto karambolech naštěstí nedošlo. Výše způsobených škod byla předběžně vyčíslena
na 200 tisíc korun. „Alkohol byl u všech
účastníků nehody vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Přestupky
řidičů Renaultu i Avie policisté na místě
vyřešili uložením pokut v příkazním řízení. Během šetření a odklízení následků
nehod nebyl provoz na dálnici přerušen.
Pouze došlo ke svedení provozu do jednoho jízdního pruhu,“ podotkl ještě policejní mluvčí.
(mik)
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svodidel, aby poté vyjel vpravo mimo
komunikaci, načež při nárazu do svodidel došlo k vymrštění části štěrkového
násypu pod svodidly. Jeden takhle vymrštěný kámen následně zasáhl čelní
sklo osobního automobilu Škoda Rapid jedoucího ve vedlejším protisměrném pruhu,“ popisoval krkolomnou
nehodu na dálnici František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

Místní z toho pochopitelně nadšení nejsou. „V Ohrozimské ulici je to
těžké s parkováním, auta zde stojí po
straně silnice. A začaly nám sem jezdit
kvůli objížďce navíc kamiony. Je zde
teď hodně hustá doprava,“ poznamenala starostka Plumlova Gabriela Jančíková.
Téma se dostalo také na přetřes tamního zastupitelstva. Přítomní si mimo
jiné stěžovali, že v důsledku vyššího
provozu těžkých tahačů v místě praská

Michal SOBECKÝ

MOSTKOVICE Například ve Ptení
– ale i leckde jinde - mají s objížďkami a s omezeními na mostech své
zkušenosti. Před časem se do této
skupiny přidaly také Mostkovice.
Problémem se stal stav jednoho
z mostů přes říčku Hloučelu. Jak
se ukázalo, konstrukce na tom totiž není dobře, čehož výsledkem je
omezení nosnosti mostu: nákladní
auta se tamtudy nyní nedostanou.
Jenže někudy jet musí a jejich novou trasou se stala Ohrozimská ulice v Plumlově.

Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šedesát
tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
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STÍNAVA Minulou středu 27. listopadu před patnáctou hodinou došlo
na komunikaci mezi obcemi Stínava
a Okluky k dopravní nehodě nákladního automobilu Tatra s autobusem.
Jejich vzájemný střet skončil naštěstí
jen zničením zrcátek.
„Při protisměrném míjení došlo z dosud přesně nezjištěných příčin ke střetu
zpětných zrcátek vozidel a jejich rozbití.

„Souboj“ Tatry s autobusem

nezjištěný řidič z místa odjel,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo a výše škody způsobené
na nákladním vozidle byla předběž-

ně vyčíslena na 100 tisíc korun. „Alkohol u jeho řidiče byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Přesné
příčiny, okolnosti, míra zavinění a především totožnost druhého řidiče jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)
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Poškodil
náklaďák
a z místa
rychle ujel...
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PROTIVANOV S takovým pirátem silnic se potkat, to jde vždycky
o život! Policisté vyšetřují dopravní
nehodu v Protivanově, kde dosud
nezjištěný šofér předjížděl osobním vozidlem přes plnou čáru nákladní auto, poškodil předjížděného a z místa ujel...
„Ve středu sedmadvacátého listopadu
po osmnácté hodině řídil v Protivanově dvaatřicetiletý řidič nákladní
automobil s návěsem a při projíždění
pravotočivou zatáčkou jej přes plnou
středovou čáru náhle začal předjíždět
blíže nezjištěný osobní automobil.
Před dokončením předjíždění v protisměru za horizontem náhle vyjel jiný
automobil, proto řidič předjíždějícího
vozidla chtěl co nejrychleji dokončit
předjíždění. Ve snaze zabránit čelnímu
střetu však došlo ke kontaktu s levým
předním rohem předjížděného kamionu a jeho poškození. Po nehodě
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BEDIHOŠŤ Nová půdní
vestavba, výtah a dvě odborné učebny. To je výsledek stavebních úprav
na škole v Bedihošti,
které přišly na zhruba
pět milionů korun.
Realizace
projektu
„Oživlá půda“ na ZŠ &ÊM[RąÊUVCXD÷UGTQ\wÊąKNCMCRCEKVCwMQN[LGLÊåPQXÆ
RTQUVQT[RčUQDÊXGNOKRąÊLGO
P÷
v Bedihošti se nedávno 
(QVQZCTEJKX<i$GFKJQw
dočkala své kolaudace.
ċ
Drtivá většina peněz
z celkového rozpočtu pěti milionů korun šla z dotací Evropské unie, částkou
zhruba půl milionu korun pak přispěla obec Bedihošť. „Jedna z nových učeben bude sloužit pro výuku informatiky a jazyků, druhá pak pro přírodovědné
předměty,“ uvedl Michal Jahn, ředitel školy, do níž aktuálně dochází 258 žáků.
Přitom ještě před deseti lety to bylo o stovku méně. „Jsme rádi, že se kapacita
školy postupně zvyšuje. Naší největší potřebou je nyní nová a větší tělocvična.
Vše je otázkou financí,“ dodal Jahn.
(mls)

[JÜDG<hKĄ?<
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na padesát tisíc korun. Provedenými dechovými zkouškami přivolaní policisté
u muže změřili hodnotu 2,17 promile
alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami řidič souhlasil a požití alkoholu
před jízdou přiznal,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Po prohlídce poškozených automobilů
policisté na místě zadrželi osvědčení
o registraci vozidla Renault. „Jeho řidič
je pro své jednání mimo jiné podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)

4Q\HN¾MCPÆCWVQ\CDCXGPÚąKFKéUMÚRTčMC\CLGwV÷MGXwGOWJTQ\DCX÷\GPÊ6QUG
QRKNGEM¾LÊ\FCONCFÊMQXKTQ\JQFP÷PGX[RNCVKNC
(QVQ2QNKEKGè4

Mladík v opilosti nedobrzdil...

8-QPKEKPCDQWTCNFQ$/9
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KONICE Možná doufal, že v pozdních večerních hodinách jej opilého
za volantem nikdo nepřistihne a taky
se přece nemůže nic stát... Omyl!
Dvacetiletý muž v silném alkoholovém rauši naboural v Konici do zaparkovaného „bavoráku“. Svoje auto
si rozflákal také a navíc přišel o řidičák s hrozbou kriminálu.
„Ve čtvrtek osmadvacátého listopadu ve
dvaadvacet hodin došlo v Karafiátově
ulici v Konici k dopravní nehodě osobního automobilu. Dvacetiletý řidič Renaultu Megane nezvládl řízení a zezadu
ĄKFKéKO÷LVGVTR÷NKXQUV0CLCąGUGFQOQUVWX/QUVMQXKEÊEJQR÷VRWUVÊF÷NPÊEKUGOC
narazil do zaparkovaného automobilu
HQT\FGPGDWFGPCXåF[
Foto: Michal Sobecký
značky BMW. Ke zranění osob při dovozovka. „Lidé nadávají na semafory. s opravami na mostě nebude tak dlou- pravní nehodě nedošlo. Výše způsobené
A taky na omezení,“ konstatoval sta- há. A bude se fakticky jednat o tech- hmotné škody byla předběžně vyčíslena
rosta Mostkovic Jaroslav Peška.
nickou přestávku z důvodu zimních
Občané však měli obavy ještě z něče- měsíců. „Na jaře se má začít pracovat.
ho jiného, než je nadměrný provoz. Do léta příštího roku má být hotoBáli se, že se na opravu mostu jen tak vo,“ uvedl Peška a aspoň částečně tak
nesáhne. „Byla zde informace, že celý uklidnil sousedy.
příští rok bude bez úprav. A až potom, Redakce Večerníku se minulý týden
na jaře, se do toho dají,“ vysvětlila také obrátila na Správu silnic Oloobavy místních obyvatel Jančíková. mouckého kraje s dotazy ohledně
Nicméně později se ukázalo, že lidé úprav mostu. Do uzávěrky vydání se
mohou být přeci jen klidní: pauza však stanoviska nedočkala.

ODNESLA ZRCÁTKA 4KUMCPVPÊRąGFLÊåF÷PÊ

Kostelci nikdy nebyl. Vycházel přitom ze svého hlubokého přesvědčení,
že na Hané je hezky všude a pokud je
nějaký Kostelec právě tam, tak se v něm
jeho kamarád bude mít jako v ráji.
Po letech se tento geniální všeuměl do
FOTOGALERIE
Kostelce na Hané dostal alespoň proklikni na
střednictvím své hry Dobytí severního
www.vecernikpv.cz
pólu. O představení se zřejmě rekord,GFGP\GåKXÚEJQDTC\č,¾T[%KOTOCPCPGUNP¾\GX8\GUVWRMQUVGNGEMÚEJJ¾\GPM¾ąč
ním počtem vtípků, které by rozesmály *PGFX\¾R÷VÊPCP÷LPCX¾\CNQDTC\2¾FMQUVGNGEMÚEJJ¾\GPM¾ąčFoto: Martin Zaoral
Dle některých pramenů to měl být prá- mezi lety 1909 až 1913 mu měl u šálku
i Bezručovu sochu, byl velký zájem. Do
vě Jára Cimrman, kdo Petru Bezručovi rumu s čajem říct doslova toto: „Láďo,
kostelecké sokolovny uplynulou sobo- dětí. „Potěšilo nás to. Nedávno jsme tu vesele smáli, a úsměv na tváři mnodoporučil navštívit Kostelec na Hané. Slezské písně už máš, není to špatné, ale
tu dorazilo zhruba 150 lidí, přičemž měli Maxim Turbulenc a o ty takový hým z nich nemizel ani při odchodu
Ve čtvrtek 17. května odpoledne někdy teď by ses měl posunout dál. Přestěhuj
mezi nimi bylo vidět i poměrně dost zájem nebyl,“ srovnal starosta Kostelce ze sokolovny. „Bylo to super, společně
se Záskokem je to moje nejoblíbenější
na Hané František Horák.
Ochotnicí z Okrouhlé se drželi pevně hra Járy Cimrmana a tihle herci ji sehrásaa
mistrova skvělého textu, nicméně ne- li velmi solidně. Jediné, co mě mrzí, že
3x foto: Martin Zaoral
báli se do něj občas zapojit i několik neznám žádného Varla,“ litoval jeden z
vlastních úprav, a tím ještě více vtáh- odcházejících.
nout publikum přímo do dění na pó- Divadelním představením zábava
diu. Povedlo se jim to nejen u živého v Kostelci na Hané určitě nekončí. V
obrazu Škodu nezjistí, kdo se pojistí, pátek 6. prosince od 15:30 hodin před
na jehož vytvoření se přímo podílelo i místní radnicí proběhne Mikulášská
několik lidí z publika. Asi největší ohlas nadílka, hned následující den, tedy
však sklidil živý obraz Vzestup kostelec- v sobotu 7. prosince, v místním kostekých házenkářů, na něj pak volně navá- le vystoupí nejslavnější slovenský vozal obraz Pád kosteleckých házenkářů. kální sbor The Gospel Family se svým
Diváci se po celou dobu představení vánočním programem.
&QVXQTD[åKXÆJQQDTC\WiMQFWPG\LKUVÊMFQUGRQLKUVÊUG 0C FTUPÆO UGXGTW JTQ\KNC \GLOÆPC VTWFPQO[UNPQUV -QUVGNGEM¾UQMQNQXPCUGXGNKEGUQNKFP÷\CRNPKNCDCXKNK

se do Kostelce, najdi si tam ženu a napiš
Hanácké písně, to bude teprve bomba.
Udělal bych to sám, ale musím nejdřív
rozbít Rakousko-Uhersko a pak atom.
To pak bude taky bomba.“ Sám Bezruč
čili Vladimír Vašek se nakonec mistrovým doporučením řídil jen částečně.
Do Kostelce se sice přestěhoval, nicméně přes veškerou snahu se mu nepodařilo ve městečku oženit, takže se tedy
ani nemohl pustit do psaní Hanáckých
písní.
Paradoxní je, že Jára Cimrman sice
Bezručovi radil, přesto on sám v

BYLI JSME
U TOHO

2EMËæóNDQDYøêQÇêDV\"

8-156'.'%-¦51-1.180ö5%+/4/#0'/&1$;.+5'8'40ª Naštěstí ne, oddechli
Divadlo táhlo. Na hru okrouhlického spolku Voko
2°. si v Mostkovicích
dorazila zhruba půldruhá stovka diváků

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Kü@?KG<OI½ *TQOCFP¾PGJQFCPCF¾NPKEKUGwMQFQW\CVKUÊE

Daruj

poblíž Ondratic řidiče osobního
vozidla. Provedenými dechovými
zkouškami policisté u čtyřiadvacetiletého řidiče změřili hodnoty
1,22 a 1,25 promile alkoholu v dechu. Vozidlo měl mladý muž řídit
z Dětkovic. Na výzvu policistů se
podrobil také lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Další jízdu mu
policisté zakázali a ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

milujeme vecerník
á

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

KOSTELEC NA HANÉ Byl jsem a budu! I tohle si může říct
Jára Cimrman. Na odkaz českého génia již nenavazuje pouze
pražské divadlo, které nese jeho jméno, ale také řada ochotnických souborů. Jedním z nich je spolek Voko z Okrouhlé u
Mladík policistům Boskovic. Členové Vodácko-Ochotnického klubu dorazili ponadýchal
slední listopadový den do sokolovny v Kostelci na Hané, aby
Uplynulou sobotu 30. listopadu tam sehráli zřejmě nejpopulárnější hru z mistrova pera Dobytí
krátce před desátou hodinou do- severního pólu Čechem Karlem Němcem. U toho prostě
poledne kontrolovali policisté Večerník nemohl chybět!

Minulé úterý 26. listopadu ráno
vběhl v Pěnčíně před projíždějící auto školák, který chtěl přejít
místní komunikaci u autobusové
zastávky. Došlo ke kolizi mezi autem a chlapcem, který po nárazu
upadl na vozovku. Řidič ihned
z vozidla vystoupil a šel ke klukovi, který mu sdělil, že je v pořádku
a není zraněný. Řidič pak nasedl
do auta a odjel. Chlapce ale později rodinný příslušník odvezl
na vyšetření do prostějovské nemocnice, kde se zjistilo, že je zraněný. Nehoda je v současné době
v šetření policistů z dopravního
inspektorátu.

Školák vletěl pod auto
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rozhovor Večerníku 2. díl
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Miroslav Kala nejprve pětadvacet pracoval jako neurochirurg, k paliaci
se dostal na základě osobní zkušenosti z péče o nemohoucího tchána

➢

pokračování
zminulého
čísla

PROSTĚJOV Lidem v závěru života často stačí už jen zdánlivě málo,
a přece strašně moc: aby u nich někdo byl. Přesto se to mnohým z nás
nepoštěstí. Obětavých, kteří by tu
byli pro druhé i v jejich těžkých
chvílích, najdete mezi námi jen
velice málo. Částečně za to může
náš životní styl a potřeby, částečně naše hodnoty. I o tom jsme si
povídali s Miroslavem Kalou (na
snímku) v první části obsáhlého
rozhovoru, kterou jste si mohli
přečíst v předchozím čísle. V té
druhé jsme se více zaměřili nejen
na oddělení prostějovské péče,
jehož je garantem, ale i na něj jako
člověka. Jak se on sám coby někdejší neurochirurg dostal k péči
o umírající? Nebylo by mu jako lékaři i člověku lépe například v porodnici? A jak to má se smířením
s vlastní smrtelností?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

19112871399

yy Lidé si často pletou paliativní
péčí a klasickou LDN. Jaký je mezi
nimi rozdíl?
„U dlouhodobě nemocných je patrná
snaha zlepšit člověka po zdravotní stránce. Očekává se, že má v sobě ještě určité
fyzické rezervy, které je možné využít.
Lékaři se stále snaží dostat člověka
o nějaký stupeň výše. Do paliativní péče
přijímáme pacienty, kteří mají všechny
podobné pokusy už za sebou.“
yy Termín paliativní péče je odvozen z latinského pallium čili plášť.
Má to nějaký praktický význam?
„Stejně jako se balí novorozenec do
povijanu, aby mu nebyla zima a cítil se
bezpečně, tak i my do tohoto pomyslného pláště zabalíme pacienta. Jen tak
na něj nebude doléhat vše, co jej trápí.
Tento pomyslný plášť slouží k tomu,
aby měl pocit bezpečí a aby se navzdory chorobě cítil vnitřně co nejlépe.“
yy Jak toho dosahujete?
„Náš mozek je chemická laboratoř,
naše nálady se odvíjejí podle toho, jaké
chemické látky v něm právě hrají první
housle. Díky tomu se i v těžké životní
situaci můžeme cítit dobře. Neříkám
přitom, že smrtelně nemocný člověk

Slyšel jsem názor, že v paliativní péči by měli pracovat
pouze ti lidé, kteří jsou vyrovnáni s vlastní smrtí.
Přiznám se, že já s touto skutečností smířen nejsem.
Respektuji ji, jinak ale mám problém smířit se s tím,
že už mi bylo šedesát, natož s tím, že bych měl umřít.
bude šťastný, ale dokážeme docílit
toho, že bude alespoň klidný. Pomoci
mu mohou léky proti bolesti i negativním emocím. Člověk se pak dostane
do určitého klidového stádia.“
yy Chápu, že pomocí sedativ a opiátů zbavíte člověka bolesti a navodíte mu příjemné pocity. Jenže bude
to stále ještě on?
„Je přirozené, že po lécích bude takový
člověk spíše pospávat a třeba i v tom
spánku přejde do bezvědomí a zemře.
Ale přitom se bude cítit lépe a bude
schopen to dát i najevo. Čili stále jde
o to, že člověk z tohoto světa nemusí
odcházet s hrůzou a v bolestech.“
yy Nejedná se vlastně o eutanazii
svého druhu?
„To v žádném případě. Samozřejmě že
se přitom musí hlídat dávkování podávaných léků. Pokud bych vám tyto
léky podal, tak se prospíte, možná budete po probuzení v euforii, ale určitě
vás neusmrtí.“
yy Hned na úvod obsáhlého rozhovoru jste zmínil, že nemocní pro vás
nejsou pouze čísla, ale že se k nim
snažíte přistupovat jako k lidem,
kteří se jen dostali do další fáze svého života. Jak o nich zjišťujete informace, když komunikace s nimi
bývá často obtížná?
„V tomhle hrají významnou roli
nejen lékaři a sestry, ale právě kaplanka, která má více času si k pacientům
sednout a delší dobu s nimi hovořit.
Hodně informací získáváme také od
rodin. Díky tomu zjistíme, co pacienta zajímá, jaké má sklony, jestli na
něco není hodně citlivý. A podle toho
se s ním snažíme jednat.“
yy Pro oddělení paliativní péče
prostějovské nemocnice je nyní
vyhrazeno pět lůžek. Je to podle vás
dostatečné?
„Máme výhodu, že oddělení paliativní
péče je součástí léčebny dlouhodobě
nemocných a že kapacita může v případě potřeby být kdykoliv rozšířena až
na čtyřiadvacet paliativních lůžek. Snahou je vyhovět všem žadatelům o paliativní péči. Jestliže tedy přijde někdo
s tím, že má doma těžce nemocného

člověka a není schopen tu péči zvládat, pak ji můžeme zajistit na více než
pěti lůžkách, což se pak děje na úkor
míst určených pro následnou péči. Je
ovšem velkou výhodou, že máme tuto
možnost. Už se nám totiž stalo, že místo pěti paliativních pacientů jsme jich
tu měli dvanáct.“
yy Jak dlouho se v podobných případech čeká na přijetí?
„Pokud se na nás někdo obrátí s opodstatněnou žádostí, jsme schopni vyhovět obvykle do týdne, maximálně pak
do čtrnácti dní.“
yy Pojďme se nyní chvíli bavit o vás.
Jste neustále obklopen umírajícím
lidmi. Nebylo by vám jako lékaři
lépe třeba v porodnici?
„Tak já jsem se pětadvacet let živil neurochirurgií. Nicméně nastala situace,
kdy se moje manželka s mojí tchyní
v našem bytě starali sedm let o tatínka mé ženy, který prodělal opakované
cévní mozkové příhody. Dlouho byl
naprosto imobilní, v posledních letech ani nekomunikoval, byl živený
po lžičkách či injekčními stříkačkami.
Musím říct, že jsem péči mé tchyně
a ženy obdivoval. Trochu jsem jim
pomáhal, nicméně drtivou většinu té
práce udělaly ony samy bez jakékoliv
další pomoci. Nebylo to lehké období,
nicméně každou ztrátou v životě lze
i něco získat. Mně se v té době otočil
pohled na umírání i na to vše kolem.“
yy Neuvažovali jste za takových
okolností, jaké by to bylo, pokud by
u nás byla legální eutanazie?
„Musím se přiznat, že podobné myšlenky člověka občas napadaly. Nicméně v té době jsem psal knihu Jak pracuje a o čem přemýšlí neurochirurg.
V ní je esej právě o eutanazii. Během
psaní jsem došel k závěru, že ani těžce nemocní by neměli mít možnost
opustit svět dobrovolně. Ovšem to za
situace, kdy se jim dostane laskavého
a vlídného ošetřování i odborné péče.

tečně každý den. To víte, že se to nějak projeví. Když jsem si v sobotu večer sedl k televizi, tak v jednom křesle
byla manželka, ve druhém já a v tom
třetí prázdném seděla zubatá... Jinak
řečeno, představa toho, že jsme smrtelní a že jednou zemřeme, zahlcuje
váš mozek každodenně a velmi intenzivně. Pokud děláte jinou profesi,
tak o tom víte, ale nezabýváte se tím.
V tomhle případě je však člověk stá-

„Těžko říct. Nikoliv nadarmo Jaromír
Nohavica v písni Kometa zpívá, že se
smrtí smířit nejde se. Umírání je vždy
těžké, a to i v rodinách praktikujících
katolíků, kteří s sebou určitou míru
pokory nesou. Ze zkušenosti vím,
že včasné smíření každý nezvládne.
Ostatně slyšel jsem názor, že v paliativní péči by měli pracovat pouze
ti lidé, kteří jsou vyrovnáni s vlastní
smrtí. Přiznám se, že já osobně s touto
skutečností smířen nejsem. Beru ji na
vědomí, respektuji ji, jinak ale mám
problém smířit se s tím, že už mi bylo
šedesát, natož s tím, že bych
měl umřít.“

Foto: Martin Zaoral

V takovém případě je možné i těžký
život nějak zvládnout a nedegradovat
ho na něco, co lze zlikvidovat aplikací
léku injekční stříkačkou.“
yy Po těchto úvahách jste se tedy
vydal úplně jinou cestou...
„Tak rychlé to nebylo. Pravda říkal
jsem si, že bych se později rád věnoval těžce nemocným, o které už jiní
lékaři ztrácejí zájem. Nicméně jsem
si myslel, že se do toho pustím nejdříve, až mi bude šedesát. Nakonec
to bylo o poznání dříve.“
yy Proč?
„Svůj lékařský život jsem začínal jako
workoholik. Byl jsem naprosto posedlý prací, za všech okolností jsem
se těšil do zaměstnání, a to i na noční
či víkendové služby. Nedlouho po padesátce jsem přišel na to, že to asi bylo
špatně, že to není to, co bych měl dělat.
I proto jsem se dal na cestu paliativní
péče, která je určitě klidnější než neurochirurgie.“
yy Jak se na to dívali vaši kolegové?
„Když jsem to oznámil na neurochirurgii, tak mi všichni říkali: ‚Prosím
tě, co tam chceš dělat, vždyť ti lidé
stejně nakonec všichni zemřou?!‘ To
je sice pravda, ale vůbec není jedno,
jakým způsobem o ně bude postaráno a s jakými pocity budou odcházet.
Na jedné straně lze umírajícího opustit s tím, že tady nejsem nic platný a je
to prostě úděl člověka, s nímž nehnu.
Na druhé straně já osobně mám za to,
že pozornost si zaslouží i umírající.“
yy Jak se tohle vše podepisuje na
vaší psychice?
„Téměř deset let jsem pracoval v Hospici na Svatém Kopečku jako primář.
Umírající jsem měl před očima sku-

le nucen, aby si to uvědomoval. Na
druhou stranu jsem v této práci našel velký smysl. Mám dobrý pocit ze
srovnání toho, v jakém stavu se k nám
nemocní dostávají a v jakém stavu nakonec ze života odcházejí.“
yy Kolik lidí na novém oddělení
prostějovské nemocnice takto dosud zemřelo?
„Za první tři měsíce fungování to bylo
přes třicet nemocných.“
yy Myslíte, že je možné se před
vlastní smrtí smířit sám se sebou,
s lidmi a případně i s Bohem?

yy Podaří se vám to někdy?
„To opravdu nevím, úplné smíření je dostupné asi jen málokomu.
Nicméně věřím, že z tohoto světa
lze odejít v klidu a bez dramatického utrpení. To je právě cílem
mé současné profese. Rád bych,
aby každý pacient, kterého pohladím po ruce a zeptám se: ‚Je vám
dneska lépe?‘ alespoň kývl hlavou,
že je. Toto je smysl naší práce. A pokud se podaří tyto postupy prosadit
do mysli všech zdravotníků, tak to
bude jen dobře.“

vizitka
DOC. MUDR. MIROSLAV KALA, CSC.
✓ narodil se 30. dubna 1958 v Novém Jičíně
✓ na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně
maturoval v roce 1977
✓ vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomoucí, kde promoval
v roce 1983 následně si udělal atestaci
v oboru chirurgie a neurochirurgie
✓ do roku 2008 pracoval jako neurochirurg Fakultní nemocnice Olomouci
✓ od roku 2009 až do roku 2018 pracoval jako primář
Hospice na Sv. Kopečku u Olomouce
✓ je ženatý, má dvě děti: starší dcera z prvního manželství je lékařkou
působící v Prostějově, mladší syn studuje Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ do prostějovské nemocnice nastoupil loni v listopadu
✓ mezi jeho záliby patří chalupaření, příroda a fotografování,
má rovněž rád hudbu, poslouchá vše od Mozarta až po Deep Purple
zajímavost: je velmi činný i jako spisovatel a díky chalupě ve Slavíkově
u Budětska na Konicku přičichl k chalupaření, které se stalo jeho životní vášní, přičemž právě na toto téma napsal hned tři knihy fejetonů,
úvah a vtipných příběhů, ale je také autorem několika pohádkových
knih pro děti, když knížku O Františkovi a jeho pohádkových přátelích
zpracoval Proglas do podoby rozhlasového Večerníčku a mimo to napsal celou řadu odborných publikací, většinu jeho knih pak osobitým
způsobem ilustroval skvělý kreslíř a humorista Miroslav Barták
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Prosinec je časem ladění na Vánoce. Máme za sebou rozsvícení
vánočního stromečku na náměstí T. G. Masaryka i první adventní
neděli. A ptáte se, jak si to třítýdenní čekaní na Štědrý den zpříjemnit? V Prostějově a přilehlém regionu čeká na obyvatele opravdu
bohatý předvánoční program, který pravidelně zveřejňujeme
v našich rubrikách. Dnes PROSTĚJOVSKÝ Večerník navíc připravil
tematickou stranu, která přináší pár tipů na některé z řady aktivit.
Text: Eva Reiterová
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Nabídka akcí také
na www.vecernikpv.cz
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infoservis / nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
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Prostějované se v tomto týdnu dozvědí spoustu informací, které hravě
využijí ke svému prospěchu. Mnozí z nás tak logicky mohou podlehnout
uspokojení s tím, že život jde jak po drátku. Už během víkendu ale
může dojít k hořkému vystřízlivění.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zdokonalíte se v plnění pracovních povinností, nadřízení z vás budou mít
den ode dne větší radost. Jenomže
zároveň budete tak trochu zanedbávat domácí povinnosti, což povede
k ostrým hádkám v rodině.
BÝCI–21.4.až21.5.Hodně věcí řešíte
zbrkle a v návalu emocí. Chce to klid,
rozvahu a zdravý rozum. Nyní vás naštve hned několik věcí, ale než budete
reagovat, napočítejte nejdřív do deseti,
nebo raději rovnou do stovky!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Na
pracovišti více plkáte, než makáte.
Pak se ale nedivte, že po své výplatě
budete brečet. Pokud nechcete být
smutní i před Vánoci, měli byste
ukázat, že dovedete zabrat. Okolnosti vás k tomu donutí.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nová známost
přiletí jako blesk z čistého nebe. Najednou budete aktivnější i v dalších
sférách vašeho života, viditelně obživnete. Změní se nejen vaše soukromí, ale i na veřejnosti budete vystupovat mnohem sebevědoměji.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vyzkoušíte si
během tohoto týdne mnoho nových činností a některé z nich se
vám zalíbí natolik, že se rozhodnete
jimi živit. Ostatně ve vašem případě
je změna zaměstnání nutná, uvažovali jste o ní hned několikrát.
PANNY–23.8.až22.9.Poslední dobou
vám to v partnerském vztahu nepěkně
skřípe. Hoďte za hlavu všechny pracovní
povinnosti a pozvěte svůj protějšek do
kina, divadla nebo jen tak na skleničku.
Všechno si v klidu vyříkejte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Očekávají
vás obchodní jednání, ve kterých
půjde především o vaši vlastní kapsu. Pokud při nich zachováte ledový klid a dokážete se racionálně
domluvit, o bohaté vánoční svátky
máte postaráno.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Ponurá
nálada u rodinného krbu je pouze
důsledkem obrovského nedorozumění, ke kterému ve vaší rodině
dochází jednou, maximálně dvakrát
za deset let. Je na čase si všechno
upřímně vyříkat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Obdržíte nabídku, ze které se v případě
přijetí budete velice radovat. A bodejť by ne, když dotyčný podnikatel
za vámi přijde s návrhem na zaměstnání s o hodně vyšším platem, než
máte doposud.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Neměli byste se tolik přetěžovat,
myslete na to, že nejenom prací je
živ člověk. Pokud se budete cítit
unavení, vynechte přesčasy a spěchejte domů. Nic vám neuteče,
máte vše pod kontrolou.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dobrou
náladu z domova si přenesete i do zaměstnání, kde budete hýřit humorem.
Možná se k vám kolegové přidají a dospějete k pohodovým dnům. Spíše ale
počítejte s větším stresem a neklidem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Spoustu věcí
řešíte jen po svém a málokdy si necháte poradit. Nyní ale budete muset, protože obdržíte úkol, se kterým si prostě a jednoduše nebudete
vědět rady. Máte kolem sebe naštěstí hodně schopných pomocníků.

nákupní servis
pro vás
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... tentokrát ze sortimentu: NEJEN
Kinder Surprise Maxi 100g
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Svátek Svatého Mikuláše je už doslova za dveřmi a proto je třeba vybavit své
pytle, kterými následně společně s čertem a andělem obdarují naše ratolesti, tedy
jen ty hodné. Adventní kalendář a čokoládu Zlatý Kapr od Orionu nabízí nejlevněji Tesco, kde jsme také jako na jediném místě objevili Zlatou Hvězdu od
Ferrero Rocher. Pro vánoční kolekci od Orionu se vypravte do Lidlu a figurku
Ať vám chutná!
Mikuláše mají za nejnižší cenu v Kauflandu.
Průzkum byl proveden ve středu 27. listopadu.
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OD 2. DO 8. 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 .

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
jednostranně ulice od č. 3 po konec
Obec: Prostějov
Dne: 9. 12. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do obce s č. 83 včetně č. 51, 21, 14, 67.
hodin. Vypnutá oblast: ul. Okružní 11:30 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov
s č. 87 - 93, 111 - 117, ul. Pešinova Areál rozvodny Letecká 12 (souk- Dne: 12. 12. 2019 od 7:30 do 11:30
č. 21, 23, ul. Balbínova č. 22, 24, Jez- romé byty), Areál čerpací stanice hodin. Vypnutá oblast: Brněnská ul.
EuroOil na ul. Brněnská, Areál č. 90, ČS PHM, obřadní síň hřbitov,
decká č. 12 - 20.
bývalého Agrostavu za Brněnskou mýtná brána KAPSCH u hřbitova,
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 10. 12. 2019 od 8:00 do 10:00 ulicí 4292. Odběratelské trafostan- č. 81 - fa. FOP Servis, spol. s r.o.,
hodin. Vypnutá oblast: bytový dům ice: Pv Benzina (č. 300643), Pv prodejna čtyřkolek, pohřební služba
vojsko (č. 300669), Pv Agrostav (č. P. Makový, ČS PHM Benzina, PVM. Pujmanové č. 670.
300623).
Auto spol. s r.o., ČS PHM OMV
Obec: Kostelec na Hané
u Žešova vč. sousedících zahrad, celá
Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do Obec: Prostějov
13:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 11. 12. 2019 od 8:00 do 15:30 obec Žešov včetně podnikatelských
oboustranně část ul. Revoluční - hodin. Vypnutá oblast: bytový dům subjektů, ZD, GM Plast, s.r.o, FVE
u dálnice. Odběratelské trafostanod č. 843 a 602 po č. 666 a č. 710, C. Boudy č. 6.
ice: Pv Neokom Imex (č. 300626),
celé ul. Příhon, Zahradní, Krátká, Obec: Vitčice
Třebízského od ul. Příhon po č. 393 Dne: 13. 12. 2019 od 7:30 do Žešov ZD (č. 300679), FVE Žešov
15:30 hodin. Vypnutá oblast: (č. 701197). E.ON Distribuce a.s.
(kino).

V návaznosti na stanovisko Hospodářské komory k aktivitám
Živnostenského portálu se vyjádřilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu:
„V České republice byly zaznamenány různé aktivity tzv. katalogových společností, které nabízely
úplatný zápis podnikatele do určitého registru či evidence. Uvedené
nabídky mohou vést k mylnému
názoru, že se jedná o další zákonem stanovený zápis do evidence
podnikatelů podléhající poplatku,
který následuje pro provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. MPO souhlasí s názorem HK ČR, že v konkrétním
případě může jít o jednání, které
může uvést podnikatele v omyl.
MPO vydalo k problematice katalogových společností metodickou informaci určenou všem
krajským živnostenským úřadům
a Magistrátu hl. m. Prahy, jejímž
obsahem jsou informace a doporučené postupy při řešení aktivit
výše uvedených subjektů. Krajským živnostenským úřadům bylo
uloženo seznámit s materiály podřízené obecní živnostenské úřady.
Pracovníci všech živnostenských
úřadů jsou tedy poučeni a poskytují na žádost či dotaz servisní
informace o tom, že oficiálním
registrem podnikatelů–živnostníků je živnostenský rejstřík, který
je informačním systémem veřejné
správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do
tohoto rejstříku je zapsán každý
podnikatelský subjekt podnikající
v režimu živnostenského zákona,
a to zcela automaticky, zdarma
a bezprostředně po vydání živnostenského oprávnění. Informace
jsou veřejně přístupné na webové
stránce www.rzp.cz. Správní poplatek je vybírán za ohlášení živnosti
nebo podání žádosti o koncesi,
a to výhradně obcí, která vykonává
státní správu v oblasti živnostenského podnikání.“
MPO ubezpečuje, že živnostenské
úřady budou podnikatele i nadále upozorňovat na skutečnost, že
není jejich povinností registrovat se v evidencích katalogových
společností.
POZVÁNKY
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
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REALITY
Pronajmu zavedené pohostinství
v rekreační oblasti u Prostějova.
Tel.: 725 309 265
Pronajmu garáž od 1.1.2020 ve dvorním
traktu v ulici Česká. Cena 1 000 Kč.
Tel.: 604 932 306
Prodám byt 2+1 v OV, cihla. V Prostějově. RK nevolat. Tel.:732 755 017
Sháníme ke koupi byt. J+M.
Mobil 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Koupím klidný, slunný byt 1+1
nebo 2+1, cihla. Tel. 606 160 712
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SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Pronajmu byt 3+1, cihla, PV
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
- Blahoslavova ul. T: 602775607
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
GRATULACE
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Kácení stromů, čištění pozemků, stříhání živých plotů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
Dne 30. listopadu 2019
oslavili manželé
Anna a Jaroslav KORCOVI
z Krakovce
diamantovou svatbu.
S láskou a vděčností k výročí přejí
a za vše ze srdce děkují dcery Jarka,
Iveta a Hana s rodinami.

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Naproti muzeu na TGM 24
tel.: 702 870 751
Provádíme také zcelování
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

SEZNÁMENÍ

FINANCE

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

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

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
KOUPÍM
GALERIEUMĚNÍPROSTĚJOV,nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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

milujeme vecerník
á
Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 7. prosince 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Vlastimila FRANCE.
Za vzpomínku děkují rodiče.

Koupím tento servis. Tel.: 605 138 473
Léta ubíhají, smutek
v srdci zůstává.

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

Dne 4. prosince 2019
by se dožila 100 let naše
maminka, babička, prababička
a praprababička,
paní Marie HÁSOVÁ
ze Stražiska.
S láskou a vděčností vzpomínají
dcera Marie Novotná a všechna
vnoučata a pravnoučata s rodinami.

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

Dne 4. prosince 2019
vzpomeneme 22. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Prostějova – Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

Dne 3. prosince 2019
uplyne 25 roků od úmrtí
pana Jaroslava KOUDELKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

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

16011421482

PRODÁM

Prodám ŠKODA FELICIA combi 1,6,
55 KW, benzín. 27 000 Kč.
Info tel.: 605 90 50 87
Prodám 3 kusy nových prošívaných péřových dek. Cena za ks 700 Kč. Možno
i péřové polštáře, větší za 400 Kč, 1 kus
70x90, menší za 250 Kč 2ks.
Tel.: 739 649 780
Prodám auto yeti rv. 2010, 1.2 tsi. Hnědá
metalíza.Více info na tel.: 737 615 331
Prodám vlašské ořechy. Levně.
Tel.: 731 274 122
Brambory na uskladnění, různé odrůdy,
cena 15 Kč/kg.
Krmné brambory a krmná řepa 3 Kč/kg.
Cibule 18 Kč/kg.
Česnek na uskladnění i na sadbu 160
a 180 Kč/kg.
Prodej každou něděli až do Vánoc od
9:00 do 12:00 hod.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802

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

Dne 4. prosince 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa SYNKA
z Klužínka.
S láskou vzpomíná manželka,
dcery a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 4. prosince 2019
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Miloslava KOVAŘÍKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 7. prosince 2019
uplynou 2 smutné roky od úmrtí
pana Františka SKOPALA.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Luděk a Radek,
družka Marie.

Dnes, tj. 2 prosince 2019
vzpomínáme 5. výročí úmrtí
pana Miloslava BOSÁKA.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 21. prosince 2019
uplynou 2 roky od úmrtí
paní Květy KOUDELKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101
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Je těžké naučit se žít bez toho,
koho jsme milovali.

Koupím porcelánové sošky.
T. 605 138 473

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

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 5. prosince 2019
uplyne 26 roků od úmrtí
našeho drahého tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Josefa ZAHÁLKY.
Věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku. Děkujeme.
Dcera Miluše s rodinou, dcera
Jarmila a pravnučky Petra
a Jana s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 23.11.2019
jsme se rozloučili
s panem Vladimírem Huťkou
z Prostějova.
Chtěli bychom upřímně poděkovat
SOUKROMÉ POHŘEBNÍ
SLUŽBĚ MAKOVÝ za vstřícný
přístup, ochotu a korektní jednání.
Velice si ceníme vaší práce,
která není vždy jednoduchá.
Děkují Huťková s rodinami.

Dnes, tj. 2. prosince 2019
si připomínáme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vojtěch TROCHTA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná rodina.
Dne 23. listopadu 2019
jsme si připomenuli 3 roky od úmrtí
pana Milana BEJI
a dne 27. listopadu 2019
jsme vzpomenuli jeho
nedožitých 90. narozenin.
S láskou stále vzpomíná rodina.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 6. prosince 2019
uplyne 5. smutný rok, kdy nás
navždy opustil tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Bogdan PETKOV
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
Julián s družkou Evou, vnučky
Bohdanka a Natálka, vnuk Michal
a pravnučky Jolanka a Dorotka.
Vydal ses cestou,
již chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešla jsi tichou tmou,
tiše s bolestí svou.
Zavřela jsi oči, chtělo se ti spát,
aniž jsi tušila, co to má znamenat.
Nebylo ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít.

Dne 8. prosince 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a babička,
paní Emílie URBÁNKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná manžel
Miroslav, dcera Kateřina
a syn Miroslav s rodinami.

Dne 1. prosince 2019
jsme vzpomenuli 1. smutného
výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Libuše VYBÍHALOVÁ
z Protivanova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku děkují
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 6. prosince 2019
vzpomeneme smutné
18. výročí úmrtí
pana Zdeňka CHLUPA,
který by
dne 24. prosince 2019
oslavil 61 let.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcera Dáša
s rodinou a sourozenci s rodinami.

Dne 9. září 2019
jsme si připomenuli 40. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef SNÁŠEL

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

Dne 5. prosince 2019
uplyne 10 let od úmrtí
pana Jaroslava RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou vzpomíná syn Jaroslav
s rodinou a dcera Pavlína s rodinou.

a dne 8. prosince 2019
vzpomeneme 40. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie SNÁŠELOVÁ,
oba z Kralic.
A zároveň tomu jsou 4 roky,
co nás navždy opustil jejich syn Josef
a 3 roky, co nás opustil
jejich syn Zdeněk.
S úctou a láskou v srdci stále
vzpomíná syn Miloš s rodinou
a snacha Vlasta a Anna
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11,
tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

6
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PRODÁM
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 1. prosince 2019
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan František PLAJNER
z Křenůvek.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 7. října 2019
tomu bylo 5 roků,
co nás navždy opustila
paní Marie POKOVBOVÁ
z Kobylniček.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Úterý 3. prosince 2019
Bohumila Jiráková 1952
Kralice na Hané Marie Smržová 1932 Brodek u Prostějova 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Bohuslav Kostrhon 1927 Prostějov Středa 4. prosince 2019
Marie Brablecová 1934 Prostějov Dáša Láníková 1950 Ptení 11.00 Obřadní síň Prostějov
Rostislav Hupšil 1948 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Eva Dorschnerová 1953
Vlasta Frantová 1934 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Dostálíková 1927
Pivín Ing. Jan Ševčík 1935 Vrahovice 13.00 kostel Vrahovice
Věra Křupková 1937 Přemyslovice Pátek 6. prosince 2019
Pavel Štěpančík 1946
Vyškov Zbyněk Hrabálek 1932 Klenovice na Hané 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Petržela 1956
Plumlov Marie Kristková 1948 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jan Pátík 1933
Prostějov Vavřinec Hynšt 1930
Prostějov Stanislav Herman 1946 Prostějov
Miloslav Burget 1931
Laškov Jana Kubáčová 1930
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Miroslav Vysloužil 1963 Hluchov Středa 4. prosince 2019
Ivan
Ftačník
1963
Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Dvořáková 1927
Kostelec na Hané Ludmila Komárková 1931 Konice
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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.

19112621388

Přijmeme na HPP účetní. Znalost PÚ,
mezd a daní. Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 45 000 Kč.
V případě zájmu volejte 608824136 nebo
zasílejte strukturovaný životopis na
Přijmu kadeřnici do pánského kadeř- e-mail: info@pneufloryk.cz.
nictví, Dukelská Brána 1 (naproti Zlaté
Brány). Podmínkou jsou 2 roky praxe Do našeho kolektivu přijmeme prodav oboru. V případě zájmu volejte na tel.: vače nebo prodavačku. Praxe v oboru
776 731 932
automotive výhodou. Nástup možný
ihned. Platové ohodnocení až 35 000
Hledám důchodkyni do sběrny oprav Kč. V případě zájmu volejte 608824136
oděvů a obuvi. Nástup někdy v lednu. nebo zasílejte strukturovaný životopis na
Tel.: 702 870 751
e-mail: info@pneufloryk.cz.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
19091021008

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
vrátné na ostrahu objektu ALIKA Čelčice. Pracovní úvazek 30 h/t, noční služby,
pracovní doba 8.00 hod., v čase 22.006.00 hodin. K dispozici jsou volná další
pracovní místa vrátného na pracovní
úvazek 30 h/t, 12ti hodinové služby
v Prostějově a okolí. Pracovní místa
jsou určena jen pro invalidní důchodce.
Informace na tel.čísle: 602786692.

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný

ÚSV

Charita Konice

jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné

Terénní sociální pracovníci 22 000 Kč
jednosměnný
Vedoucí přestupkového oddělení 21 480-32 290 Kč jednosměnný
Číšník/servírka
19 000 Kč
turnusový

vyšší odborné
vysokoškolské
střední odborné

Hanácká osiva, Protějov
BEXIM PALETTEN,
Kostelec na Hané
Člověk v tísni, Prostějov
Statutární město Prostějov

Vrchní zdravotní sestra/bratr 28 000 Kč
Vedoucí provozu čistící
stanice osiv
24 000 Kč
Údržbáři strojů
20 000 Kč

Stájníci
20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Právník/právnička na odboru
správy a údržby majetku města 21 480-32 290 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Krmiči
28 000 Kč
jednosměnný
základní+praktické
Kuchaři
Opraváři zemědělských
strojů
Pomocní skladníci
Zahradník/-ce
Vedoucí oddělení řidičů
na odboru dopravy

15 770-22 990 Kč dvousměnný

střední odborné

Restaurace U bílého koníčka,
Prostějov

AGRO družstvo Rozstání
Statutární město Prostějov
Rolnická společnost
KLAS,Kralice n.H.
Dětský domov
a školní jídelna Tetín, Pv

25 000-30 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Agrodružstvo Tištín
12 000 Kč
jednosměnný
základní+praktické Repoint mark, Prostějov
20 000 Kč
pružná prac. doba nižší střední odborné Miroslav Nedělník, Otaslavice
19 760-29 740 Kč jednosměnný

vysokoškolské

Statutární město Prostějov

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Také osmačtyřicáté 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 5. prosince 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

Předina
Eva SMIČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ladislav Lubina
Eva HURBANOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KAPR ZDARMA
Dagmar VALENTOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup kapra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 5, 4, 6
Miroslav VÍTEK, 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?

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pro kvalitní maso a uzeniny do Lešan. Jaroslav LUKÁŠ, Prostějov

19051560555

Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 500 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDGLVFR

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.

19103061236

...VE VÍDNI

191100861294

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SVAZÁK, LAŠK, STAV, ZVON, KOALA, ÉTER, KAŠE, LEICH, CHÝŠE,
OÁZA, JEDY, ATLAS, HLEN, ANDREJ, ŠIDIL, SPORÁKY, BODY,
CHVOJ, KRUP, OPAVA, JEHOVA, BACHAŘI, OLEJ, FREE, PITO,
OZÓN, MLOK, INAK, REŽNÁ
6WDUR
HJ\SWVNê
EĤK
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky poupravili někdejšího starostu Výšovic,
který je nyní hejtmanem Olomouckého kraje...
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Výherce získá POUKAZ

Výherce získá ZÁJEZD
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KEKS A KONTAKT ZBOŘÍ „KASKO“

KDY: SOBOTA 7. PROSINCE, 20:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 6, PROSTÌJOV
Rocková mikulášská nadílka otřese Prostějovem! Do Společenského domu zavítají známé rockové legendy Keks a Kontakt
s čertovsky dobrým bigbítem. Přijďte se
pobavit a zavzpomínat se starými přáteli
na tuto ďábelskou jízdu. „Kasko“ své brány
otevře v 19:00 hodin, o hodinu později se
na pódiu rozezní první tóny jedné z kapel.
Venkovní počasí dohání lidi k depresím,
únavě a pesimistickým myšlenkám. Začátek zimy umí být pěkně nepříjemný
a člověka potrápit, a proto je potřeba tyto
pocity ze sebe setřást hned v začátku.

Nevíte jak? My vám poradíme! Přijďte ze
sebe zimní splíny vyskákat a vyzpívat na
tradiční mikulášskou rockovou akci, kterou opět pořádá agentura Mamut. O zaručeném úspěchu hovoří předchozí ročníky mikulášské nadílky rockových legend
a množství věrných fanoušků, kteří se na
akci sjíždějí z celého regionu Prostějovska.
Není se čemu divit, protože domácí kapely Keks a Kontakt to umí na pódiu pěkně
rozjet a je tedy možné i letos očekávat,
že se „Kasko“ bude otřásat v základech
v rytmu známých tónů a pod tanečními

kreacemi návštěvníků. Kapely se během
večera budou střídat po sériích.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v obchodě Hudební nástroje v Kramářské ulici č. 3 v Prostějově.
Chcete na koncert vyrazit, ale nestíháte
si zakoupit lístky? Nevadí! V dnešním
vydání Večerníku najdete na straně 23
soutěž o vstupenky na tento rockový
nářez! Odhalte, kdo se skrývá ukrytý
pod zahalenou tváří, zavolejte nám
správnou odpověď a vyrazte s námi do
víru rockových rytmů.
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kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. prosince
14:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animované dobrodružné fantasy USA
17:30 VLASTNÍCI
česká komedie/drama
20:00 ANTOLOGIE MĚSTA DUCHŮ
drama/fantasy Kanada
úterý 3. prosince
14:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
17:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný muzikál USA
20:00 LE MANS ´66
americké akční drama
středa 4. prosince
16:00 KOMUNISMUS A SÍŤ ANEB
KONEC ZASTUPITELSKÉ
DEMOKRACIE
český dokument
17:30 VÝJIMEČNÍ
komedie Francie
20:00 VLASTNÍCI
čtvrtek 5. prosince
17:30 ŠPINDL 2
česká komedie
20:00 VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
fantasy Dánsko
pátek 6. prosince
15:30 PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
animovaný film ČR
17:30 ŠPINDL 2
20:00 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
americký dobrodružná komedie
sobota 7. prosince
15:30 PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
komedie ČR
20:00 PRVNÍ ZRÁDCE
italský thriller
neděle 8. prosince
10:30 PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
17:30 FALEŠNĚ
komedie Dánsko
20:00 ŠPINDL 2

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pátek 6. prosince
18.00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
sobota 7. prosince
8:30 a 9:30 MIKEŠ O VÁNOCÍCH
pásmo pohádek ČR
10:00 MRŇOUSOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
francouzská animovaná komedie

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 20. prosince
MALÍŘSKÁ TVORBA
výstava Stanislava Sedláčka

Sportcentrum
DDM
Vápenice 9, Prostějov
pátek 6. prosince
KERAMIKA POD STROMEČEK
veřejná vánoční dílna pro děti s rodiči

Zámek Konice
do 2. ledna 2020
OBRAZY JOSEFA LADY
vánoční výstava s prodejem pohlednic

Kulturní klub

DUHA

Zámek Prostìjov

FLORBAL

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

neděle 8. prosince
15.00 Playmakers Prostějov – SK K2 Prostějov (10. kolo 3. ligy juniorů, hala RG
a ZŠ města Prostějov, Studentská ul.)
17.40 Playmakers Prostějov – Jeseník
(10. kolo 3. ligy juniorů, hala RG a ZŠ
města Prostějov, Studentská ul.)
18.50 SK K2 Prostějov – Hranice (10.
kolo 3. ligy juniorů, hala RG a ZŠ města
Prostějov, Studentská ul.)

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 2. prosince
19:00 FOLKLORECLASSIC
Makéta Jakoušková & Cimbálová muzika
Jiřího Janouška aneb originální koncertní
projekt na pomezí vážné a lidové hudby
úterý 3. prosince
19:00 ŽENA, KTERÁ
UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová...
čtvrtek 5. prosince
19:00 ONDŘEJ HAVELKA
AND HIS MELODY MAKERS
koncertní vystoupení
neděle 8. prosince
ADVENTNÍ KONCERT
vystoupení dechového orchestru
ZUŠ V. Ambrose Prostějov

Školní 4, Prostějov
úterý 2. prosince
16:30 O PRAVIDLECH
SILNIČNÍHO PROVOZU
beseda Miroslava Charouze
čtvrtek 5. prosince
Husovo nám. 91, Prostějov
9:00 ŽIJÍ MEZI NÁMI ANEB
„BÝT JINÝ NENÍ PŘEKÁŽKA“ pátek 6. prosince
19:00
CHARLEYOVA
TETA
předvánoční setkání dětí a žáků speciálních
(B. THOMAS)
škol a uživatelů sociálních služeb
Hrají: M. Tabery, M. Osladil, O. Kučera
pátek 6. prosince
17.00 TOULKY PŘÍRODOU
vernisáž výstavy Robert Hlavica - Lukáš Kovár Galerie Mánes

HÁZENÁ
sobota 7. prosince
16.30 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Újezd u Brna (11. kolo 2. ligy mužů, hala
RG a ZŠ města Prostějov, Studentská ul.)
neděle 8. prosince
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – TJ S.
SL. Uherské Hradiště (11. kolo 2. ligy
mladších dorostenců, hala RG a ZŠ města Prostějov, Studentská ul.)

DIVADLO POINT

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. ledna
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské

Zámek Èechy p.K.
pondělí 2. až středa 4. prosince
ZÁMECKÉ VÁNOCE
PRO DĚTI MŠ A ZŠ
edukační program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Kostelecká 18, Prostějov
do 18. prosince
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
textilní šité a háčkované výrobky

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 8. prosince
14:00 a 16:00 ČARODĚJ DOBRODĚJ
loutkové divadlo

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 3. prosince
10:00 POHÁDKOVÉ ČTENÍ
PRO NEJMENŠÍ
14:00 SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
čtvrtek 5. prosince
15:00 MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ
17:00 POEZIE KOLEM NÁS
křest knihy amatérského fotografa Ivana
Vikára, jehož snímky nabízejí netradiční
pohled na obyčejné věci a jsou doprovázeny
citacemi známých autorů (podkrovní sál)

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 3. prosince od 17:00 hodin bude
probíhat seminář s pracovníky MP Prostějov „OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ“, kde se dozvíte, jak reagovat při
setkání s násilníkem resp. zlodějem
* ve čtvrtek 5. prosince se od 17:00 hodin
uskuteční zábavný večer pro celou rodinu „MIKULÁŠSKÁ PÁRTY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v neděli 8. prosince se uskuteční „ŠVESTKOVÉ ZASTAVENÍ
V SADU OULEHLE NA KOSÍŘI“
* na zimní pobyt ježků a dalších zvířat
v Záchranné stanici v Němčicích nad Hanou lze přispět, když se zapojíte do MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY, a to každé úterý
a čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin, dárky
pro zvířátka vybíráme až do 17. prosince

BASKETBAL:
sobota 7. prosince
10.00 a 12.00 BCM Orli Prostějov –
SKB Zlín (minižáci U13, hala Sportcentrum Prostějov)

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

* v pondělí 2. prosince se od 16:00 hod.
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* v pátek 6. prosince od 16.00 hodin si
můžete přijít vytvořit do kavárny PŘÁNÍ Z RUČNÍHO PAPÍRU
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Zdravé město Prostějov pořádá v pátek
6. prosince akci „ZAHŘEJTE SE
S JÓGOU“, a to od 10:00 a 11:00
s lektorkou Monikou Vaňkovou
v tělocvičně SOŠPO.
Nadcházející neděli 8. prosince od 18.00
hodin se v kostele Povýšení sv.Kříže
(Filipcovo nám.4, Prostějov) koná ADVENTNÍ KONCERT. Pěvecký soubor
Exaudi řídí Olga Čermáková.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí vstupenky do měst. divadla Prostějov. Ve středu
11.12.2019 v 19:00 hod. Radka Fišárková
zpívá árie z muzikálu Evita. Cena pro člena 40 Kč a pro nečlena 140 Kč. Info na
tel.: 588 005 095, 724 706 773
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 do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).

HOKEJ
sobota 7. prosince
XXX SK Prostějov 1913 – Orli Znojmo
(9. kolo ligy dorostenců, Víceúčelová
hala - zimní stadion Prostějov)

akce v regionu...
Pekelná jízda v Bílovicích
SDH Bílovice, obec Bílovice-Lutotín a Hospoda u Hochvaldů pořádají v sobotu 7. prosince již tradiční čertovskou jízdu. Sraz je v 16:30 hodin na sportovním areálu v Bílovicích, dále se bude pokračovat na rozsvícení vánočního stromečku v Lutotíně a při cestě
zpět přítomné potěší čertovská show – čerti přijedou na povoze. Následovat bude rozsvícení stromečku v Bílovicích a poslední zastávkou bude peklo se všemi čerty, kde čerti
dětem předvedou, jak to v pekle chodí. Na závěr celé akce přijde Mikuláš, který bude mít
pro děti připravené malé balíčky a již tradičně čertovskou jízdu uzavře ohňostroj.

Mikulášská nadílka v Kostelci

Advent v muzeu v Dobromilicích

Město Kostelec na Hané ve spolupráci
s místními spolky zve na Mikulášskou
nadílku, která bude připravena v pátek
6. prosince od 15:30 hodin před radnicí.
Těšit se můžete na rozsvícení vánočního
stromu, vystoupení dětí, ohňostroj a samozřejmě na Mikuláše s čertem a andělem, který dětem přinese nadílku. Akci
bude moderovat Martina Procházková.

Přijďte se podívat do muzea a připomenout si, jak se advent a Vánoce slavily
na vesnici za našich prababiček. Těšit
se můžete na vánočně vyzdobené muzeum. K vidění je též výstava Lidové
zvyky a tradice v době adventní. Na
výstavě se zaskví zapůjčené exponáty
z prostějovského muzea a ze SŠ řezbářské v Tovačově. Výstava probíhá od 1.
Vánoční gospel v Kostelci
prosince, na následující tři adventní
Akce nazvaná Vánoční gospel s podti- neděle bude vždy od 14.00 do 17.00
tulem Vánoce plné zdraví proběhne hodin připraven program. V neděli
tuto sobotu 7. prosince ve 20:00 hodin 8. prosince si budete moci nazdobit
v kostele sv. Jakuba St. v Kostelci na a ochutnat perníčky.
Hané. Vystoupí nejslavnější slovenský Country Vánoce v Nezamyslicích
gospel The Gospel Family a operní pě- Legendární country kapela Poutníci vyvec Národního divadla v Praze Zdeněk stoupí tento pátek 6. prosince od 18:00
Plech. Moderovat bude Petr Salava.
hodin v kulturním sále SRC v Nezamyslicích.
Putování adventem v Plumlově
Zámek Plumlov zve na Putování advenAdvent v Kralicích
tem připravované na sobotu 7. prosince Hanácký soubor písní a tanců Klas Kraod 13:00 do 21:00 hodin a v neděli od lice na Hané zve na Adventní posezení,
13:00 do 19:00 v každou celou hodi- které se bude konat nadcházející sobotu
nu. Návštěvníci se mohou těšit na nové 7. prosince v 17:00 hodin.
příběhy, projít se vánočně vyzdobeným
zámkem, připomenout si, jak vznikly
některé lidové tradice a zvyky. Divadelně
ztvárněné příběhy vás vtáhnou do jedinečné adventní atmosféry.

3ċ('3/$71e
608 960 042

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

RWHYĜHQR'(11ċ
9.00 – 21.00 hodin
',6&21$/('ċ
1('ċ/(
16.30 – 19.00 hodin

VOLEJBAL
sobota 7. prosince
10:00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Vsetín
(15. a 16. kolo 2. ligy žen, Letní tělocvična Za Velodromem, Prostějov)
neděle 8. prosince
10:00 a14.00 VK Prostějov – Nový Jičín
(15. a 16. kolo 1. ligy kadetek, Národní sportovní centrum, Za Velodromem, Prostějov)
9:00 a 13.00 Prostějov – Česká Třebová (11.
a 12. kolo krajského přeboru kadetek, Letní
tělocvična Za Velodromem, Prostějov)

STOLNÍ TENIS
sobota 7. prosince
11.00 Ondratice – Čechovice (11. kolo
Divize mužů, sokolovna Ondratice)

KORFBAL
neděle 8. prosince
10.00 SK Prostějov – Náchod (4. kolo
Extraligy dospělých, hala SH Kostelec na
Hané)

pátek 6. prosince

FOLKOVÉ VÁNOCE
17.00 Tres Soldanos
(náměstí T. G. Masaryka)

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
S GOSPELEM A MÍŠOU
sobota 7. prosince

13.00 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
pro děti
(Kulturní klub DUHA)

15.00 GOSPELOVÉ
VÁNOCE 2019
Slovenský soubor The Gospel Family
s hostem opěrním pěvcem Zdeňkem
Plechem představí známé gospelové
hity, spirituály, vánoční písně a další
skladby (kostel Povýšení sv. Kříže)

15.30 a 17.30 ZPÍVÁME
A TANČÍME S MÍŠOU
Interaktivní a zábavná show s Michaelou Růžičkovou plná tanečních písniček a soutěží pro děti
(Kulturní klub DUHA)

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

SPOLEČNOST

19112911405

SPORT
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MEGAKONCERT Raftaři Tomi-Remont
SE ZTRÁTOU... Prostějov byli oceněni
v anketě Kanoista roku ČR

Naleznete
uvnitř

JÓGA PRO
DOBROU VĚC

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

NAŠE
RECEPTY

ƔƔ Poprvé se kulinářského klá-

Foto: Michal Sobecký

V „Kasku“ zpívali
No Name, Pokáè
i Sebastian pro rodiny
vojákù,organizátoøi
ale byli zklamaní
dvoustrana 28-29

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Jedenatřicáté narozeniny oslavil minulé pondělí 25. listopadu
hokejový útočník Radek Meidl.
Odchovanec Prostějova aktuálně
působí v britském Leedsu.
ƔƔ Nadační Fond Dětem přislíbil
částku 50 tisíc korun dětskému oddělení prostějovské nemocnice na
základě divadelní hry DNA s Bolkem Polívkou a jeho dcerou Annou.

4CHVCąK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQXPCPGLX[wwÊOUVWRPKRąKOKU
VTQXUVXÊUX÷VCX#WUVT¾NKK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

MAREK SONNEVEND

PROSTĚJOV Mnohokrát už Raft team Tomi-Remont Prostějov vyhrál ve své kategorii anketu Kanoista roku ČR. Další zasloužené prvenství přidal v letošním ročníku
2019, kdy podle očekávání nenašel přemožitele v sekci Rafting. Prostějovští vodáci
během této sezóny ovládli ve svých člunech nejprve mistrovství světa v Austrálii
ziskem patnácti medailí včetně pěti zlatých a poté i evropský šampionát v Bosně
a Hercegovině, kde posbírali dokonce osmnáct cenných kovů, z toho šest titulů!
Výborně Hanákům vyšel i Světový pohár v Číně, nemluvě o kralování tuzemským závodům. Pro příští
rok si tak vyjeli maximum nominačních míst na vrcholných mezinárodních akcích. „Máme radost, že
jsme pořád nejlepší v republice a dokážeme se výrazně prosazovat i při globálních soutěžích,“ konsta-

toval šéf raftařů Tomi-Remont PV Zbyněk Netopil. KRALOVALY
Ještě jedno ocenění se teď dá očekávat v samostatné
ODĚVÁŘKY
anketě Kanoista roku ČR na divoké vodě 2019, kde
nedávno skončilo internetové hlasování a výsledky ƔƔ Prostějov zažil historicky první
budou slavnostně vyhlášeny v rámci galavečera 14. volejbalové derby kamarádek, které
se zrodilo ve druhé lize
prosince v Olomouci.
strana 39

Daruj 5-4)2TQUV÷LQXUPQX¾éMGO
ŠLÁGR VEČERNÍKU – KORFBAL

Kü@?KG<OI½ \0¾EJQFCXPGF÷NKX-QUVGNEK
vs.

KJ?NOMJH@à@F
str.48

ƔƔ Osmnáctiletá tenistka TK
Agrofert Prostějov Anna Sisková vybojovala v gruzínské Telavi
svůj zatím nejlepší turnaj kariéry,
když ve dvouhře si zahrála finále,
v němž sice prohrála s Rumunkou
Simionovou 2:6, 3:6, ale náladu si
spravila ve čtyřhře, ve které si právě
s finálovou přemožitelkou došly až
pro titul, když porazily pár Dmitričenková - Urekeová 6:1, 6:0.

19112911455

ƔƔ Velký zájem o pohřební místa na
Městském hřbitově Prostějov stojí
za snahou vedení magistrátu rozšířit
jeho kapacitu. Radní proto přistoupili ke čtvrté etapě záměru a schválili
zadání projektové dokumentace na
výstavbu, formou výzvy jednomu zájemci společnosti CAD PROJEKT
PLUS Prostějov.
ƔƔ V národních týmech mladých
volejbalistek České republiky
jsou Simona Marešová, Andrea
Píchalová, Andrea Fabikovičová
a trenérská dvojice Aleš Novák Lenka Fabikovičová.
Více na www.vkprostejov.cz

ní Restaurant day zúčastnil také
Večerník. Co jsme si připravili?
dvoustrana 30-31

PROSTĚJOV Potvrzovat vynikající start do nové sezóny a hájit svou dosavadní
neporazitelnost
budou
korfbalisté SK RG Prostějov v domácím střetnutí 4.
kola extraligy dospělých ČR
2019/2020. Proti Náchodu mimořádně nastoupí jinde než obvykle, v neděli 8. prosince
od 10.00 hodin se hraje v Městské sportovní hale Kostelce
na Hané.
„Nemá to žádný zvláštní důvod. V naší hale RG a ZŠ města Prostějova nebylo kvůli nabitému programu celý nejbližší víkend volno, tak jsme zvolili jednorázový přesun
do Kostelce, kde to všichni dobře známe. Často tam probíhají reprezentační soustředění českých týmů veškerých věkových kategorií,“ vysvětlil trenér ergéčka David
Konečný.
Jeho mančaft má za sebou skvělý vstup do soutěže, porazil
Znojmo 26:18 a triumfoval i na hřišti favorizovaného Brna
20:15. „Je to výborný začátek, samozřejmě jsme spokojení.
A mě osobně těší ještě víc než výsledky způsob, jakým jsme
oba soupeře přehráli. Kluci i holky odvedli hodně kvalitní
výkony,“ zaradoval se Konečný.
S nováčkem elitní tuzemské soutěže by korfbaloví Hanáci
neměli mít větší problémy, SK Plhov Náchod zatím nestačil na České Budějovice 15:21 ani na Brno 15:30. „Nesmíme je podcenit a předvádět svou hru. Pokud k tomu přidáme aspoň solidní střelbu, věřím i v domácím azylu v jasné
vítězství,“ doplnil Konečný.
(son)
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ýHVNp%XGČMRYLFH       
/LWRPČĜLFH
      
3ĜHURY
      
9VHWtQ
      
3RUXED
      

Foto: Marek Sonnevend

.223(5$7,9$1%/3Ĝ('(+5É9.$.2/$

+2.(&+$1&(/,*$
      
3ĝHGHKUiYND  NROD ÓVWt QDG /DEHP ² .DGDė  &KRPXWRY
      
     %UDQN\  0OOHU 9LOGXPHW]   +DYtĜRY
      
3ãHQLþND .UXåtN 0D6YRERGD 6PHWDQD   6ODYLD3UDKD
'LYiFL
 3URVWčMRY
      
NROR
-LKODYD
      
      
ÔVWtQ/²3URVWĨMRY VQ 7ĜHEtþ
)UêGHN0tVWHN       

² %HQiWN\Q-       
Branky:0OOHU .RUGXOH+DYHO *ULP 6PHW ÒVWtQDG/DEHP       
      
DQD-HOtQHN 0DUãRXQ 9LOGXPHW] 6HYHUD 6RNRORY
.UXåtN6PHWDQD ±.UHMþtN äiOþtN5DþXN  .DGDĖ
      
äiOþtN +UQtþNR   äiOþtN 5DþXN +UGLQND  
.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOtSURVLQFHKRGLQ
/LWRPČĜLFH ± 3RUXED &KRPXWRY ± 9VHWtQ ýHVNp
%XGČMRYLFH ± +DYtĜRY -LKODYD ± 6RNRORY %HQiWN\
Q-±7ĜHEtþ3ĜHURY±)UêGHN0tVWHN  Slavia
3UDKD²3URVWčMRY  
NRORVWĝHGDSURVLQFHKRGLQ
7ĜHEtþ ± 6ODYLD 3UDKD 9VHWtQ ± 3RUXED ÒVWt
QDG /DEHP ± /LWRPČĜLFH .DGDĖ ± %HQiWN\ Q-
3URVWčMRY²-LKODYD6RNRORY±ýHVNp%XGČMRYLFH
+DYtĜRY±3ĜHURY)UêGHN0tVWHN±&KRPXWRY
NRORVRERWDSURVLQFHKRGLQ
6ODYLD 3UDKD ± .DGDĖ   3RUXED ± )UêGHN
0tVWHN   &KRPXWRY ± +DYtĜRY  
/LWRPČĜLFH ± 9VHWtQ 3ĜHURY ± 6RNRORY þHVNp
%XGčMRYLFH ² 3URVWčMRY %HQiWN\ Q- ± ÒVWt Q/
-LKODYD±7ĜHEtþ  

8. kolo Ligy dorostu - nadstavba
.DUYLQ½3URVWÈMRY
 
Branky:  0DQGU\V] 0LNXOD   0LNXOD *D]XU 
*D]XU 0LNXOD 0LNXOD 0DQGU\V] 0LNXOD
=HOLQD 6LNRUVND -DZRUVNL 0LNXOD *D]XU ±
0DãHN 7iERU .XGOiþHN 7iERU 7iERU
0DãHN5R]KRGÿtâNXWD±0DMHWQê1RYiN9\ORXþHQt
QDYtF.ULãþiN .DUYLQi PLQXWRVREQtWUHVW%H]
Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL.DUYLQi%RJDU±
=HOLQD6HURLV]NRYi+HF]NR+RURV9DQČþNRYi0XU]\Q
±.XNXF]6LNRUVND0LNXOD0HQGOtN.ULãþiN7RUiþRYi
0DQGU\V]3HNDOD-DZRUVNL2FKPDQ*D]XUTrenér:
9iFODY6WHYþHN3URVWčMRYäXUHN 'XEVNê ±6RO
GiQ9HVHOê5ýHUQê7+ROXE±6WORXNDO+UXEDQRYi
-äiN.RWOiQ/1DYUiWLO27RPiQHN7iERU$.RXW
Qê.XGOiþHN0DãHN
Trenér:0DUWLQ3ĤþHN

NROR/LJ\VWDUvÉz½FL%
2ORPRXF3URVWÈMRY
 
Branky:3ROFU 1HRUDO3DVWUQHN ''RNRXSLO
= .DVDO +RĜiN   9UiQD  3LSSDO 6OtYD  
3DVWUQHN 1HRUDO 3DVWUQHN +RĜiN 9UiQD
''RNRXSLO6OtYD 1HRUDO ''RNRXSLO +RĜiN 
±%ODKRXãHN .XEtN 9.RXWQê .RWOiQ 2
7RPiQHNâLQGOHU 27RPiQHN+UXEDQ .RWOiQ
.RWOiQ âLQGOHU 5R]KRGÿt1RYRWQi±6YR]LOâWUHLW
9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
Olomouc:-:HLVV±9UiQD'RVWiO=.DVDO$
=DWORXNDO0äiN+URFK±1HRUDO3ROFU''RN
RXSLO)UDQN3DVWUQHN3LSSDO6OtYD+RĜiN
Trenér:3DYHO6HGOiN
3URVWčMRYýHUQê %LVNXS ±âLOKiQHN+UXEDQ
1ČPHF0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU.RWOiQ
2 7RPiQHN âLQGOHU - +R]PDQ 9 .RXWQê )
+ROXE%ODKRXãHN
Trenér:)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\PODGvÉz½FL'
2ORPRXF3URVWÈMRY
 
Branky:  'UiEHN =HPERORYi   9 1DYUiWLO
9\PČWDO 'UiEHN 3ČUĤåHN =HPERORYi
0XVLO 9\PČWDO 0XVLO0XVLO 9\PČWDO ±â
3DOiQHN +HMFPDQ 0DUHN 3tWU 5DLV 0DUHN 
3tWU .XPVWiW âSLþiN 0DUHN )LDOD 5DLV 
3tWU 0XGUOD .XPVWiW0DUHN â3DOiQHN 
5R]KRGÿt 'XEVNê 6YR]LO 9\ORXÿHQt  9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFLOlomouc::HLVVRYi
±ýHFKRYVNê3ČUĤåHN5.DVDO6HGOiþHN91DYUiWLO
=DYDGLO±3~U-XUiN%DMHU/'RNRXSLO=HPERORYi
9\PČWDO+DEHUPDQQ5RPDQRYVNê'UiEHN0UDþHN
0XVLOTrenér:3DYHO6HGOiN3URVWčMRYâWRXUDþ±â
3DOiQHN)U|POâSLþiN'+R]PDQ0DWČMND±73D
OiQHN.RQþLFNê3tWU0XGUOD0DUHN5DLV)LDOD+HMF
PDQ.XPVWiW.RSHFNê
Trenér:)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\VWDUvÉz½FL%
3URVWÈMRY2SDYD
 
Branky:27RPiQHN 0RMåtãHN 27RPiQHN )
+ROXE ±0:HLVV 9RMWRYLþ 5R]KRGÿt'ROHåHO±
-.URXSD3DYHO9\ORXÿHQt9\XæLWtV oslaEHQt'LYiFL
3URVWčMRY ýHUQê ± âLOKiQHN +UXEDQ 1ČPHF
0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU.RWOiQ27RPiQHN
âLQGOHU-+R]PDQ9.RXWQê)+ROXE%ODKRXãHN
Trenér: 0DUWLQ 7RPiQHN Opava: /DViNRYi ±
9DYUHþND'LYLã9RMWRYLþ'|KQHU9LQFHQW*ORV±0
:HLVV 1iGHQtþHN %HQã +ĤOHN .ODSHWHN 9L]DXHU
9LOiãHN
Trenér:-DURVODY3ODQRYVNê

NRORMXQLRÔLQDGVWDYED
2UORY½3URVWÈMRY
 

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
VWUDQD

Basketball Nymburk - BK Olomoucko
/,*$å(16.83,1$&².2/2

%Trojky: 7+'RVNRN\
Asistence:  Fauly: 

67

106


5R]KRGÿt
+UXãD1HMH]FKOHE=iUXED
'LYiFL

Sestava BK Olomoucko:
0RUJDQ 0DOLN  .RXĜLO 5DGRYDQ 
6HKQDO0DUHN3DO\]D/XNiã'HGHN-LĜt
 -RVLSRYLþ ,JRU  9DãiW 9LNWRU  âWČSiQ
'RPLQLN9iĖD)UDQWLãHN*RJD$GDP
6\FKUD/XNiã.OHSiþ(ULN
Tréner:3UHGUDJ%HQiþHN

Ä8WNiQtVHWČåNRKRGQRWt
NG\åVHSURKUDMHRþW\ĜLFHW
ERGĤ³

9.3URVWčMRY%²7-233URVWčMRY
VHW
VHW




VHW



VWUDQD

6HVWDYD233URVWčMRY
%DUWRãtNRYi %DOiNRYi .RþDĜRYi
&KOXGRYi =DEORXGLORYi %HGQiĜRYi
libero.UDWRFKYtORYi
Trenér:/DGLVODY6\SNR

Ä6NRURMVPH
QHFK\ERYDOL
DRGYHGOLSHUIHNWQt
WêPRYêYêNRQ³

1\PEXUN2ORPRXFNR



YtFHYKODYQtPNXSyQX

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

Branky:5DPERXVHN8UEDQþtN 5DPERXVHN 
âYHF 0DFXUiN 8UEDQþtN .DOHWD 5DP
ERXVHN  âSDFtU  âSDFtU  8UEDQþtN 5DP
ERXVHN ±9OþHN7DUãLQVNê 3RNRUQê)RMW 
7iERU *U\F 3RNRUQê $ýHUQê 0Ui]HN )RMW 
5R]KRGÿt.UHQåHORN±.UHPHU7Niþ9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
2UORYi 9tWHN ± 0DFXUiN 0DFKDF]HN ýtSHUD ±
*XOD .DOHWD 5DPERXVHN âYHF /X]DU âSDFtU
3ĜHþHN8UEDQþtN=LHOLQVNLTrenér:'DQLHO0DURV]
3URVWčMRY'XEVNê±â=DWORXNDO3RNRUQê9OþHN
-LĜtþHN *U\F ± $ ýHUQê 6WORXNDO 7iERU )RMW
0Ui]HN7DUãLQVNê3tFKDOTrenér:0LFKDO-DQHþHN

)876$/
2NUHVQÉVRXWÈz
WXUQDM.RVWHOHFQD+DQp
6PUåLFH±5HOD[$ULVWRQ±'DQLHO*UHPLR
±6PUåLFH5HOD[±ýHFK\S.'DQLHO±*UH
PLR6PUåLFH±$ULVWRQýHFK\S.±'DQLHO
*UHPLR±5HOD[$ULVWRQ±ýHFK\S.

WXUQDM1ĨPġLFHQDG+DQRX
%URGHNX3Y±1H]DP\VOLFH2WLQRYHV±2U
DQJH1H]DP\VOLFH±3WHQt=DYDGLOND±
%URGHNX3Y2UDQJH±1H]DP\VOLFH3WHQt
±2WLQRYHV=DYDGLOND±2UDQJH%URGHNX
3Y±3WHQt2WLQRYHV±=DYDGLOND
 5HOD[
 1H]DP\VOLFH
 2UDQJH
 2WLQRYHV
 =DYDGLOND
 $ULVWRQ
 %URGHNX3Y
 *UHPR
 6PUåLFH
ýHFK\S.
3WHQt
'DQLHO

Tabulka:















































































/LJD9HWHU½QÕ
WXUQDM.RVWHOHFQD+DQp
5HOD[±â7,.$%(;,0±.REHĜLFH+$1È
±=$9$',/.$.REHĜLFH±5HOD[â7,.$±
+$1È=$9$',/.$±%(;,0

Tabulka:

 5HOD[
     
 %H[LP
     
 +DQi
     
 =DYDGLOND
     
 âWLND
     
 .REHĜLFH
     
PXåVWYR 6. 6NDOND ]DViKQH GR VRXWČåH Då QD
WXUQDML














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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDSURVLQFHKRGLQ
2SDYD.ROtQ6YLWDY\'ČþtQ  3DUGXELFH
1\PEXUN  86.3UDKD1+2VWUDYD  
ÒVWtQDG/DEHP%UQR+U.UiORYp2ORPRXFNR

/,*$08åĤ

YtFHYKODYQtPNXSyQX

7HOQLFH3URVWĨMRY

 

5R]KRGÿt .RSĜLYD D 0DWXãND 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFHEUDQHN7HOQLFH/HQJiO%tP.RQHþQê
.XNODD3RSHOD
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê=0LFND±
-XUHþND2UGHOWětKD01HYUOêâHVWRĜiG
/DPSORWD-XUD5DãND.RVLQD
Trenér:7RPiãýHUQtþHN

Ä1HPČOLMVPHãDQFL³
7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD



VWUDQD
675$1$

'DOät YëVOHGN\  NROD ÒMH]G X %UQD 
0DORPČĜLFH%UQR%%RKXQLFH6..3%UQR
%2ORPRXF,YDQþLFHQHKOiãHQR

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 %RKXQLFH
 7HOQLFH
 ,YDQþLFH
 ÒMH]GX%UQD
 0DORPČĜLFH%
 90H]LĜtþt
 6..3%UQR%
 .RVWHOHFQ+
 2ORPRXF
.XĜLP
3URVWčMRY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 

 
 


.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDSURVLQFHKRGLQ
0DORPČĜLFH%UQR%%RKXQLFH  7-6RNRO
,,3URVWčMRYÓMH]GX%UQD  ,YDQþLFH7HO
QLFH6RNRO90H]LĜtþt+%&2ORPRXF6..3
%UQR%6..XĜLP  

/,*$08åĤ-0.2/2
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5R]KRGÿt3ODQNDD6PpNDO9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL

%UDQNRYëVOHG

Sestava a branky Kostelce:1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO6PpNDO0*UXOLFKětþDĜ3RGKUi]VNê
/9DUKDOtN'RVWiO0*UHSO3DOLþND+DYOtN
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

Ä0iPUDGRVW
]Y\GDĜHQpKRORXþHQt³

0LODQ9$5+$/Ë.NRXþ.RVWHOFH

Foto: Marek Sonnevend



/,*$å(16.83,1$&².2/2

9.3URVWčMRY%²7-233URVWčMRY
VHW
VHW
VHW





VHW
VHW




6HVWDYD9.3URVWčMRY%
1HþDVRYi
2ERUQi
6WRSNRYi
'YRĜiþNRYi 6RDUHV %RXGRYi OLEHUR
6WDYLQRKRYi±+XGHþNRYi7HVDĜRYi'RV
WiORYi0DUHãRYi7UHQpU$OHã1RYiN

.RVWHOHFQ+90H]Lítġt
 

.RVWHOHFQ++.6RNRO90H]Lĝtÿt

33

Foto: Marek Sonnevend

2

3

5R]KRGÿt'RãOtND'YRĜiNþDV
KRGLQ\'LYiNĥ

6HVWDYD233URVWčMRY
%DUWRãtNRYi %DOiNRYi .RþDĜRYi &KOX
GRYi =DEORXGLORYi %HGQiĜRYi OLEHUR .UD
WRFKYtORYi 6WĜtGDO\ .ROiĜRYi 3ĜLNU\ORYi
6RXþNRYi7UHQpU/DGLVODY6\SNR



NROR




/DGLVODY6<3.2
WUHQpU7-233URVWČMRY

VWUDQD

Ä5R]KRGORYČWãtVUGFHVRXSHĜHNMHåYtFFKWČO\
LERMRYDO\³
$OHã129È.WUHQpU9.3URVWČMRY%

+=(1



3

6HVWDYD9.3URVWčMRY%
1HþDVRYi 2ERUQi 6WRSNRYi
5R]KRGÿt 'YRĜiN D 'RãOtN þDV  KRGLQ\ 'YRĜiþNRYi6RDUHV%RXGRYilibero
6WDYLQRKRYi Trenér: $OHã1RYiN
'LYiNĥ

%$6.(7%$/



0



KOOPERATIVA NBL
3UHGUDJ%(1Èý(.
NRXþ%.2ORPRXFNR 3ĝHGHKUiYNDNROR

Foto: Basketball Nymburk

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH





VWUDQD

VWUDQD

92/(-%$/

)/25%$/

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

',9,=(VNXSLQD(

NROR

NROR

%UQR  1HMYtFHERGĥ DenyVRYRYi6WDĖNRYiâLPiĖRYi-DQHþ
NRYi6YRERGQtNRYi'LDWNRYiD6NOHQi
ĜRYi SR   2ORPRXF  2VWUDYD   
   1HMYtFH ERGĥ 7UQNRYi D +RGDQRYi
SR0LFKDOtNRYiD6WUXãNRYiSR.RMGR
Yi:DQF]\NRYiäDUQRYLFNi KP Brno
 ãWHUQEHUN      1HMYtFH ERGĥ
&DUSHQWLHURYiâXQGHUOtNRYi3RGKUi]Ni
.RILHRYi.QHLIORYi.DUDELQRYLþRYi
/LEHUHF)UëGHN0tVWHN 
 1HMYtFHERGĥ6YRERGRYi.RKRXWRYi
%DUWRãRYi%RURYFRYiâQHOO\RYi
-XUþtNRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR
    
 2ORPRXF     
 3URVWčMRY      
 2VWUDYD
    
 2O\PS3UDKD     
 /LEHUHF
    
 .3%UQR
    
 )UêGHN0tVWHN    
 3ĜHURY
    
 âWHUQEHUN     

%UDQN\3URVWčMRYD.UQiþ )RMW= +pO ýDMDQ +pO.UD
WRFKYtO 0DĢFKD .RQHþQê )RMW= 5R]KRGÿt.ĜLYiQHN
9\EtKDO9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD:HLGLQJHU )LFD +pOýDMDQ
ýPHOD 2ãĢiGDO )UêGD  )RMW 0 .RXĜLO )RMW =
.RQHþQê.UQiþ.UDWRFKYtO0DĢFKD9OþHN-XGDV
Trenér:5DGHN3DĜHQLFD
'DOät YëVOHGN\  NROD 2UORYi  8QLþRY S
3ĜHURY7ĜLQHF9VHWtQ-HVHQtN2ORPRXF
)UêGHN0tVWHN=OtQâXPSHUN

3íHURY3URVWĨMRY

1:3 .UQRY.3URVWĨMRY

YtFHYKODYQtPNXSyQX
 
'DOät YëVOHGN\ NROD Olymp Praha - VK

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDSURVLQFHKRGLQ
9.%UQR/LEHUHF  )UêGHN0tVWHN2OR
PRXF 2VWUDYD  .3 %UQR âWHUQEHUN  3ĜHURY
3URVWčMRY2O\PS

/,*$l(16.83,1$&
9ëVOHGN\DNROD

%tORYHF±2GU\  D  VK
3URVWčMRY%233URVWčMRY  D
 - více v hlavních kuponech,
9VHWtQ)UêGHN0tVWHN%  D
 .\OHãRYLFH2VWUDYD%2SDYD1RYê
-LþtQ  D 
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
2SDYD
     
1RYê-LþtQ
      
9VHWtQ
      
%tORYHF
      
2VWUDYD%
      
2GU\
      
233URVWčMRY       
)UêGHN0tVWHN%       
3URVWčMRY%       
.\OHãRYLFH       
.$03ĜÌã7Č
 D  NROR VRERWD  SURVLQFH  D
 KRGLQ 2GU\  1RYê -LþtQ  D  
2VWUDYD%±2SDYD D )UêGHN0tVWHN
%.\OHãRYLFH233URVWčMRY9VHWtQ, %tORYHF
²9.3URVWčMRY%

NROR

-HVHQtN.3URVWĨMRY
 

%UDQN\ 3URVWčMRYD 2ãĢiGDO .RXĜLO  +pO ýPHOD 
.UQiþ )RMW =  ýDMDQ ýPHOD  9DãXW +pO  ýHMND
-XGDV )RMW= .UQiþ 5R]KRGÿt.OLPHFNê.XEiþ
9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD :HLGLQJHU 3ĜLE\O   +pO =D
EORXGLO ýPHOD 9DãXW 2ãĢiGDO .RXĜLO ýHMND )RMW
= .RQHþQê .UQiþ %H]RXãND -XGDV .UiO 9OþHN
ýDMDQ
Trenér:5DGHN3DĜHQLFD
'DOät YëVOHGN\  NROD )UêGHN0tVWHN  9VHWtQ
VQ.UQRY3ĜHURYS8QLþRY2ORPRXF
2UORYiâXPSHUN7ĜLQHF=OtQ













35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

âXPSHUN
7ĜLQHF
.UQRY
2ORPRXF
8QLþRY
.3URVWčMRY
2UORYi
9VHWtQ
=OtQ
3ĜHURY
-HVHQtN
)UêGHN0tVWHN
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9¼QRFHMVRXWDG\ Lipka se Smích a smích. Show 3v1

pochlubila šikovností klientù VNOLGLODY3URVWĚMRYĚ~VSĚFK
FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Svíčky, dekorace a ozdoby, vánoční zboží. Vše našli uplynulý pátek návštěvníci prostějovského kina Metro 70. Ovšem v budově
toho mezi desátou a sedmnáctou hodinou mohli objevit mnohem více.
Zejména spoustu aktivních, nadšených lidí, klientů a pedagogů ze
společnosti Lipka. Ta se lidem s handicapem stará o zlepšování jejich
dovedností, ale také o zábavu a volný
čas. A zjevně se to Lipce daří.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Její klienti totiž předvedli šikovné
ruce. Ve foyer prostějovského kina si
tak lidé mohli zakoupit mnohé jimi
vyrobené dekorace a zajímavosti. Ať
už z vosku, provazu, dřeva, či dalších
materiálů. Zboží, jejichž koupí lidé
přispěli na Lipku, navíc zářilo všemi
barvami. „Mají to krásné, děti jsou
opravdu šikovné, jsem ráda, že jsem
šla,“ říká Zlata Lepilová. Prostředí
Lipky pro ni není neznámé. „Pracovala jsem tam, mám tady známé
a chtěla jsem vidět děti, které si pamatuji. Také jejich výrobky mě zajímaly.
Chtěla jsem zkrátka organizaci podpořit, podporuji i charitu,“ svěřila se.

klikni na
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Právě rodiče, příbuzní dětí a také současní a bývalí zaměstnanci dorazili
zprvu do kina nejčastěji. Později se
začali trousit také návštěvníci, kteří
s Lipkou zkušenosti jinak nemají. Přišli
tak ale o básně klientů, koledy a zpěv,
stejně jako o taneční vystoupení Radoslavy Pokorné. „Užila jsem si to, byla ale
tréma. Nacvičovala jsem si to ale doma.
Účastním se pravidelně. Ještě budeme
mít akci v Duze a u seniorů,“ prozradila
pro Večerník. Její kreace vzbudily velké
nadšení přihlížejících. A stejně jako předešlé recitování a zpívání byly odměněny ohlušujícím potleskem.
I díky tomu mohli být v Lipce spokojení. „Vystoupení byla úžasná.

Není jednoduché to vše natrénovat,“
uvedla ředitelka Lipky Renata Čekalová. „Tématem číslo jedna je vánoční
výzdoba. Byla první adventní neděle
a myslím, že si tu každý může najít
něco pěkného pro sebe nebo své nejbližší, co mu bude advent připomínat,“ dodala k devatenácté akci, která
dostala název Tak to vidím já. Spokojena mohla být i se zájmem lidí.
Do kina se hned na úvod nahrnul
doslova dav. A atmosféra? Vpravdě
vánoční. Koneckonců jak sama Radoslava Pokorná řekla, ze všeho nejvíc
se aktuálně těší právě na svátky. A řada
přítomných by s ní nepochybně souhlasila.

PROSTĚJOV Monika Arichteva,
Nikol Štíbrová a Martina Pártlová.
Pokud jste žena a je vám mezi dvaceti
a třiceti, asi se pro vás nejedná o neznámá jména. Trio třicátnic, které na
YouTube i v rádiu komentuje dnešní
svět a utahují si samy ze sebe, je jen
těžko zapomenutelné. A sbírá diváky, kam jen vkročí. V Prostějově ve
Společenském domě pak o ně měla
trojice žen vystupující s talk show
3v1 postaráno. Hlavní sál se zaplnil až po střechu. „Vyprodáno bylo
prakticky během jednoho dne od začátku prodeje,“ mnula si ruce Lucie
Dračková z pořadatelské agentury
Top art promotion.

rovi pro snídani. Zejména pokud bydlíte v paneláku...
Tomáš Zástěra pak Monice, Nikole
a Martině neúnavně nahrával na smeče.
I publikum pak bylo do show vtaženo.
Pět lidí z něj mohlo položit dotaz, nejzajímavější z nich zaručil výhru trička.
Podle očekávání všechny směřovaly
opět na sex. „Zkoušeli jste někdy něco
mezi sebou?“ zněl ten poslední a poprvé za celý večer to vypadalo, že něco
dokáže známé ženské trio vyvést z míry.
Nicméně trojice se nevěnuje pouze oblasti sexu a vztahů. Ve svých videích na
YouTube například srovnávají rozdíly
mezi mužem a ženou, také vtipně pa-

Michal SOBECKÝ
Představení zahájilo promítání toho, co
většina mužů nejspíš na svých drahých
polovičkách neocení: natáčení a neustálé pózování tria před foťákem. Pro
Instagram a sociální sítě, jak jinak. Už
tento úvod diváky (respektive v drtivé
většině divačky) nadchl. A po příchodu
ženského tria na pódium v doprovodu
moderátora rádia Evropa 2 Tomáše Zástěry se smích ještě vystupňoval. Všechny tři své divačky od začátku bavily,
řadu fórků a historek pak směřovaly
do oblasti sexu a intimity. Lidé se tak
dozvěděli, jaké jsou druhy penisů, co to
znamená poloha „na želvu“ anebo proč
je někdy důležité vyrazit svému partne-

rodují. „Znám je z rádia. Poslouchám
je někdy, když jedu autem z práce. Jsou
humorné a vtipné,“ uvedl Petr Maleček.
Patřil mezi nemnoho mužů, kteří si našli cestu do sálu, což také protagonistky
ocenily.
Po představení lidé měli možnost se
s hereckou trojicí pozdravit. Případně
se s protagonistkami vyfotit. A řada
fanoušků této možnosti využila. „Vše
proběhlo podle plánu. Myslím si navíc,
že atmosféra byla super. Lidi se smáli
prakticky od začátku až do konce. Podle
mě tu dlouho zase nic tak vtipného nebude,“ poznamenala spokojená Lucie
Dračková.
FOTOGALERIE
klikni na
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Vybralo se celkem 216 tisíc korun, což je nejvíce v letité historii akce

PROSTĚJOV Fantastický výsledek! Takto lze shrnout výsledek 21. humanitární aukce
uměleckých předmětů ve
prospěch prostějovské školy pro postižené děti. Dražba
se konala uplynulou středu
27. prosince v prostějovském
Národním domě a k mání bylo
123 děl renomovaných výtvarníků. Nakonec se jich prodalo
59. Výtěžek překonal i ta nejoptimističtější očekávání. Na
dobrou věc se podařilo vybrat
celkem 216 tisíc korun, což je
vůbec nejvíce v dlouhé historii
celé akce.

Martin ZAORAL
Dražbu uspořádala škola Jistota
působící na Tetíně ve spolupráci
se společností Omega. Její letošní
výtěžek se zastavil na čísle 216 tisíc korun. „Máme obrovskou radost, bylo
to naprosto fantastické!“ netajila své
nadšení nad výsledkem aukce ředitelka
Jistoty Marie Turková.
Zanejvyššíčástkusevestředuvydražil
obraz Vlastimila Zábranského Žírná
Haná, za nějž nový majitel zaplatil 55
tisíc korun. Za 35 tisíc se pak prodal obraz Michala Halvy Nově popsané druhy
ryb. Přetahovaná se strhla i v případě

FOTOGALERIE
klikni na
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řady dalších děl. „Například ručně foukané číše prostějovského skláře Jana
Jankůje, které byly původně nabízeny
za pětistovku, se prodaly za cenu téměř
pětinásobně vyšší,“ upozornila Marie
Turková.
V Národním domě šlo za příznivé
ceny sehnat díla špičkových výtvarných umělců, mezi které nepochybně
patří Jiří Anderle, Jiří Suchý, Boris
Jirků, Michael Rittstein, Tomáš
Hřivnáč a celé řady dalších. Jistou
kuriozitou byl i obraz známého
prostějovského politika Jaroslava
Faltýnka nazvaný Karneval, který
mezi ostatními díly vynikal zejména

díky své výrazné barevnosti. Výtěžek
z aukce by měl putovat na provoz
školy. „Využijeme ho zejména na dopravu dětí či nákup kompenzačních
pomůcek,“ nastínila Marie Turková.
Fotografie děl, která dosud nenašla
svého kupce, jsou stále k vidění na internetových stránkách školy. „Případní
zájemci si je mohou zakoupit v kanceláři
na Tetíně,“ uzavřela ředitelka Jistoty,
kterou o nadcházejícím adventu čeká
celá řada akcí. Už ve středu 4. prosince
vystoupí její žáci v Tesku, o den později
v KK Duha na akci Žijí mezi námi. Ve
prospěch školy půjde i výtěžek z koncertu, který se bude konat v neděli 8.
prosince v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Brněnské ulici.

nemocných Nemocnice Prostějov,“
vypočítala Milada Sokolová, prostějovská hlavní organizátorka a předsedkyně Okrašlovacího spolku.
S nápadem obdarovat děti z dětských domovů dárkem, který si sami
přejí, přišla předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život
Věra Novotná. „Její nabídku ‚inzerovat‘ dárky na jejich webu jsme
s potěšením přijali, letos spolupracujeme již poosmé. Dárky tentokrát
poputují dětem z Azylového centra
Prostějov, dětem ze sociálně slabých

rodin, o které pečuje SOS Kompas
Prostějov, a Dětské domovy Plumlov a Konice,“ doplnila Sokolová.
Dárky, které může veřejnost věnovat, jsou vystaveny na webových
stránkách spolku Dobré místo
pro život. Pro děti je najdete na
adrese https://www.dobremistoprozivot.cz/stromProstejov2019
pro seniory na https://www.dobremistoprozivot.cz/stromProstejovSeniori2019.
Celkem se jedná o téměř 240 přání.
Najde si každý svého dárce? (red)

Sportovali pro dobrou věc: Můžeme již plnit vánoční přání. Dětem i seniorům!
Vyznavači jógy zaplnili halu

PROSTĚJOV Zacvičit si, navíc
FOTOGALERIE
udělat něco pro druhého. Obojí
klikni na
mohli zaráz zvládnout předmiwww.vecernikpv.cz
BYLI JSME
nulou sobotu návštěvníci prostěU TOHO
jovského Národního sportovního
centra. Od rána až do šestnácté
hodiny v něm probíhala benefiční
akce Den s jógou. Jak hlavní, tak
i menší sál sportoviště se tak staly místem, kde se desítky lidí, zejména žen, nechaly unášet světem
0CPG\¾LGOUKPGOQJNKUV÷åQXCV2QąCFCVGNÆ&PGULÐIQWOQJNKDÚVURQéVGO
jógy a jejími jednotlivými typy.
×éCUVPÊMčURQMQLGPÊ
Foto: Michal Sobecký
Saans joga a balance jóga byly jen
Obě narazily na fakt, že se jedná našli cestu. „Všechno klaplo podle
některými z nich.
charitativní akci. Vstupné totiž plánu. Ti, co měli přijít, přišli. Jsme
Michal SOBECKÝ opoputuje
na dětský hospic Dům spokojení i se zájmem,“ okomenVelká většina účastníků pak měla po pro Julii, brněnskou společnost tovala organizátorka akce Barbora
cvičení úsměv na tváři. „Já dělám připravující projekt pro rodiny Skácelová. Vyzdvihla skutečnost, že
jógu nepravidelně, ale chtěla bych s nevyléčitelně nemocnými dět- příchozí nemusí mít s jógou téměř
tomu dát režim. Akce se mi velmi mi. A dětmi umírajícími. Na místě žádné zkušenosti. „Každý směr vylíbí, je pro dobrou věc a vyzkoušela bylo možné projekt podpořit i za- plývá jen z jednoho, a to je jóga. Jsou
jsem si různé styly,“ svěřila se Večer- koupením různých předmětů a sa- tam nějaké asaany a ty mají hloubku
níku Pavla Kovářová. „To já dělám mozřejmě se o něm dozvědět veške- a začátečník nepůjde tak hluboko,
jógu pravidelně a hlavně když je to ré informace.
jako pokročilý. To je jasné. Je prostor
pro dobrou věc, tak jsem chtěla urči- Lidé na možnost pomoci pohy- od začátečníka po velmi pokročilé,
tě přijít. Hatha je mi úplně nejbližší,“ bem zjevně slyšeli. A ve velkém si takž si každý přijde na své,“ vysvětlila
přidala se Iveta Kubíková.
do Národního sportovního centra Skácelová.

PROSTĚJOV Již osmý ročník
akce Strom splněných přání pořádá Okrašlovací spolek Prostějova
ve spolupráci se spolkem Dobré
místo pro život. Radost můžete opět udělat dětem i seniorům
z prostějovského regionu.
„I letos jde o dárky pro klienty z Domova Daliborka Prostějov, seniory z Domova pro seniory Jesenec,
ADP–SANCO – Dům domácí
péče, seniory z Domova seniorů
Prostějov, Centra sociálních služeb
Prostějov i Léčebnu dlouhodobě

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á
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generála Moravce. Kdo tedy dorazil
na jeden z největších koncertů, které
Prostějovsko letos zažilo i zažije, pomohl zároveň dobré věci. „Cílová částka není stanovena. Očekávání bylo, že
se bude jednat o plusovou akci, teda
že vyděláme peníze. Ty by pak šly na

Z VERNISÁŽE
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která tak narazila na fakt, že nedělní
výstava nebyla jen o Josefu Ladovi, ale
i o vánočních výrobcích. Ty pochází
z rukou klientů domovů seniorů z okolí:
z Jesence, Bohuslavic a Ludmírova. „Senioři se výstavy zúčastnili, každoročně
přispívají svými výrobky. Tuhle tradici

8¾PQEGLUQWVCF[-QPKEM¾XÚUVCXCX\¾OMWWOÊPCXQFKVVWURT¾XPQWUX¾VGéPÊCV
OQUHÆTW
2x Foto: Michal Sobecký

V konickém zámku pochopitelně nebyly originály, vzhledem k jejich cennosti.
Nicméně i kopie přitáhly pozornost.
„Přivedla nás sem výstava, je taková
vánoční, chtěli jsme tedy vzít i děti, aby
se podívaly. Znají to i z pohledů. Možná
si zde nakoupíme i nějakou drobnost,“
prozradila Večerníku Jitka Klemsová,

Michal SOBECKÝ

KONICE Vpravdě vánoční atmosféru dokázali naladit v konickém
zámku. Přesně na měsíc totiž zdejší
reprezentační sál hostí výstavu děl,
která vykreslují Vánoce jako žádná
jiná. Od neděle se tam koná výstava
děl Josefa Lady. Malíř zachycoval
Vánoce na přelomu 19. a 20. století,
a to v chudším, venkovském prostředí. Ušanky, kožíšky, kopy sněhu
i lidové obyčeje. To jsou známá díla
ještě známějšího malíře.

Foto: Michal Sobecký

jsme zachovali. Lada je pak, myslím si,
hodně lákavý. Je to taková ta nostalgie,“
vrátila se k taháku vánoční Konice Lucie
Krejčí z informačního centra. Jak dodala,
že se jedná o dědictví z dřívějška. „Tahle
výstava byla domluvena už za mé předchůdkyně Radky Lexmanové. Původně
byla v Jaroměři,“ poznamenala.
Návštěvníci se kromě zasnění nad takzvanou ladovskou zimou, známou tak,
že o ní zpívá i písničkář Jaromír Nohavica, mohli o malíři taky něco dozvědět.
Jednak o tragickém osudu jedné z jeho
dcer, druhak o tom, že si ševcovským
knejpem jako dítě poranil oko. Celkově
pak obě části vánoční výstavy vzbudily ohlas. A lidé neváhali s kupováním
drobností svým blízkým. „Výstava je
k vánočním trhům, lidé už jsou naučení
se sem jít před vánočními trhy podívat,“
připomněl ředitel městského kulturního střediska Tomáš Vrba.
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Martin ZAORAL

toho ovšem vyniká také jako malíř.
Ocenila jej nejen jeho alma mater, ale
také Jihomoravský kraj, či brněnské
biskupství. Sedláčkovy obrazy jsou
populární zejména v Brně, nicméně
nedílnou součástí jeho tvorby jsou
také akvarely s námětem Prostějova.
K našemu městu jej přitom váže osobní pouto jakožto k rodišti jeho dědečka. Ukázky ze Sedláčkovy malířské
tvorby nyní visí ve Státním okresním
archivu (SOkA). „Tato výstava je
prodejní. Jeden z velkých obrazů zaStanislav Sedláček přednáší právo na chycující historické závody automoMasarykově univerzitě v Brně. Kromě bilů se prodal přímo na vernisáži,“

PROSTĚJOV Pokud se někomu
Prostějov nelíbí, pak se špatně dívá.
I s tímto zjištěním člověk odejde
z výstavy obrazů Stanislava Sedláčka, které lze aktuálně obdivovat ve
Státním okresním archivu v Třebízského ulici. Studovaný právník
a oceňovaný malíř na svých obrazech zachytil Prostějov s neobyčejnou zručností jako příjemné, malebné a barvami hýřící město.

prozradil nám zaměstnanec SOkA.
Pozoruhodné nepochybně je, že na
vystavených plátnech lze objevit nejen
současný Prostějov, ale i ten, v němž žili
naši předkové. Svědčí o tom například
obraz trhu na hlavním prostějovském
náměstí ze začátku 20. století.
Kdo si našel do Třebízského ulice cestu, ten určitě nelitoval. „Děkujeme za
krásný zážitek! Holky z Lipové,“ lze si
mimo jiné přečíst v návštěvní knize.
Výstava Stanislava Sedláčka bude
ve Státním okresním archivu k vidění až do 20. prosince, a to každý
všední den od 8:00 do 16:00 hodin.

0CXÚUVCX÷5VCPKUNCXC5GFN¾éMCOčåGVGOKOQLKPÆQDFKXQXCVKVGPVQRTQUV÷LQXUMÚVTJPCJNCXPÊOP¾O÷UVÊVCMLCM\ąGLO÷X[RC
FCNPC\Cé¾VMWUVQNGVÊ
Foto: Martin Zaoral
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teď sice nefigurují žádné zahraniční
posily, ale to podle slovenského kouče není žádná slabina. „Belgičanky
mají v posledních letech špičkový
nároďák, v Evropě jeden z nejlepších.
Odpovídá tomu poměrně vysoká úroveň jejich ligové soutěže se spoustou
nesmírně šikovných mladých talentů,
jejichž výchově věnují obrovskou pozornost,“ zaregistroval Petráš.
Stávající výběr Beverenu mapuje z několika různých zdrojů. „Máme nějaké
informace od Olomouce, která ho loni
vyřadila z CEV Cupu a v létě mu naopak nestačila v přáteláku. Stěžejní pro
studium hry Asterixu pak jsou dvě zápasová videa, z nichž holkám uděláme
taktickou přípravu. S kolegou Lukášem
Sťahuliakem na nás popravdě dost zapůsobily dvě věci: ohromná ofenzivní
rychlost a skvělé podání. Tohle určitě
budou největší zbraně soupeře,“ odtušil
Petráš.
Předem skládat své kolty ovšem hanácký soubor rozhodně nehodlá. „Favorizovat je potřeba belgické družstvo,
zvlášť pro úvodní zápas na jeho hřišti.
Přesto nejde o žádný nepřekonatelný
velkoklub, který by nás měl smést rozdílem několika tříd. Věřím, že mu dokážeme co nejvyrovnaněji vzdorovat
a třeba i dokážeme venku vybojovat
nadějný výsledek do domácí odvety,“
přál si a doufal Petráš.
Důležité bude předvést v hale krajně
nebezpečných sokyň opravdu dobrý
výkon navzdory dlouhému cestování
autobusem. „Vyjíždíme už v pondělí
2. prosince, přenocujeme ve Frankfurtu a zbytek z celkové trasy okolo 1100
kilometrů dorazíme v úterý, kdy si pak
večer přímo na místě zatrénujeme. Ve
středu přijde na řadu klasický program, tedy dopolední předzápasový
trénink a následně samotné utkání. Hned po něm pojedeme zpátky
domů, to znamená přes noc a většinu
čtvrtka. Předpokládaný návrat do Prostějova 5. prosince někdy během odpoledne,“ prozradil Luboš Petráš.
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Z VÝSTAVY

Sebastiana dorazily zejména mladší
ročníky, Pokáč naopak zaujal hodně
lidi napříč generacemi. A No Name?
Slavná slovenská kapela nakonec splnila očekávání Markétě Frajové. Nalákala
totiž suverénně nejvíce lidí. A taneční
parket byl rozhodně nejhlučnější a nejživější.
„Přišli jsme na všechny kapely. Dostali
jsme lístky od zaměstnavatele jako vánoční dárek. Zatím se nám tu líbí. Od
všech interpretů znám nějaké písničky.
U Pokáče jsem akorát nevěděla do včerejška, jak vypadá,“ prozradila Večerníku Pavla Umlášková k interpretovi, který na svůj zjev – tedy nedostatek vlasů
– pamatuje i v jedné ze svých písniček.
Nicméně kapely zaujaly všechny. Sebastian třeba i tím, že den nato slavil
28. narozeniny. A tak mu přítomní
v dojemné chvíli sborově zazpívali. PoHudebníci to rozjeli
káč vzbudil pozornost texty, které byly
I tak ale bylo před pódiem živo. Na témě o čemkoli. „Koncert je moc popředseda správní rady fondu.
Pro některé účastníky pak byla právě
pomoc nadaci hlavním důvodem návštěvy. „Hlavní ale je, že je to koncert na
dobrou věc,“ uvedla třeba Markéta Frajová. „Mám ráda ty kapely, ale stěžejní
je práce nadace. Zatím je tady málo lidí
ale na No Name se to tady zaplní,“ zadoufala v první části koncertu.
Právě i pořadatelé byli trochu (ne)
zájmem o Megakoncert zklamání.
„Pokud by byl vyprodán sál na plnou
kapacitu, v což jsem věřil, mohl být
očekávaný zisk kolem čtvrt milionu
korun. To se ale nepodařilo a krátce
před zahájením koncertu jsem odhadl
spíše ztrátu v řádu několika desítek tisíc
korun. Ta bude kompenzována dary
našich nových podporovatelů,“ konstatoval Ganzar.

BYLI JSME
U TOHO
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BYLI JSME
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Jak to vidí
KAPITÁNKA
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3x foto: Michal Sobecký

zranění vojáků s trvalými následky
nebo na fatální zranění s následkem
smrti. Akce ale není veřejnou sbírkou.
Jde o charitativní koncert nebo, jak se
říká, benefiční akci,“ osvětlil Večerníku záměr projektu Vladimír Ganzar,
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BYLI JSME
U TOHO

jak sii lidéé užili megaako
onceertt....

Přišli na hudbu, přišli se pobavit. Ale
zároveň pomoci potřebným. Magekoncert v Prostějově nabídl hudbu
tří interpretů: Sebastiana, písničkáře
Pokáče a slovenské kapely No Name.
Ale také možnost přispět. Akci totiž
režíroval Nadační fond speciálních sil

<GLOÆPCONCFwÊFKX¾EKCJNCXP÷FKXCéM[RąKXÊVCNKMQPEGTV +IQT6KOMQX[DÊ\ÊNKFKCD[RQOQJNKUG\R÷XGO
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Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Z VÉKÁČKA

PROSTĚJOV Umění a charitativní počin. Tyto dvě aktivity se velmi často doplňují. Nejinak tomu
bylo i v případě prostějovského Megakoncertu, který se konal uplynulý čtvrtek v prostějovském
Společenském domě. Obří akce, která se snažila lidi přitáhnout hned na tři koncerty v jednom,
měla za cíl dvě věci: pobavit příznivce hudby a získat peníze pro rodiny vojáků, kteří byli těžce zraněni nebo zahynuli v boji. Zatímco první z ambicí se podařila na jedničku, druhý zůstala s malým
otazníkem...

32.ÉĠ$6(%$67,$1
NADCHLI FANOUŠKY
ŽHAVÁ NOVINKA

Ve středu večer je čeká úvodní mač šestnáctifinále
CEV Cupu na půdě Beverenu

nebezpečného, ale hratelného Přerova naším úspěchem. Zvlášť když
jsme i v nekompletní sestavě otočili
nepříznivý vývoj, což má svou cenu,“
radoval se kouč VK Lubomír Petráš.
Ani tentokrát nebyl výkon jeho svěřenkyň nijak excelentní, avšak dobrý
ano. A na příznivý výsledek to stačilo.
„Je důležité, že holky po té delší sérii venkovních proher znova okusily
chuť výhry v cizí hale. Jsme schopní

vítězit nejen doma, což nám před
cestou na evropský pohár do Belgie
může pomoct,“ těšilo Petráše.
A když vedoucí Šelmy Brno (35
bodů) vyloupily pražský Olymp
(24) a druhá Olomouc (34) udolala Ostravu (25), vrátily se Hanačky
(26) z páté příčky na výtečnou třetí
pozici! Navíc Liberec (19) senzačně
padl 2:3 s Frýdkem-Místkem, čímž
náskok na šestý post narostl na sed-

mibodový rozdíl.
„Samozřejmě jsme rádi za každou
výhru i dobré postavení v tabulce,
ale jde jen o průběžné pořadí někdy
v polovině dlouhodobé části, což
nelze přeceňovat. Klidně se budu
opakovat: my musíme pořád naplno
pracovat dál jako dosud, jedině tak
totiž dokážeme navázat na zatím poměrně vydařený průběh této sezóny,“
zdůraznil Petráš.

mi bodů v jednom postavení.
U Pražanek je během aktuálního ročníku jasně patrný rozdíl ve výkonnosti
doma a venku, stejně jako v případě
vékáčka. Svěřenkyně ostříleného trenéra Stanislava Mitáče ve své malé
hale podlehly jen Ostravě 1:3 a Olomouci 2:3, přičemž největší favoritky
málem zdolaly. Při výjezdech za soupeřkami tak jisté zdaleka nejsou, šanci
neměly u Šelem Brno 0:3 a nedávno
padly i v Králově Poli také 0:3.
Přesto však mají dost silný kolektiv
považovaný odborníky před startem
soutěže za černého koně. Na nahrávce
tvoří útočné kombinace zkušená exreprezentantka Lucie Smutná a slovenská posila Lenka Ovečková, na bloku

vyrovnané utkání a klidně ho i porazit. Důležité bude, jak se vyrovnáme
s náročným cestováním do Beverenu
a zpět, aby středeční zápas CEV Cupu
negativně neovlivnil naši sobotní formu. Každopádně by mělo jít o otevřenou bitvu, která zase víc napoví
do dalšího průběhu extraligové sezóny,“ řekl prostějovský kouč Lubomír
Petráš.
(son)

vs.
tvrdí muziku ostřílená Barbora Purchartová s kvalitní Pavlínou Šimáňovou, hodně platné jsou smečařky
Karyna Denysova z Ukrajiny a Anna
Komárková i univerzálky Romana
Staňková a Lucie Kalhousová.
„Olymp má nesporné kvality, ale bát
se ho určitě nemusíme. Doma se nám
zatím daří, a pokud to potvrdíme dobrým výkonem, můžeme s ním hrát

Prostějov (son) - Dohromady pět
klubových zástupců ČR poměří během tohoto týdne síly se svými soupeři v rámci evropských pohárů žen
2019/20. O volejbalistkách VK Prostějov před bitvou v belgickém Beverenu
píšeme podrobně na jiném místě této
dvoustrany, ale co ostatní české oddíly?
UP Olomouc po těsném vyřazení
z předkola elitní Champions League
čeká stejně jako vékáčko šestnáctifinále
CEV Cupu a v něm špičkový protivník – italské Busto Arsizio. Úpéčko
začíná ve středu večer na Apeninském
poloostrově, jeho postupové šance jsou
minimální. Naopak velkou naději projít
dál mají silné Šelmy Brno, které 4. prosince od 18.00 hodin přivítají finskou
Hämeenlinnu. V nejnižším Challenge
Cupu prožije obnovenou pohárovou
premiéru po mnoha letech Olymp
Praha, jenž ve stejný den večer zajíždí
do Slovinska na hřiště známého Calcitu
Kamnik. Dukla Liberec pak odstartuje
rovněž ve středu a také venku, konkrétně na palubovce rumunského CSM
Lugoj. V obou těchto případech určitě
existují reálné možnosti na postup ze
šestnáctifinále.

Do Evropy jdou
L2ORPRXF
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PŘEROV, PROSTĚJOV Jako vítěznou sůl na volejbalový chleba už
potřebovaly ženy Prostějova výhru
z venkovní palubovky. Čekaly na ni
od začátku října, kdy otočily duel
v Králově Poli z 0:2 na 3:2. A dočkaly se nyní v Přerově po dalším obratu, byť pouze z jednosetové ztráty.
Několik klíčových faktorů se dá vyčíst
z číselného shrnutí duelu. Za prvé:
hostující tým dokázal útočit lépe
(úspěšnost 38:42 procentům) i z výrazně horší přihrávky (40:31 procentům). Za druhé: Zubřice při stejném
počtu es (8:8) zkazily mnohem víc
podání (11:4). Za třetí: vékáčko mělo
o poznání lepší obranu, na síti blokově
10:15. Za čtvrté: domácí plejerky nasekaly při zakončení neporovnatelně
vyšší počet chyb (18:7).
Oba kolektivy bodově táhly čtyři
hráčky, na straně VK to byly Lucie
Nová (18), Gabriela Kopáčová (14),
Nikola Stümpelová (14) a Aneta Weidenthalerová (11). Posledně jmenovaná výborně zaskočila za absentující
Karolínu Fričovou především účinným servisem (3 esa) i hodně jistým
příjmem (54 procent). Její tři jmenované zkušenější parťačky měly dost
solidní ofenzivu (shodně 46 procent),
tahounka Lucka přitom navíc dobře
podávala (2 esa) a bránila (5 bloků),
vysoká věž Nikča defenzivně kralovala středu sítě (7 bloků). Zapomenout
nesmíme na spolehlivý přínos ostříle-
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Volejbal Pøerov
– VK Prostìjov 1:3

né Gabiky Kozmík (útok 57 procent,
2 bloky, užitečnost +7), tvůrčí schopnosti nahrávačky Míši Zatloukalové
i polařskou obětavost libera Terky
Slavíkové.
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Seriál vzájemných soubojů volejbalových sester Michaely
a Lucie Zatloukalových napsal další kapitolu. Tentokrát obě
nahrávačky absolvovaly celé utkání Přerova s Prostějovem ve
13. extraligovém kole v základních sestavách svých týmů jen
s krátkými střídáními. A úspěšnější byla pod tradičním dohledem rodičů starší Míša z VK.

Opět Zatloukalová vs. Zatloukalová

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Pohárové zpestření
v podobě belgického duelu na evropské scéně vystřídá pro volejbalistky Prostějova znovu pokračování UNIQA extraligy. V jejím 14.
kole přivítají ženy VK na domácím hřišti Sportcentra DDM celek
Olympu Praha, s nímž v sobotu 7.
prosince od 17.00 hodin svedou
přímý souboj o lepší postavení
v horní polovině tabulky.
Hanačky mají protivnicím z české
metropole co oplácet, neboť první vzájemný souboj této sezóny na
jejich palubovce hladce prohrály.
PVK před půlkou října triumfoval 3:0 (16, 18, 21), když všechny
tři sety rozhodl dlouhými šňůra-
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PROSTĚJOV Samé pozitivní zprávy přineslo prostějovským volejbalistkám sobotní 13. dějství probíhajícího ročníku UNIQA extraligy
žen ČR. Nejradostnější novinkou
ze všech se samozřejmě stalo vybojované vítězství 3:1 v Přerově.
„Dlouho jsme nemohli vyhrát venku,
kde nás čtyřikrát za sebou porazili
kvalitní soupeři. Proto je výborné,
že teď skončil výjezd na hřiště sice

Prostějov (son) - Dvě mládežnické
reprezentantky České republiky má
v současném výběru kadetek volejbalový oddíl VK Prostějov. Jsou jimi smečařka Simona Marešová a libero Andrea Píchalová. Obě absolvovaly od 20.
do 25. listopadu další tréninkový sraz
v Brandýse nad Labem, kde probíhala
intenzivní příprava včetně dvou utkání
extraligy juniorek. První proti Olympu
Praha (0:3) odehrála celé v základní
sestavě Píchalová, do druhého s Chodovem (2:3) naskakovala z lavičky Marešová. Talentované plejerky vékáčka
byly nominovány i na příští soustředění
v Mikulově (8. až 10. prosince) a mají
reálnou šanci dostat se do konečného
výběru pro úvodní část kvalifikace Mistrovství Evropy kadetek 2020, jež proběhne od 9. do 11. ledna v chorvatském
Zadaru. Závěrečný kemp před odletem
na Balkán přitom proběhne v termínu
2. až 5. ledna v Národním sportovním
centru Prostějov! Krátce nahlédněme
také do národního výběru ČR žákyň
nesoucího název Naděje 2006. Trenérsky jej totiž vede šéftrenér mládeže VK
Aleš Novák, jednu z asistentek mu dělá
lodivodka prostějovských starších žaček
Lenka Fabikovičová a aktuální soustředění ve Žďáru nad Sázavou absolvovala od 20. do 23. listopadu i její dcera,
zároveň letní posila hanáckého klubu
Andrea Fabikovičová.
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Novák a 2x Fabikovièová
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Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVANKY
VYRÁŽEJÍ DOBELGIE
Ženy VK jsou v lize zase třetí,
3202&7
těsně přeskočily Ostravu i Olymp
92-É.Ď0
MUZIKANTI NO NAME,

kultura v Prostějově a okolí

JEDNIČKA VK PODLE
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Ve středu večer je čeká úvodní mač šestnáctifinále
CEV Cupu na půdě Beverenu

milujeme

netové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Každoroční příjemné zpestření sezóny působením
v evropských pohárech je pro volejbalistky VK Prostějov zde.
Aktuálně vstoupí do CEV Cupu žen 2019/2020, v jehož šestnáctifinále narazí na belgický Asterix Beveren. První vzájemné střetnutí odehrají venku ve středu 4. prosince od 20.30 hodin. Odveta
v prostějovské hale je na programu ve čtvrtek 19. prosince od
18.00 hodin.

4

aneb názor
Michaela Zatloukalová
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Tolik střetnutí trvala série
venkovních porážek volejbalistek VK Prostějov
v letošní UNIQA extralize, než ji ukončily triumfem 3:1 u Zubřic. Předtím
podlehly postupně 0:3 na
Olympu Praha, 1:3 na
Šelmách Brno i v Ostravě
a 0:3 v Olomouci.

EVROPA VÍTANÝM ZPESTØENÍM

Časy, kdy ženy VK Prostějov dlouhá léta působily v elitní Champions League
a snažily se s hráčským kádrem nabitým kvalitními cizinkami prosadit mezi
nejlepšími kluby starého kontinentu, jsou už (asi nenávratně) pryč. Přesto
zůstává vystoupení na evropské pohárové scéně důležitou součástí sezóny
zdejších volejbalistek. I poté, co oddíl přešel na ekonomicky úspornější režim
a s výrazně omlazeným družstvem nejsou jeho momentální ambice zdaleka
tak vysoké.
Navzdory tomuto faktu stále je při vstupu do CEV Cupu na co se těšit. Minimálně z jednoho prostého důvodu: kromě zápasově výživnějšího úvodu
soutěžního ročníku 2019/2020 Hanačky již mnoho týdnů za sebou hrají
pouze jedno utkání týdně a intenzita jejich nastupování v ostrých duelech je
tak nízká. Což dvě nadcházející bitvy v šestnáctifinále Poháru CEV příjemně
změní. Navíc půjde o vítané zpestření programu jak pro samotné hráčky, tak
pro fanoušky tím, že holky poměří síly se zajímavým mezinárodním protivníkem, kterého zatím nikdy nepotkaly.
Dlouhodobá rivalita s Olomoucí i dalšími českými celky sice má svůj nemalý náboj, ale aspoň občas vyzvat na souboj někoho úplně cizího z jiné země
pro změnu voní kouzlem výjimečnosti. Zvlášť v předvánočním období. Navíc
Asterix Beveren je podle všech dostupných informací sice silným, leč nikoliv
nepřekonatelným sokem, jemuž by prostějovský mančaft mohl vyrovnaně
vzdorovat. A třeba příjemně překvapí, podobně jako v dosavadním průběhu
UNIQA extraligy ČR 2019/2020, kde se aktuálně vrátil na třetí místo. Postup
v Evropě by byl asi nečekaným, ovšem tím
krásnějším dárkem pod stromeček.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Věděly jsme, že v Přerově odehrajeme hodně důležitý zápas, který budeme chtít
venku po dlouhé době vyhrát. Jsou to tak pro nás tři důležité body a jsme za ně
moc rády, protože jsme přijely v oslabené sestavě. Pořád chybí ze zdravotních důvodů Leňa Knorová, teď se k ní přidala i nemocná Kája Fričová.
Naskočila místo ní Anet Weidenthalerová a zvládla to skvěle, přispěla
k dobrému týmovému výkonu. První set ještě nebyl z naší strany moc
kvalitní, dost jsme chybovaly. Od druhého ale přišlo zlepšení a byť jsme
si zase neodpustily několik zbytečných výpadků, dokázaly jsme utkání
otočit, dovést do úspěšného konce. Potvrdily jsme si, že umíme vítězit i na
hřištích soupeřů, tak jako v úvodu sezóny. Což nás určitě povzbudilo před
vstupem do evropského poháru, který přijde ve středu v Belgii. Od trenérů
máme informace, že Beveren je silný protivník sázející na servis a rychlou
hru do útoku. Přesto věřím, že s ním půjde vyrovnaně bojovat a domů si
přivezeme nadějný výsledek pro odvetu.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

"INIL?JILN´Û

K dlouhodobě marodící smečařce Lence Knorové se aktuálně přidala jiná mladá plejerka téhož postu – Karolína Fričová. Devatenáctiletou Slovenku skolila
nemoc natolik, že musela zůstat v posteli
a vynechala sobotní bitvu na přerovské
půdě. „Kája má nějakou virózu, na hraní to o víkendu fakt nebylo. Přednost
dostalo léčení, naštěstí za ni dobře zaskočila Anet Weidenthalerová. Na své
poměry odvedla kvalitní výkon, velmi
solidně podávala i přihrávala a dokonce
osmkrát zabodovala útokem,“ vyložil
hlavní trenér volejbalistek VK Prostějov
Lubomír Petráš s pochvalou klubové
odchovankyni. Momentálně se řeší, zda
Fričová dnes odcestuje s týmem na utkání evropského CEV Cupu do Beverenu.
„Uvidíme, jak Karolíně bude. Zdraví
je na prvním místě a jestli se její stav do
odjezdu aspoň částečně nezlepší, nemělo by smysl riskovat,“ uvažoval Petráš.
V případě nepříznivé varianty se v Belgii
obejde bez dvou smečařek. „Stále mimo
hru totiž je Lenka Knorová, která sice
nešla na plánovanou atroskopii kolene,
ale dál podstupuje různá lékařská vyšetření, aby se přesně určily důvody jejích
dlouhodobých zdravotních problémů,“
prozradil kormidelník vékáčka.

Frièová onemocnìla

Z VÉKÁČKA 6,/1
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klikni na

FOTOGALERIE
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mladý tým s několika zkušenějšími
oporami včetně dvou členek velice
silné reprezentace Belgie. Vede domácí ligu, kde zatím jedinkrát klopýtl,
a hraje nesmírně rychle do útoku. Těží
také z výborného servisu či sebevědo-

www.vecernikpv.cz

mí v domácím prostředí. I vzhledem
k tomu, že v letní přípravě jasně smetl
Olomouc, bude v našem vzájemném
dvojutkání plnit roli favorita,“ řekl
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Mezi svěřenkyněmi Krise Vansnicka

BYLI JSME
U TOHO

PŘEROV, PROSTĚJOV S vyhecovaným a obzvláště doma nebezpečným
soupeřem i s vlastním dílčím oslabením si poradily prostějovské volejbalistky ve 13. kole UNIQA extraligy
žen ČR 2019/2020. Na přerovské
palubovce zvládly hanácké derby,
ačkoliv hůř začaly a musely otáčet nepříznivý průběh. Přesto odvezly cen-

3:3, 4:5, 5:8, 6:10, 9:10, 12:11,
13:14, 15:16, 19:16, 19:19, 21:20,
21:23, 25:23. Druhý set: 2:0, 2:2,
4:2, 4:5, 6:6, 6:10, 7:13, 9:14, 9:18,
14:22, 14:25. Třetí set: 2:0, 2:3, 4:4,
4:9, 7:11, 7:14, 8:16, 11:16, 16:17,
16:21, 18:22, 18:25. Čtvrtý set: 0:5,
1:7, 3:7, 9:8, 10:10, 12:10, 12:12,
14:12, 14:14, 16:14, 17:15, 17:20,
18:22, 19:24, 20:25.

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

né čtyřsetové vítězství znamenající
posun na třetí místo tabulky!
Vékáčko se muselo obejít bez dvou
smečařek: dlouhodobě zdravotně
laborující Knorové a nově i členky základu Fričové. Za mladou Slovenku
zaskočila odchovankyně Weidenthalerová, načež byla úvodní sada v mírně
obměněném složení jako na houpačce.
Hostující tým otočil z 3:1 na 6:10, aby
vzápětí ztrácel 12:11. Velice slibně vypadal následný obrat z 19:16 na 21:23,
jenže koncovku ovládly soupeřky čtyřmi body za sebou – 25:23 a 1:0.
Ani start do druhého dějství nebyl ze
strany Prostějovanek moc přesvědčivý
(4:2), ale od stavu 6:6 se výrazně zlepšily. Přestaly tolik chybovat, zkvalitnily
veškeré činnosti v čele s přihrávkou,
tlačily servisem. Domácí družstvo tím
dostaly pod zvýšený tlak a náhle na
hřišti existoval jediný mančaft, který
suverénně dominoval – 14:25 a 1:1.
Podobný průběh dlouho měl i třetí
díl, kde favoritky zase utekly výbornou
pasáží z 2:0 a 4:4 na 8:16. Ovšem ten-

čtvrtém pokračování zažehnal vstupní nápor VK (1:7) nečekaně pádnou
otáčkou na 12:10. Nejistota úřadujících vicemistryň republiky pak trvala
až do skóre 17:15, kdy znovu zabraly
(17:20) a drtivým závěrem strhly konečný triumf na svou stranu – 20:25
BYLI JSME
a 1:3!
(son)
U TOHO
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku UNIQA extraligy s dalším programem najdete na
straně 26

„Pro nás jsou to velmi důležité body, venku se dost trápíme a těžko je získáváme. O první set jsme se připravili vlastními chybami, čímž jsme si zkomplikovali situaci a museli to pracně dohánět. Myslím, že pak už jsme měli zápas pod
kontrolou, ačkoliv Přerov hrál s nasazením a odvážně. Byli jsme lepší v útoku
a hlavně na blocích, tím utkání rozhodli.“

Lubomír PETRÁŠs9.3URVWÈMRY

„Znovu se potvrdilo, že nám ke spokojenosti stačí uhrát jeden set. Takže nezbývá
než hrát s tímto týmem jen o záchranu. Opět jsem se bohužel přesvědčil, že některé hráčky umí spíš pouze brát a neumí na hřišti víc odevzdat...“
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tokrát následovala razantní odpověď
Zubřic, které značné manko bleskově téměř vymazaly (16:17). Naštěstí
Petrášovy svěřenkyně hned zareagovaly (16:21), aby klíčový set již bez
větších problémů získaly – 18:25 a1:2.
Vedoucí kolektiv bodově táhla smečařka Nová podporovaná univerzálkou Kopáčovou i blokařkou Stümpelovou, sympaticky se přidávala také
Weidenthalerová. Leč rozhodnuto
ještě nebylo, neboť přerovský celek ve
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VK PRO 1:3
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nu. Zhruba hodinové představení obsahovalo nejen vánoční písničky, ale
i skladby z jejího nově vydaného
alba. „Ilona Csáková nedávno
vydala nové album, o kterém jsme si mysleli, že si
najde své posluchače i na
prostějovském náměstí. Je to již dlouhá doba, co ji také
Prostějov zhlédl
při
programu
Velikonoc. Navíc
jsme
usoudili,
že má velmi pěkné
vánoční písně,“ odpověděla na otázku Večerníku, proč město
vsadilo právě na
tuto zpěvačku, náměstkyně primátora Milada Sokolová. „A volba
se
neminula
+NQPC%U¾MQX¾D[NCJNCXPÊJX÷\FQWR¾VGéPÊRąGFX¾PQéPÊUNCXPQUVKPCRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊ
účinkem. Bylo to
Foto: Michal Kadlec
pěkné,“ usmála se.

Radim Lochman s jeho uměleckou
agenturou VaLoX, uslyšeli jsme ještě
více pobuřující odpověď. „Rozhodnutí, o kterém jsem se dozvěděla až
po akci, bylo čistě na přání paní zpě-

je financována z městské pokladny,
potažmo daňových poplatníků, tudíž má být dostupná všem občanům
(předpokládáme, že i všem médiím)
bez výjimky. Zde mohl a měl magistrát zasáhnout. Soukromý manažer
by při takto významné společenské
události, jako je rozsvícení vánočního
stromu, neměl mít právo vyřizovat si
své případné komerční účty.
Je nám totiž jasné, že v pozadí zákazu
a absolutního nepochopení novinářské práce a profesionálního přístupu
je manažer Radim Lochman. Stále
popravdě řečeno nechápeme jeho namyšlené ego a proč má k Večerníku takovou zášť, hraničící až s mindrákem.

YtFFK\ERYDO\

vačky Csákové. Ta údajně poskytla
krátký rozhovor pouze televizi ZZIP,
žádnému jinému periodiku. Její rozhodnutí mě samozřejmě nesmírně
mrzí,“ uvedla Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.
Škoda, vzhledem k pojetí akce, která

MICHAL KADLEC
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v pátek zavolal a požadoval po
něm vysvětlení, co proti reportážím
z „jeho“ akcí má. „Prostě s vámi nespolupracuji,“ zněla stejná odpověď
i po roce. Asi proto, že mu nechceme
zadarmo dělat velká PR na jeho soukromé a komerční akce, z nichž produkuje zisk.
Vrcholem všeho bylo samotné vystoupení Ilony Csákové během páteční
akce na náměstí T. G. Masaryka.
Když jsme si chtěli pořídit fotografie
zpěvačky přímo pod pódiem, kam organizátoři koncertu pouštěli i jiné zástupce médií, Večerník ochranka nepustila... „Mám pokyn nikoho od vás
nepouštět. Vyřiďte si to s manažerem
paní Csákové,“ znělo vysvětlení člena
bezpečnostní agentury. Když jsme na
tuto skutečnost upozornili hlavního
organizátora koncertu, kterým byl
prostějovský magistrát a nikoliv pan

vs.
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Po úvodní písničce, kterou zpěvačka
částečně rozehřála prokřehlé Prostějovany, se Ilona Csáková zapojila do
slavnostního aktu rozsvícení vánočního stromu, který v lidové anketě získal
jméno Horáček (čtěte na dvoustraně
16-17 – pozn.red.). Ještě předtím, než
p
se smrk pichlavý rozzářil pod nádhernou výzdobou, pomohla prostějovským radním a senátorce Chalánkové
zazpívat Tichou noc. „Tady máte noty
FOTOGALERIE
a slova, kdybyste je neznali,“ smála se
v
klikni na
umělkyně a společně s politiky pak zapěla nádhernou píseň.
j www.vecernikpv.cz
Po rozsvícení stromu už pódium před
vedený. Přišla jsem hodně kvůli Pokáči, radnicí patřilo pouze jí a její ‚Kapele‘,
klíbí se mi jeho texty. Nejvíc asi píseň jak nazývá svoji doprovodnou skupiV lese,“ potvrdila Radmila Kovaříková
k písničkáři, kterého mohli letos zdejší
příznivci zaznamenat také na vrchoslavickém Rockovém mlýně. Kapela No
pName pak nabídla osvědčené písně
i novější hity jako Ty a tvoje sestra, což
řada fanoušků zpívala společně s kapeplou. A ta si, stejně jako další interpreti, Kam až může vést zbytečná arozjevně atmosféru užívala. „Bylo to su- gance a nabubřelé ego, se Večerník
bper. Lidi krásně reagovali,“ poznamenal přesvědčil v případě manažera Ilony
Csákové Radima Lochmana. Před
frontman skupiny Igor Timko.
Spokojení však nakonec byli i pořa- pátečním slavnostním rozsvícení
datelé. „V průběhu koncertu jsem vánočního stromu v Prostějově jsme
vzaznamenal spokojenost účastníků – chtěli pořídit pro své čtenáře krátpřevážně mladých lidí, a to je pro orga- ký rozhovor s hvězdou večera, která
nizátory cennější devizou než dosažení přijela jako hlavní postava celé akce.
vzamýšleného ekonomického efektu. K setkání však nedošlo.
To rozhodlo, že v této aktivitě bude- „S Večerníkem nespolupracuji, z rozkme pokračovat a naplánujeme koncert hovoru tak nebude nic,“ zareagoval
i v příštím roce,“ slíbil už dopředu Vla- na slušnou prosbu do telefonu Radim
Lochman. Ano, ten stejný Lochman,
dimír Ganzar.
který vloni 27. prosince doslova vyp
hodil z kostela Povýšení svatého
D
Kříže naši redaktorku z představení
Světlany Nálepkové a vystoupení pěv
veckého sboru Nota Bene. Znovu se
stejným vysvětlením, že Večerník na
akce umělců z „jeho stáje“ nesmí...

Proč to vlastně dělá? Večerník mu
k NOM
v

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Hlavní hvězdou pátečního večera během slavnostního
rozsvícení vánočního stromu na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově byla zpěvačka Ilona Csáková.
Její vystoupení sledovalo zaplněné
náměstí.

Michal KADLEC
Pohádkové představení loutkového divadla se v neděli uskutečnilo
ve dvou časech, ve čtrnáct i šestnáct
hodin, a v obou případech byl sál
sokolovny zcela zaplněn. „Jsme jediná prostějovská divadelní stálá scéna
a tady v sokolovně jsme vůbec první
představení loutkového divadla sehráli už v roce 1996. Přestěhovali
jsme si sem i všechny loutky, které
se nám podařilo zachránit z bývalého
klubu Železáren. A jak vidíte, hrajeme
dodnes a především dětem. Ti jsou
naši nejvděčnější diváci. Už několik
let se ale snažím napsat hru, která by
zaujala i dospělé, kteří na loutkách
vyrostli. Zatím STATISTIKY
se mi to příliš nedaří,
INDIVIDUÁLNÍ
ale časem se ukáže,
“ přivítala Večerník
těsně před uvedením pohádky Lucie
Hlačíková, principálka Loutkového divadla Pronitka. „Pro děti jsme tentokrát
připravili pohádku Čaroděj Dobroděj.
A je jasné, že i v tomto případě zvítězí
dobro nad zlem. V pohádce samozřejmě dobrému čaroději výrazně pomáhá
FOTOGALERIE
klikni na
Kašpárek, na kterého děti vždy reagují
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
nejživěji,“ usmála se Lucie Hlačíková,
.QWVM¾ąKPGLGPåGXPGF÷NKQFRQNGFPGXÚDQTP÷UGJT¾NKRQJ¾FMWèCTQF÷L&QDTQF÷LCNG se kterou Večerník připravuje obsáhlý
LGFPQVNKXÆNQWVM[VCMÆXåKXÚEJXUVWRGEJRąGFUVCXKNKF÷VGO
2x foto: Michal Kadlec rozhovor do některého z příštích vydá-
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PROSTĚJOV Nádherné nedělní
odpoledne v prostějovské sokolovně připravili 24. listopadu nejen
pro nejmenší dítka členové Loutkového divadla Pronitka. Nadšenci, kteří před lety doslova zachránili
dřevěné postavičky z krachujícího
závodního klubu Železáren, mají
nyní svůj domovský stánek v sokolovně na Skálově náměstí. VPrávě
tam pro děti sehráli pohádku Čaroděj Dobroděj, kterou provázely
živé vstupy i ukázky loutek. U toho
Večerník prostě nemohl chybět!

NÁS -

Manželé žili spokojeně svůj život téměř
dvacet let než se manžel, procházející
krizí středního věku, zamiloval do jiné
ženy. Na počátku románku se zdálo, že je
pro něj nová žena ta pravá, protože představovala vše, co mu v manželství scházelo, ale brzy se mu aférka vymkne z rukou a nastává klasický kolotoč výmluv,
lží, obviňování až se dostane k rozvodu.
Nový život ale také není ideální. Milenka je sice ztělesněním jeho sexuální touhy, ale neumí vařit! A znovu začíná ten
samý kolotoč lží, výmluv a tajných úniků
do kuchyně bývalé manželky.
(ans)
více na www.vecernikpv.cz

OBRAZEM

PROSTĚJOV S milostným trojúhelníkem se během svého života dostal
do styku pravděpodobně každý, a to
ní. ať už jako pozorovatel, nebo účastník.
A právě takovou situaci v divadelním
podání připravil producent a režisér
Petr Kracik s názvem Žena, která uvařila svého manžela. Příběh je výtvorem úspěšné anglické autorky Debbie
Isitt. Divadelní představení se odehraje v úterý 3. prosince od 19:00 hodin
v Městském divadle v Prostějově.
Nela Boudová, Ilona Svobodová
a Otmar Brancuzský se představí v hlavních rolích milostného trojúhelníku.

Odpoledne pro děti se v prostějovské
sokolovně náramně vydařilo, což vřele
kvitovali i rodiče či prarodiče, kteří své
ratolesti přivedli. „Za mých mladých let
se na loutkové divadlo běžně chodilo,
teď se mi zdá, že toto umění neprávem
skomírá. Jsem nesmírně ráda, že v Prostějově zanícené loutkaře máme a svá
vnoučata mohu vodit na tato nádherná představení,“ svěřila se Večerníku
Marie Nakládalová.
Pokud jste nestihli do sokolovny
přijít, nezoufejte. Pohádku Čaroděj Dobroděj v něm můžete se
svými dětmi zhlédnout ještě tuto
neděli 8. prosince.

Čaroděj Dobroděj přilákal plný sál nejmenší drobotiny

KODYQěY~WRNX

která z vás alespoň jednou
2TQUV÷LQX JÚąÊEÊDCTXCOK/287.29e',9$'/2962.2/291ă1$'&+/2 Dámy,
nechtěla zabít svého manžela!?

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se neutkali.
Zajímavosti: do roku 2016 klub nesl název Asterix Kieldrecht, za posledních více než deset let měl ve své zemi podobně výsostné postavení jako VK Prostějov v České republice a během minulé sezóny v Beverenu působila slovenská smečařka Martina Noseková, bývalá přítelkyně současného trenéra vékáčka
Lubomíra Petráše. Momentálně má ještě mladší družstvo než současný Prostějov.
Co říká o soupeři hlavní trenér VK Lubomír Petráš:
„Beveren má spíš mladý tým s několika zkušenějšími oporami včetně dvou členek velice silné reprezentace Belgie. Vede domácí ligu, kde zatím jedinkrát
klopýtl, a hraje nesmírně rychle do útoku. Těží také z výborného podání či sebevědomí v domácím prostředí. I vzhledem k tomu, že v letní přípravě jasně
smetl Olomouc, bude v našem vzájemném dvojutkání plnit roli favorita.“

Týmový manažer: Mark Buysrogge
Hlavní trenér: Kris Vansnick
Asistent trenéra: Raf Vekemans
Hráčský kádr: nahrávačky Jutta Van de Vyver (číslo 7, 23 let, 175 cm, 72 kg), Lien Van Geertruyden (číslo 13, 18 let, 181 cm, 61 kg),
blokařky Marlies Janssens (číslo 3, 22 let, 193 cm, 81 kg), Silke Van Avermaet (číslo 6, 20 let, 192 cm, 75 kg) a Anke Waelkens (číslo 12,
19 let, 192 cm, 83 kg), smečařky Lieke Clerkx (číslo 4, 28 let, 178 cm, 65 kg), Justine D´Hondt (číslo 10, 20 let, 175 cm, 71 kg), Pauline
Martin (číslo 2, 17 let, 186 cm, 73 kg), Bente Deckers (číslo 11, 17 let, 184 cm, 75 kg), Caitlin Van de Perre (číslo 17, 17 let, 176 cm, 58 kg),
univerzálky Paula Boonstra (číslo 5, 21 let, 186 cm, 77 kg), Manon Stragier (číslo 9, 20 let, 181 cm, 71 kg), libera Anna Valkenborg (číslo
14, 21 let, 174 cm, 59 kg), Britt Rampelberg (číslo 18, 19 let, 165 cm, 60 kg).

Jde o suverénně nejlepší belgický klub ženského volejbalu za poslední dekádu. Od roku 2008 získal dohromady deset mistrovských titulů, k tomu od roku 2006 stejný počet národních pohárů.
A v uplynulých šesti letech pokaždé vyhrál obě soutěže, čímž opakovaně dobyl ceněný double.
Na evropské scéně se však mezi elitní týmy starého kontinentu neprosazuje, jeho největší úspěchy
pocházejí z nižších pohárů: triumf v Top Teams Cupu 2001 a stříbro z Challenge Cupu 2010.
Největší úspěchy: 1x vítěz evropského Top Teams Cupu (2001), 1x stříb- Země: Belgie
ro v evropském Challenge Cupu (2010), 13x vítěz belgické ligy (1998, 2000, Rok založení: 1969
2001, 2008, 2010 až 2012, 2014 až 2019), 15x vítěz belgického poháru (1996, Klubové barvy: černá a červená
1998, 1999, 2001, 2002, 2006 až 2008, 2010, 2011, 2014 až 2018).
Domácí hala: Topsporthal BeveVýsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: osmifinále CEV Cupu ren (kapacita 1500 diváků)
(2019), osmifinále CEV Cupu (2018), čtvrtfinále Challenge Cupu (2017)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2019), 1. místo (2018), 1. místo (2017)
Předseda správní rady: Jan Bens

GASTERIX AVO
BEVEREN

U TOHO

je jako na běžícím pásu. Zatímco oddíl
nesoucí v názvu jméno galského hrdiny
však touhle cestou pokračuje dál a mopůvodní zpravodajství
mentálně vyhrál svou ligu již šestkrát
pro Večerník
za sebou (a desetkrát za posledních
Marek
dvanáct let), vedení desetinásobných
SONNEVEND
hegemonek ČR zvolilo od roku 2018
jiný směr – ekonomicky skromnější.
Ještě před dvěma lety na tom byli oba Nejen proto vyrukuje Asterix do menadcházející protivníci stejně v tom zinárodní konfrontace coby papírově
ohledu, že shodně sbírali národní trofe- silnější
„Beveren má spíš
B Y L I mančaft.
JSME

32.ÉĠ$6(%$67,$1
NADCHLI FANOUŠKY
ŽHAVÁ NOVINKA

Obvyklá náhradnice nebyla nejlepší prostějovskou hráčkou derby v Přerově, tenhle primát si
zasloužily buď Lucie Nová, nebo Nikola Stümpelová. Přesto dáváme symbolickou jedničku
teprve dvacetileté Anet, neboť naskočila
za chybějící Karolínu Fričovou poprvé
během sezóny do základní sestavy
a odvedla velice dobrý výkon. Především držela týmovou přihrávku
úspěšností svého příjmu 54 procent, navíc výborně podávala (3
esa) a celkově zaznamenala 11
bodů, které družstvu pomohly
k důležitému vítězství.

Aneta WEIDENTHALEROVÁ

JEDNIČKA VK PODLE

29

Naštěstí je s takovým vystupováním
jediný... Večerník spolupracuje velice
dobře s desítkami manažerů a agentur,
kteří v Prostějově pořádají vystoupení
daleko větších hvězd zvučnějších jmen.
Se všemi se umíme dohodnout. V případě Radima Lochmana narážíme na
zeď. V případě jeho pořádaných akcí
budiž, je to jeho rozhodnutí, na které
má právo, jenže tentokrát si vzal do
spárů jako rukojmí akci pořádanou
radnicí. Bohužel pro něj, bohužel pro
jeho umělce, které zastupuje, a bohužel
pro čtenáře Večerníku...
Vrátili jsme snad před rok 1989 a zavádíme dobu zákazů, o čem psát
a o čem ne?!

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

Ilona Csáková zazpívala na prostějovském
/,'e0ă/,967831ë0

PROSTĚJOVANKY
VYRÁŽEJÍ
DO
BELGIE
VEČERNÍKU
vánočníkoledy i písně z nového alba
3202&7
92-É.Ď0
MUZIKANTI NO NAME,
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JESTŘÁB PODLE

společnost

Ingredience:

+KDOHOty<AE>;Y^>DyL>y
S:DRL:GHNyLF>M:GHNy

AcÈS\Yg`]h[WfcXS[S\OXS[\]cR`Í
O^ÂWRt[S`]hSVÂtb{[taZ]2]`b]d]cT]`[c
dgbÂS[S[taZS[OdZ]Ð[SacÈS\Y]d]cR`Í
>ÂWbZOx[SO\SQVt[SdZSR\WQWhbcV\]cb
;ShWb[aW`]hÈZSVt[SbdO`]VQcY`
QWb`]\]d]cÈÍtdcdO\WZYcO^]abc^\
^ÂWRtdt[SdSXQShOabtZ{V]ÈZSVt\<t^Z°
^ÂSZWXS[S\OdgQVZOhS\ÝY]`^caO^SxS[S
QQO#[W\cb\O&abc^°×DgQVZOhS\Ý
QVSSaSQOYS]hR]P[SRZSTO\bOhWS

Postup:

vejce
V`\Yc[]cxY]d{V]QcY`c
ZÐQSQWb`]\]d{ÈÍtdg
bdO`]Vc
ZÐQSdO\WZY]d{b`SabW

saa

roty za 3 528 korun, z čehož máme
radost všichni, kteří se na přípravách
podíleli, ale hlavně se na výtěžek
z akce mohou těšit ve psím útulku
Voříšek!
„Jednalo se o první účast Večerníku na
Restaurant Day a mohu to shrnout jako
vydařenou akci. Přestože byly přípravy
trochu chaotické tím, že se na nich podílelo hned několik lidí z redakce, dokázali
jsme nakonec, že tvoříme jeden kolektiv
a společně se můžeme nadchnout pro
dobrou věc,“ oddechla si Aneta Straškrabová, marketingová manažerka Večerníku. „Získaná suma poputuje opuštěným a občas i týraným pejskům do
útulku v Čechách pod Kosířem. Mám
radost, že se stále najdou lidé, kterým
není osud těchto pejsků ukradený a věnovali nám často i částku vyšší než byla
prodejní cena námi nabízených dobrot,“
potvrdila dobročinný podtext celé akce
Straškrabová s tím, že do útulku se Večerník vypraví ještě v prosinci.
Pochoutky si od Večerníku zakoupili
i někteří radní a zastupitelé statutárního
města Prostějov, například náměstkyně
primátora Alena Rašková či zastupitel
Petr Kousal. Hlavní organizátorky Restaurant Day jsme se na úplný závěr zeptali na její názor, zda Večerník při akci
obstál. „Zcela jistě! Výborné sladkosti
a báječná myšlenka – pomoc opuštěným pejskům! Děkuji a smekám,“ poslala vzkaz Milada Sokolová.

3x foto: Michal Kadlec

jak veččerrníík obsttál přii resstaurannt dayy....

domácí vaječný likér z kuchyně kulinářského génia Anety Straškrabové, která
dlouho do sobotní noci ještě napekla
tvarohový koláč, vaječné i broskvové
muffiny a ze zásob své babičky přidala
i jablečné křížaly. Vydatně konečnému
úspěchu přispěla i maminka marketingové manažerky Jana a její výborné
máslové sušenky i avokádové lanýžky.
A v kuchyni před akcí strávili hodně času
i ostatní členové redakce Večerníku. Obchodní manažerka Michaela Konečná
se mohla oprávněně chlubit brownie
cupcaky s malinovým krémem a mrkvovými chlebíčky se zakysanou smetanou.
Administrativní pracovnice Romana
Majchráková vyrobila raffaello kuličky,
externí redaktorka Eva Reiterová napekla oříškové brownies a grafička Karolína
Heinzlová přispěchala s troškou do mlýna výborným cheesecakem. Zástupce
mužské populace, obchodní a marketingový manažer Lubomír Rek dodal na
pult čokořezy, laskonky, štafetky, indiánky a čokorohlíčky. O pitný režim se měl
starat externí redaktor Tomáš Kaláb, ale
neposedná technika byla snad jediným
zádrhelem jinak vydařené akce.
Během půldruhé hodiny většina chuťovek ze stolu Večerníku zmizela, největší úspěch měl již zmíněný vaječný
likér, tvarohový koláč, brownie cupcaky s malinovým krémem. Sečteno
a podtrženo, během listopadového
Restaurant Day se redakčnímu týmu

1UNCFKVUKåKXQVUKRąKwNCMGUVQNMW8GéGTPÊMW 8CLGéPÚNKMÆT\FÊNP[#PGV[5VTCwMTCDQXÆD[N 0¾MWRGOUNCFMQUVÊQFRGMCąGM\8GéGTPÊMWRąK
VCMÆP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC#NGPC4CwMQX¾ RTQF¾P\GXwGJQPGLFąÊXG
UR÷NPC8QąÊwGMK\CUVWRKVGNO÷UVC2GVT-QWUCN
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Jeden z pilotních projektů marketingového oddělení Večerníku v čele s Anetou Straškrabovou byl pro kuchaře a kuchařinky z Večerníku sice náročný na
přípravy, ale o to více celý kolektiv hnal
dopředu fakt, že výtěžek z prodeje našich domácích pochoutek poputuje na
dobrou věc, a to do psího útulku Voříšek
v Čechách pod Kosířem. Návštěvníkům
Restaurant Day jsme u stolku Večerníku

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
reportáž

v pětileté historii Restaurant
Day a při jeho jednadvacátém dílu šel do akce s kůží
na trh také PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. A nikoliv jen z pozice pasivního účastníka
a zpracovatele reportáže.
Většina redakčního kolektivu
se totiž během uplynulého
týdne a hlavně soboty postavila „k plotně“ a vytvořila
nejrůznější pochoutky. A ty
jsme právě předminulou neděli 24. listopadu nabídli návštěvníkům Restaurant Day
v Národním domě!
>ÂSRSVÂSXS[Sb`]cPc\O&1Dg[OÐS[S
dgÈÈ^ZSQV\SP]T]`[cOdgZ]Ð[SXW
^SxWQ[^O^`S[
v]Y]ZtRc\OZt[S[SO[taZ]\OY`tX[S
R]abÂSR\dSZY{[WaYg>]abOd[SXW\O
V`\SQa[`\d`]cQd]R]cbOYOPgaS
d]RO\SR]bÝYOZOR\O[WaYgHO]PxOa\{V]
[QVt\\SQVt[S[taZ]Ox]Y]ZtRc
`]h^cabWbR]VZORYO=RabOd[SO\SQVt[S
hZSVYOhQVZtR\]cb
DSXQS^`]ÈZSVt[SO^ÂWRt[SXSWaQcY`S[
R]x]Y]ZtR]d{a[aW
;]cYcYOYO]O^`tÈSYR]^SxWdO^`]aSXS[S
R]bSYcb{a[aWOR]PÂS^`][QVt[S
>ÂWRt[S\OaSYO\{]ÂSQVgObab]dZWXS[S
R]^ÂW^`OdS\{T]`[gO`]d\][`\
`]h^`]abÂS[S>SxS[Sd^ÂSRSVÂtb{b`]cP
OaW![W\cb\SP]R]YcRaS\OÈ^SXZW
hO^QV\cb{R]abÂSRc\SPcR]chOQVgbtdOb
dZtx\{R`]PYg<SQVt[SdgQVZOR\]cbdS
T]`[
>][]Q^ÂSx\dOXQV]^SxWQV]^O^`c
dgX[S[SP`]e\WSahT]`[g<OY`tX[S
\OxbdS`SxYgO^]Rtdt[SaO[]b\{\SP]
R]hR]PS\{RZSQVcbW

Postup

250 g d
 ga]Y]^`]QS\b\b[Od{
x]Y]ZtRg
150 g [taZO\Odg[Oht\T]`[g
3  dSXQS^]Y]X]d{bS^Z]bg
110 g bÂbW\]d{V]QcY`c
75 g VZORY{[]cYg
2  ZÐQSYOYOO
1  ZÐWxYOYg^ÂQV]^`tÈYc
150 g dZOÈaYÝQV]ÂSQV×
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Ingredience
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v]Y]ZtRca^]ZSx\a[taZS[`]h^cab[SdS
d]R\Zth\W>]dgQVZOR\cb^ÂWag^S[SQcY`
O^`][QVt[SD[QVt[SdSXQSYOÐR{dÐRg
R]PÂShOÈZSVt[S>ÂWRt[SdO\WZYc<OY]\SQ
hOÈZSVt[S[]cYcaSa]ZBab]`]hRZ[SR]
 Y]ÈxY×ORt[S^{QbR]dgVÂtb{b`]cPg\O
[W\cb&abc^°×AbÂSRgQc^QOYSaPg^]
c^SxS\[Zgh×abObXSÈbZSVQSdZVY{
9`{[cRZt[SbOYÐSdgÈZSVt[S[OaQO`^]\S
aSÈZSVOxY]c^ÂWRt[SQcY`O\OY]\SQ^g`{
=hR]P[SQc^QOYSO[×ÐSbSWV\SR
Y]\hc[]dOb

Postup:

250 g [OaQO`^]\S
120-140 g[OZW\]d{V]^g`{
4  ZÐQSY`c^WQ]d{V]QcY`c
200 mla[SbO\gYSÈZSVt\"

Malinový krém:

120 g V]ÂY{x]Y]ZtRg[W\#
113 g [taZO
200-220 gQcY`cY`c^WQS
1  ZÐWxYOdO\WZY]d{V]Sfb`OYbc
3  dSZYtdSXQS^]Y]X]d{bS^Z]bg
95 g ^]Z]V`cPt\SP]VZORYt
   []cYg
• È^SbYOa]ZW

Ingredience: (na 12 cupcakes)

KHPGB>Ly<NI<:D>y
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DSXQSdgÈZSVt[SaQcY`S[>]abc^\
^ÂWRtdt[S]ZSXO[SRA[QVt[SdSÈYS`{
ag^Y{W\U`SRWS\QSOdgÈZSVt[S
>SxS[SdST]`[\OQVZSPOQQO"#[W\cb\O
&abc^°×
=hR]P[Sa[SbO\]cO[×ÐS[S^]RtdOb

Postup:

250 mla[SbO\g
• 1cY`RZS^]bÂSPg

Zakysaná smetana:

2
vejce
200 g [`YdS\Oab`]cVO\{
\OXS[\]
240 ml]ZSXS
150 g VZORY{[]cYg
150 g Y`c^WQ]d{V]QcY`c
1  ZÐWxYO[ZSb{aY]ÂWQS
1  ZÐWxYOXSRZ{a]Rg
<C NCUMQOKP[ \ MWEJ[P÷ 8GéGT
PÊMW LUOG QF FQDTÚEJ NKFÊ X[DTCNK
½  ZÐWxYg^`tÈYcR]^SxWdO
RTQRUÊ×VWNGM8QąÊwGMXÚ\PCOPQW
1  ZÐQS[SRc
é¾UVMW
Foto: Michal Kadlec
• È^SbYOa]ZW
PROSTĚJOV Vůbec poprvé v Národním domě nabídli fantastický podařilo návštěvníkům prodat dob• ]ÂSQVgRZSQVcbW

Výtěžek 3 528 korun poputuje
Marek
pejskům do Voříšku
SONNEVEND

ZAUJALO NÁS

také Večerník
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500 g
1 
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100 g `]hSVÂtb{V][taZO
250 g a cÈS\SY:]bca

Korpus

BYLI JSME
U TOHO

Pardubický útočník Ondřej Machala
se pro změnu vrátil do sestavy svého
mateřského klubu poté, co za Prostějov nedávno odehrál čtyři poměrně
vydařené duely s osobní bilancí 2 + 1.
Načež si jej Východočeši stáhli zpátky
a v hanácké sestavě tak vznikla díra.
Tu aktuálně zaplnil slovenský forvard
Matej Paulovič, což je hodně známé jméno. Čtyřiadvacetiletý borec
se zámořskou minulostí se v sezóně
2017/18 stal nejlepším střelcem slovenské extraligy, když za Nitru v 53 zápasech zaznamenal stejný počet bodů
(28 + 25)!
Národní reprezentant SR následně přestoupil do Hradce Králové, v němž minulý ročník ukončil na cifrách 22 (12 +
10). Letos na podzim se však přestával
tolik prosazovat, až úplně vypadl ze
sestavy a prvoligový LHK tím pádem
získal momentálně zajímavou posilu.
„Matej by měl být kvalitní a rozdílový
hráč. Před dvěma lety se stal top kanonýrem na Slovensku, potom hrál
výborně za Mountfield a nevím, co se
tam stalo, že se ocitl mimo sestavu. My
s ním každopádně chceme dobře pracovat a využít jeho potenciálu tak, aby
nám vrátil důvěru,“ pověděl Večerníku
kouč elhákáčka Ladislav Lubina.
K čemu na soupisce prostějovských
hokejistů dojde teď?

PROSTĚJOV Je to paradox. V rámci hráčské čistky se vedení hokejového oddílu LHK Jestřábi Prostějov nedávno zbavilo několika členů
kádru, s jejichž výkony nebylo
spokojeno. Včetně obránce Martina Novotného, kterého přivedlo v létě z Přerova. Rozloučilo se
s ním v předminulém týdnu poté,
co po Hanáky nechtěném zadákovi
sáhl extraligový Zlín.
Novotný začal za Berany hned nastupovat v elitní české soutěži a skvěle mu
vyšel především jeho třetí duel v modro-žlutých službách. Na ledě Třince

nahrávat, pak to bude víc fungovat.“
yy První zápas u Jestřábů a hned
první gól. Jak byste ho popsal?
„Mišák (Patrik Miškář - pozn. red.) mi
to tam hodil. Viděl jsem, že tam stojí
jejich bek, tak jsem udělal kličku a vyšlo to. Trefil jsem to a gól padl.“
yy Nastoupil jste ve formaci s Jandusem a Miškářem. Jak se vám
s nimi hrálo?
„Bylo to fajn. S Mišákem trénuji už nějaký ten týden v Hradci Králové, takže
se na tom ledě dokážeme najít. Jandus
byl taky dobrý. Myslím si, že mezi nás
skvěle zapadl. Mohlo by to takto fungovat.“
yy Jak se zrodily vaše střídavé starty?
„Byla to rychlá akce. Včera mi zavolali
z klubu a řekli mi, že jdu do Prostějova.“
yy Už víte, jak a kdy budete za Prostějov nastupovat?

asistoval u vyrovnávacího gólu Fořta na
4:4, se svým novým týmem si nakonec
odvezl z kluziště úřadujícího mistra ČR
vítězství po samostatných nájezdech,
a navíc byl vyhlášen nejlepším plejerem zápasu! A dařilo se mu i v dalších

„To teď upřímně vůbec nevím. Musím
počkat, co bude dále.“
yy Tým váš příchod oznámil dnes.
Stihl jste už nějaký trénink?
„Přijel jsem ráno. Byl jsem na rozbruslení no a pak hned zápas.“
yy Dívala jsem se, že s první ligou
nemáte zatím žádné zkušenosti.
Co od druhé české nejvyšší soutěže
očekáváte?
„Úplně nevím. Co jsem slyšel od kluků, kteří tu hráli, tak je to prý lepší než
slovenská první liga. To ale nemohu
hodnotit, protože
jsem slovenskou
první ligu nehrál.
Podle tohoto zápasu se to taky
nedá úplně hodnotit.“

zápasech. Ve včerejším utkání na ledě
pražské Sparty se dokonce popsunul
do porvní obrany Zlína, který si od
lídra extraligy odvezl bod!
„Prostějovské angažmá mi vůbec
nevyšlo, odváděl jsem špatné výko-

ny pod své možnosti,“ uznal Martin
po svém konci v elhákáčku. Zatím
to vypadá, že na zlínské štaci půjde
v případě zkušeného beka o úplně
jiný šálek hokejové kávy. A kdyby ne,
využije jej jeho mateřský oddíl Šum-

8RTXQNKIQXÆO.*-WåDGMC0QXQVPÆJQPGEJV÷NK
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vysoká fluktuace hráčů
v kádru hokejových Jestřábů nekončí,
naopak pokračuje dál. Aktuálně si můžete jednoho plejera odečíst a jiného
přidat s tím, že podle zákulisních informací prý brzy dojde k novým vyhazovům. Například zkušený obránce
Jaroslav Mrázek vůbec nenastoupil do
sobotního utkání proti Benátkám...

A tak dalším borcem na støídavé starty je Slovák Pauloviè

=SøWGR3DUGXELFVHXæYU¿WLO0DFKDODQHG¿YQ¿SRVLOD

perk, kam má vyřízeny střídavé starty.
(son)
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„Takhle se zápasy,
ve kterých jde o všechno,
hrát zkrátka nedají...“

Výrok:

8

43

Osm bodů činí ztráta Jestřábů na
postupovou osmičku do horní
nadstavbové skupiny Chance ligy
2019/2020, což je tři kola před
koncem základní části manko velmi pravděpodobně fatální. Pomoci
teď už může opravdu jen sportovní
zázrak...
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lepší. Škoda prohry, když jsme dokázali zápas dvakrát vyrovnat. Byl jsem
tu poprvé, tak úplně nemohu hodnotit. Uvidíme, co a jak bude dále.“
yy V první třetině jste dostali rychlý gól a její část se vám moc nepovedla. Co byste k tomu řekl?
„První třetina nám určitě nevyšla.
Benátky byly lepší, bojovaly a dobře
napadaly. Měly šance, které využily,
a daly nám gól. Ten první gól zápasu
je určitě dost povzbudil. Myslím si, že
prostějovské mužstvo má určitě navíc.
Je to jen o hlavě, musíme si více a lépe

Foto: internet

Úvod střetnutí 27. kola druhé nejvyšší
soutěže byl pro Jestřáby velmi smolným. I když nejdříve byl vidět díky
nebezpečnému nahození Hamrlík,

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Smutně skončilo pro
Jestřáby sobotní utkání s Benátkami nad Jizerou. Vlastně tak ale už
i začalo. Sobotní duel totiž na úvod
hosté okořenili brankou. A i když
hokejisé Prostějova postupně zlepšili hru, ani jednou v zápase nevedli.
Hlavně však zlepšený výkon z prostřední části nepřenesli do zbytku
utkání. Zejména prodloužení pak
bylo prachbídné a po zásluze tak
svěřenci Ladislava Lubiny berou
jen bod. Na nejlepší osmičku Chance ligy tento zisk nestačí.

přišly také šance Bukače a brzy po
něm Nika, který už ve třetí minutě rozvlnil síť – 0:1. Hra se poté přelévala ze
strany na stranu, nicméně o chlup lepší byly Benátky, kterým nechyběla
rychlost a důraz. Zatímco u Jestřábů se
tak zrodil náznak šance v podobě ujetí
Divíška, hosté si nepřišli na Štůralu po
střele Chrtka. Velmi aktivní byl také
Duda a Průžek, který často, zejména
z kruhu, zkoušel pozornost domácího
gólmana. Jestřábi se snažili kontrovat
Nouzou s Krejčíkem, ani jeden z nich
ale netrefil. Na druhé straně trefil Průžek po skončení přesilovky spojnici
tyče a brány.
Jestliže první třetina byla ze strany
domácích mdlá, do té druhé naopak
vstoupili jako uragán. Zejména na
bruslení, ale také na počtu šancí to

bylo vidět. Husa a Nouza stříleli, Miškář ujel s Martinem Jandusem do přečíslení, Krejčík těsně minul nabídku
od Račuka. A tak to byli hosté, kdo se
radoval ze vstřelení branky. Paradoxně
tomu tak bylo v oslabení. Šír se díky
své rychlosti a důrazu dostal před
obránce a ve 26. minutě zvýšil vedení
Benátek – 0:2. Nicméně inkasování
Prostějov nezlomilo. Po půldruhé minutě Tomáš Jandus po pěkné nahrávce z kruhu od Pauloviče snížil – 1:2.
Poté Jestřábi obléhali branku hostů,
ale trefil se až ve 37. minutě Nouza,
který při tlaku Prostějova střílel tak
dlouho, až překonal z kruhu brankáře
– 2:2. Záhy Hamrlík navíc mohl skóre otočit. Bohužel pro domácí, pouze
trefil z úhlu tyč.
Po slibné druhé dvacetiminutovce se

rozvlnit síť také Marek Račuk, jenže
z mezikruží nedal.
Výsledkem bylo prodloužení, které se
ale Prostějovu zle nepovedlo. Vůbec
nehrál na puku, hned na úvod musel
Štůrala vytasit dva skvělé zákroky. Napotřetí už ale změně skóre nezabránil:
akce rozehraná šikovným veteránem
Dudou skončila u Adama Klapky, kte-

rý v 64. minutě nekompromisně zavěsil. Zpečetil tak nejen výhru svého
týmu, ale osud Prostějova. Ten se totiž
ziskem pouhého bodu nejspíš nadobro odstřihl od elitní osmičky. (sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku Chance
ligy s dalším programem najdete
na straně 26

„Bylo to těžké utkání, ve kterém jsme dodržovali systém a využili šance. Přesto jsme
si neodpustili malá zaváhání a ta soupeř okamžitě trestal. Dva získané body jsou
však pro nás odměnou za tvrdou práci.“

Valdemar JIRUŠ – HC Benátky nad Jizerou

„Jsme zklamaní z výsledku. Zavřela se nám cesta do horní osmičky. Nám teď nezbývá nic jiného než bodovat v příštích zápasech a bojovat o postup do předkola.“

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
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zdálo, že Benátky herně odpadnou
a Prostějov bude udávat tempo hry. To
se ale nestalo. Závěrečná perioda totiž
přinesla opět nijaký výkon Jestřábů.
Ve 45. minutě navíc přišla jedna z nečetných přesilovek zápasu, tentokrát
na straně hostí. A ti ji náležitě využili.
Střelecky sice nejdříve neuspěl Duda,
nicméně tentýž hráč využil následně
velkého množství místa na kruhu poslal Benátky znovu do vedení – 2:3.
Od té doby byla k vidění nepříliš
pěkná hra. Naštěstí v 51. minutě se
prosadil Paulovič, nová akvizice Jestřábů – 3:3. Hned po něm navíc mohl

LHK PV
HC BEN

Jedna dobrá tøetina je málo, s Benátkami jen bod

yy Jak hodnotíte střetnutí s Benátkami?
„Nastoupil jsem asi po měsíci. První třetinu jsem na sobě cítil, že jsem
dlouho nehrál. V prostřední části jsem
se do toho nějak dostal a už to bylo

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Před sobotním 27. kolem s Benátkami nad Jizerou
oznámili Jestřábi novou akvizici do útočných řad. Z Hradce
Králové má čerstvě vyřízené střídavé starty čtyřiadvacetiletý
Matej Paulovič (na snímku), který hned naskočil do sobotního
zápasu. Slovenský reprezentant se při své premiéře u Hanáků
uvedl velice dobře, když si zapsal hned dva kanadské body.

„Byla to rychlá akce,“ říká o svých střídavých startech
nový forvard Jestřábů Matej Paulovič

Ani on klopýtající mančaft zatím neprobral. „Při nástupu do střetnutí v kabině vždy panuje maximální odhodlání a vypadá to, že kluci opravdu chtějí.
Ale na ledě to pak často vypadá úplně
jinak. A nikdo nechápe proč...,“ vrtěl
Lubina hlavou. Co tedy dál? „Navzdory dílčímu neúspěchu musíme týmové klima udržet na co nejlepší úrovni,
nehledat výmluvy a začít pro zlepšení
dělat skutečně vše. Nadále věřím, že
kvalita v mužstvu je. A pokud bude naplno pracovat, půjde nahoru herně i výsledkově. K tomu je však potřeba v první
řadě zodpovědnost – za výkon svůj, své
pětky i celého týmu,“ vypíchl Lubina
ústřední pojmy, s jejichž dodržováním
mohou Prostějované zamířit alespoň do
předkola vyřazovací fáze z deklarované
deváté příčky.
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Foto: Marek Sonnevend
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Jestřábi nedokázali v normálním
hracím čase porazit
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Jestřábi nedokázali v normálním hracím čase porazit
Ústí ani Benátky, čímž definitivně nesplnili dílčí cíl

letos milujeme
slavíme vecerník
á

MATEJ PAULOVIÈ

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Potřebují válcovat všechny soupeře, ale místo toho si v důležitých
bitvách sezóny počínají hromadu
času jako vyčpělé mátohy. Šlo do
tuhého a prostějovští hokejisté viditelně jeli na neutrál, což je zarážející až alarmující. Proč stále přetrvává taková bída?

Neschopnost
poøádnì zabrat

Na ledě Slovanu měli muži elhákáčka vyhrát jednoznačným rozdílem, o tom žádná. Ale když už
se tam vlastní vinou dostali do
nepříjemné šlamastyky (rozuměj stavu 1:4 v 31. minutě), aspoň dokázali výsledek otočit na
5:4 po samostatných nájezdech.
Malé plus.

Záchrana dvou
bodù v Ústí
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Mezi hokejovými mantinely

Slovenská posila Matej Paulovič hned při své premiéře za ptačí
dravce předvedl i jednu hokejovou
parádu, jež navíc přinesla vyrovnání proti Benátkám nad Jizerou na
3:3. Ve středním pásmu mu pěknou
zadovkou předal puk Patrik Miškář, nová akvizice nabrala rychlost, efektní stahovačkou překonala
obránce soupeře a individuální průnik zakončila vykoupáním gólmana Schwarze dokonalým forhendovým blafákem. Týmové soužení na
chvíli prosvětlil záblesk umění.

akce

Nejkrásnější

-

HOKEJOVÉ

Jestřábů s Benátkami, jak by napovídaly kamenné výrazy prostějovských hráčů. Takhle se tvářili už během prodloužení, kdy ještě„bojovali“ o vítězství. Což hovoří samo za sebe...

vlastní vinou definitivně zavřeli cestu do
horní nadstavbové osmičky. Teď se musíme nějak zvednout, dál se maximálně
soustředit na každý nejbližší zápas a sbírat bod po bodu, abychom splnili nově
vytyčený cíl. To je pro nás postup do
předkola play-off z devátého místa. Ne
z desátého, ani skončit ještě hůř, prostě
být po nadstavbě devátí,“ řekl Lubina
Večerníku poté, co více než půl hodiny
od skončení projeté partie opustil ponurou náladou oplývající šatnu. Vzápětí
se rozpovídal o hrubě nezvládnutém
měření sil proti pojizerskému HC, jež
měla červenobílá letka bez váhání skolit.
„Špatně jsme do utkání vstoupili, nemůžeme doma dostat hned ve druhé minutě
branku. Ta nás zabrzdila, zatímco soupeř
rychle bruslil a my s tím měli problémy.
Chybělo pořádné nasazení, kterým bychom hosty přehrávali, ani jsme se neudrželi v útočném pásmu, neměli vlastně
žádné šance. Úvodní třetina prostě byla
z naší strany hrozně špatná,“ hodnotil
Lubina.
„Od druhé části jsme se i přes druhý inkasovaný gól zlepšili a dokázali vyrovnat,
bohužel pak jsme znovu zbytečně faulovali v útočném pásmu a opět prohrávali.
Což jsou detaily, kdy místo otočení vývoje uděláme takovou blbost a sami sobě
tím naděláme zbytečné starosti. Potom
je těžké skóre otáčet, my jsme zvládli jen
vyrovnat. A prodloužení? Hned po jeho
začátku propadneme, soupeř málem rozhodne. Načež se nepoučíme a stejní hráči
nám během dalšího střídání gól stejně
dají. Tohle jsou věci, které se prostě nesmí
stávat,“ lamentoval rozčarovaný Lubina.
Pod jestřábími šiky měl ve stěžejních
mačích hořet led, ovšem skutečnost vypadala naprosto odlišně. „Máte pravdu,
že z takového přístupu hráčů jsem zaskočený. My víme, že musíme, a přesto
pořád hrajeme způsobem vyjde to, nevyjde. V našem projevu vůbec nebyla
znát enormní snaha, bojovnost, vůle,
nasazení. Takhle se zápasy, ve kterých
jde o všechno, hrát zkrátka nedají. Na
což jsme doplatili,“ litoval nedávno angažovaný kouč.

dějstvích musí posbírat minimálně
osm bodů, ideálně všech devět. A zároveň spoléhat na to, že Poruba nezíská
ani bodík, Chomutov, Havířov či Slavia
maximálně jeden. Načež by při bodové
rovnosti rozhodovala bilance vzájemných střetnutí.
Pokud uvážíme, jakými výkony se prostějovský tým prezentoval v dosavadním průběhu sezóny (obzvláště minulý
týden) a navíc k tomu přidáme jeho
konkrétní zápasový program v týdnu
právě začínajícím, zní tahle představa
naprosto nereálně. Až fantasmagoricky,
budeme-li dostatečně soudní.
Ptačí dravci totiž dnes od 18.00 hodin
nastoupí v pražském Edenu, ve středu
4. prosince taktéž v 18.00 přivítají Jihlavu a v sobotu 7. prosince od 17.00
hodin vyjedou na led Českých Budějovic. Za daných okolností by jakékoliv vítězství z těchto mačů znamenalo
dílčí úspěch, snad dokonce pozitivní
překvapení. A spoléhat na zázračné
zmrtvýchvstání? Jen chiméra.
„Horní osmička už je pryč, nemá smysl si nic jiného nalhávat. Což ale nic nemění na tom, že se musíme v každém
dalším utkání rvát o každý bod s jediným cílem: vybojovat deváté místo po
nadstavbě a tím postup do předkola
play-off,“ zdůraznil hlavní lodivod
elhákáčka Ladislav Lubina.
Na závěr ještě připomeňme, že středeční bitva s jihlavskou Duklou je
v případě Prostějova druhým dílem
IV. charitativního týdne Chance ligy.
Tím pádem mohou fanoušci přinést

BYLI JSME
U TOHO

(:;E>^G_yDgYn:ER

.KHLMvCHOLDtyO:C>^d\D

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
K jednomu z nejslabších celků
Chance ligy do Ústí nad Labem si
prostějovští hokejisté jeli pro jednoznačné tři body. Nakonec vydolovali
z utkání 26. kola soutěže jen dva, a to
mohli být ještě rádi. Během duelu
totiž soupeř vedl už 4:1 (!) a schylovalo se k fatální ostudě i ztrátě zároveň. Naštěstí Hanáci zapnuli na
vyšší obrátky, aby zachránili alespoň
výsledek 4:5 po samostatných nájezdech.
Vstup do zápasu vyšel mnohem lépe
hostům, kteří několikrát ohrozili Brízgalovu bránu a ve 4. minutě šli do vedení ranou Krejčíka z mezikruží – 0:1.
Domácí ovšem nečekali s odpovědí
dlouho a během patnácti vteřin na
přelomu 6. + 7. minuty dokázali vývoj otočit trefami Müllera s Grimem
– 2:1. Chvíli na to mohl zvýšit náskok

blémů poradil se všemi jejich pokusy.
Později se osmělovali i polabští hráči
a Vildumetz jel dokonce sám na Štůralu, ale kotouč mu utekl z hokejky těsně
před zakončením. V posledních vteřinách ještě stihl Žálčík nastřelit břevno.
V samostatných nájezdech pak byli
úspěšnější ptačí dravci, o vítěznou trefu se v šesté sérii postaral Nouza – 4:5!
(lhk, son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

„Myslím si, že jsme utkání dobře začali, prvních sedm minut nepustili soupeře z jeho
obranné třetiny a zaslouženě se dostali do jednobrankového vedení. Poté jsme však
nepochopitelně polevili a všechny situace zlehčovali. To se nám také vymstilo, když jsme
inkasovali čtyři góly. Pozitivní je, že jsme bojovali až do konce a došli si alespoň pro dva
body, i když to vnímáme jako ztrátu jednoho.“

Ivo PEŠTUKA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Zápas byl z pohledu útoku náš nejlepší za posledních deset utkání, když jsme dali čtyři
góly a vedli 4:1. Ale kvůli nezkušenosti i síle Prostějova, který má velmi zkušené a kvalitní
útočníky, došel zápas až do prodloužení. To bylo velmi vyrovnané a následné nájezdy už
loterie, v níž soupeř byl o jeden šťastnější a veze si tak dva body.“

Jaroslav ROUBÍK – HC Slovan Ústí nad Labem

¸67<75(1§5č
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Ve třetí části dominovali Moravané.
Hned zkraje si vypracovali příležitosti dvakrát Nouza a jednou Žálčík,
zatímco Ústečtí pak zahrozili párkrát
z bleskových protiútoků. V 53. byl
vyloučen Müller a Prostějov trestal,
puk protlačil za Brízgalova záda Miškář – 4:4. Zanedlouho mohl rozhodnout Chlán, leč jeho projektil zastavila pravá tyč.
Na začátku prodloužení byli aktivnější
hosté, avšak Brízgala si bez větších pro-

pak aspoò dvoubodový obrat po nájezdech
HC ÚNL
LHK PV 4:5SN

Tůma, jehož pokus Štůrala vyrazil.
V 16. se poprvé vylučovalo a během
ústecké přesilovky se zrodil jeden větší
závar před Štůralou, který puk nakonec
zkrotil. Patnáct sekund před úvodní
přestávkou se vhazovalo na půlce Severočechů, i tento krátký čas jim ale stačil
k dalšímu gólu. Střelu Vildumetze pohotově dorazil do odkryté klece Maršoun – 3:1.
Úvod druhé třetiny vyšel lépe Slovanu,
dvě velké šance měli obránci Brož s Klikorkou. Poté se svým zákrokem blýskl
Brízgala, jenž ramenem vyrazil jedovku
Račuka. V polovině střetnutí využili domácí početní výhodu, po krásné kombinaci uklízel Severa do úplně prázdné
kasy – 4:1. Vzápětí předvedl další famózní zákrok Brízgala, který zabránil ve
skórování Žálčíkovi. Jenže při rostoucím
tlaku LHK přišlo i první vyloučení na
straně HC, které jakoby změnilo ráz této
periody. A Jestřábi dokázali rychle snížit
na rozdíl jediné branky zásluhou kanonýra Žálčíka, jenž zavěsil nejprve z přesilové hry a následně i z nenápadné akce
příklepem od modré čáry – 4:3.
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Ingredience:

@]h^cab[S[taZ]a[QVt[S
aY]\RS\h]dO\Ý[[Z{YS[O^ÂWag^S[S
QQO#UY]Y]ac>`][QVt[SO\SQVt[S
dZSR\WQWOZSa^]°V]RW\chbcV\]cb7RStZ\R]
R`cV{V]R\S
@]hZ]Ð[SaWRdO^O^`]d{cP`]caYg\OaSPS
\Oag^S[S\O\Y]Y]ac`xS\Ý^`]]POZ]dt\
:ÐWxY]c]RY`OXcXS[SY]caYghbcVZ{Y]Y]a]d{
V[]bgbdO`cXS[SR]YcZWxSYOdYZtRt[SR]
^ÂW^`OdS\{V]Y]Y]ac>]]POZS\]RZ]Ð[SR]
Y]ÈxY×OcQV]dtdt[SdQVZORc

Postup:

1  ^ZSQV]dYOaZOhS\{V]Y]\RS\h]
dO\{V][Z{YO"U
50 g [
 taZO
260-300 g ab`]cVO\{V]Y]Y]ac
• [OZ{^O^`]d{Y]ÈxYg

0:??:>E*HyDNEB^DR

g P
 `]aYd
vejce
mla[SbO\gYSÈZSVt\
g QcY`cY`gabOZ
g [taZO
g ^]Z]V`cP{[]cYg
g VZORY{[]cYg
g Yg^ÂQV]^`tÈYc

D`]P]bca[QVt[S\SX^`dSdSXQSaS
a[SbO\]cOQcY`S[DV`\Yc`]h^cab[S
[taZ]O^]QVdZWV]^ÂSZWXS[SR]`]P]bc
A[a^`][QVt[SO^ÂWRt[S]P[]cYg
a[QVO\{a^`tÈYS[R]^SxWdO<OY]\SQ
^ÂWRt[S`]h[Z\\{P`]aYdSDh\WYZÝ[babS[
\O^Z\[S^O^`]d{Y]ÈxYgR] !^`]b]ÐSaS
bab]^ÂW^SxS\hdSR\S>SxS[SQQO [W\cb
\O&abc^°×6]b]d{[cTTW\gR]hR]P[SRZS
ZWP]abW

Postup:

300
2
100
150
150
200
100
12

KHLDOHO_yFN??BGR
Ingredience:

=Z]c^O\{h`OZ{Od]YtR]`]h[OxYt[S
dWRZWxY]c\OXS[\]>ÂWRt[SY]Y]aXOd]`]dÝ
aW`c^\SP][SRO`]h^cÈb\ÝY]Y]a]dÝ
]ZSX2]PÂS^`]^`OQcXS[S\SXZ{^S`cYO[O
HOx\S[SbdO`]dObYcZWxYg>OYRt[S\O
V]RW\cQVZORWbv]Y]ZtRc`]h^cab[SdS
d]R\Zth\WOhR]P[S\Od`QVcO\SP]QSZ{
YcZWxYg\O[tx[SR]^]ZSdg>]b{^]YZtRt[S
\ObtQ/ÐPcR]cV]b]d{Rt[SdgQVZORWbR]
ZSR\WxYg

Postup:

100 g [
 taZO
\Odg[Oht\T]`[g
150 g QcY`cY`gabOZ
250 g ^]Z]V`cP{[]cYg
• È^SbYOa]ZW
1  ZÐQSV]ZO\RaY{V]
YOYOO
1
vejce
• VZORYt[]cYO
\O^]Rag^t\babO
• V`cPt[]cYO
\Odgag^t\T]`[g

Bab](

D`]P]bca[QVt[Sh[YZ{[taZ]QcY`
Y`gabOZ^]Z]V`cP]c[]cYcÈ^SbYca]ZW
OYOYO]>]QVdZW^ÂWRt[SQSZtdSXQSBab]
h^`OQcXS[SO`]hdtZ[SR]^ÂW^`OdS\{T]`[g
D[aSaW[SbZWxY]ca[QVt[SbdO`]VaS
hOYgaO\]ca[SbO\]c^ÂWRt[SdSXQS[taZ]
OhO[QVt[S>ÂWag^S[S[]cxY]dÝQcY`
dO\WZY]dÝQcY`O]^bhO[QVt[S<OY]\SQ
^ÂWag^S[SdO\WZY]dÝ^cRW\Y>]Z]dW\cdh\WYZ{
\t^Z\]RZWXS[SR]XW\{[agOa[QVt[S
aYOYOS[
=RabÂSRcT]`[gZÐQabÂROdd`abd[S
adbZ]cOb[Od]c\t^Z°>SxS[Sdb`]cP
^ÂSRSVÂtb{\O#abc^°×OaW'[W\cb

Postup:

g bdO`]Vc
g hOYgaO\{a[SbO\g
vejce
ml^]Z]bcx\{V][Z{YO
g []cxY]d{V]QcY`c
• dO\WZY]dÝQcY`
2  POZS\dO\WZY]d{V]
^cRW\Yc
2  ZÐQSV]ZO\RaY{V]YOYOO

<t^Z°(

750
150
2
100
150
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Ingredience:
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A[QVt[SdSXQSa×Z^S^ÂOPOhOZYc
<taZSR\^ÂWRt[ShPÝdOXQW\U`SRWS\QS
>O^`]d{Y]ÈxYg^Z\[ShV`cPOhS !
>SxS[S [W\cb\O&abc^°×>ÂSR
^]Rtdt\[\SQVtbSdgQVZOR\]cb

Postup:

1  h `OZ{Od]YtR]
10  dOXSQ
200 g ab`]cVO\{V]Y]Y]ac
1  ZÐWxYOa]ZW
120 ml XOd]`]d{V]aW`c^cYcZWxYg
½  ZÐWxYg^S^ÂS
h×abO\]cY`ta\hSZS\{\SP]
½  ZÐWxYgPOhOZYg
RObZ]d{V]aW`c^c\SP]bSYcbÝ[SR 200 g aZO\W\g
200 g Y]Y]a]d{V]]ZSXS
400 g QVS``g`OXxtbSY
• x]Y]ZtRc\O]hR]PS\
200 g \
 Oab`]cVO\{V]aÝ`c
250 g \Oab`]cVO\{[]hhO`SZg

Ingredience:

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

A[QVt[SdÈSQV\gW\U`SRWS\QS\SQVt[S
]RZSÐSbdQVZORcO^]dgbdO`]dt\acÈS\SY
^SxS[S[W\cbdb`]cP\O%abc^°×

2TQUV÷LQX t 5NCXKC 2TCJC OKPWN¾
UG\ÐPC FQOC  C  XGPMW 
CCMVW¾NPÊUG\ÐPCFQOC
2TQUV÷LQXt,KJNCXCOKPWN¾UG\ÐPC
FQOCCXGPMWCCM
VW¾NPÊUG\ÐPCXGPMW
2TQUV÷LQXtèGUMÆ$WF÷LQXKEG
OKPWN¾ UG\ÐPC FQOC  C UP
XGPMW  C  CMVW¾NPÊ UG\ÐPC
FQOC

OHD\=HO_yE:GtnDR

Ingredience:

DY]\RS\h]dO\{[[Z{QS`]h[QVt[SQcY`g
CÈZSVt[SÐZ]cbYg^ÂWag^S[S[cÈYtb]dÝ
]ÂÈSY^ÂWZWXS[S`c[O^`]ÈZSVt[S>ÂWRt[S
Y[Z{YcOZSVQS^`]ÈZSVt[S>ÂSZWXS[SR]
aYZS\WQO\SQVt[ScZSÐSb

nový forvard Jestřábů Matej Paulovič

Postup:

275 g VZORY{[]cYg
200 g [
 taZO
60 g QcY`c
• È^SbYOa]ZW
• dO\WZY]dÝSfb`OYb
^Â^dO\WZY]dÝQcY`

+\LEHO_yLNh>GDR

Ingredience:

Postup:

1  ZWb`Y]\RS\h]dO\{V][Z{YO
400 g QcY`c
1  d O\WZY]dÝQcY`
5  Ð Z]cbY×
½  ZÐWxYg[cÈYtb]d{V]]ÂÈYc
750 ml`c[c

Ingredience:

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz
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8OPZYO][gXS[S\OY`tX[S\ObS\Y{^ZtbYg
O\SQVt[ScacÈWbdacÈWxQS
xWdb`]cP
\SX^`dS\OabOd[SbS^Z]bc\O#abc^°×
OYRgÐ^ZtbYg]d]QShOx\OXaSagQVOb
hdÝÈ[SXW\O%abc^°×
<taZSR\]d]QS]b]x[SOR]a]cÈ[S
^ÂW$abc^\QV9ÂÐOZgXa]ca^`td\
cacÈS\{bSVRgYRgÐ^ZtbSYXOPZYOhb`Obad]c
^`cÐ\]abAYZORcXS[S\OacQV{[
OQVZOR\{[[ab

Postup:

• 8OPZYO

Ingredience:

knížky, sešity, tvrdé papíry nebo pastelky, které vhodí do připraveného
sběrného koše u vchodu na zimní stadion. Veškeré věnované věci dostanou
děti ze speciální školy Jistota. Pomůžete dobrým skutkem?
(son)

U outsidera v Ústí nejprve ostudná ztráta 1:4,

PROSTĚJOV Teoretická naděje
Jestřábů na postup do horní nadstavbové skupiny Chance ligy o 1.
až 8. místo sice ještě trvá, ale její naplnění je pravděpodobné asi stejně,
jako že se všichni hříšníci z celého
světa začnou okamžitě kát a dojde
k jejich napravení.
Nejprve se pojďme podívat na aktuální
pořadí soutěže po 27. kole ze 30 základní části: 1. České Budějovice 72, 2. Litoměřice 54, 3. Přerov 54, 4. Vsetín 50,
5. Poruba 49, 6. Chomutov 48, 7. Havířov 48, 8. Slavia Praha 48, 9. Prostějov
40, 10. Jihlava 39, 11. Třebíč 35, 12.
Frýdek-Místek 34, 13. Benátky 32, 14.
Ústí 22, 15. Sokolov 15, 16. Kadaň 11.
Současná situace tak pro hokejisty
LHK znamená, že ve zbývajících třech

LHK na Slavii a v sobotu k lídrovi do Èeských Budìjovic

9HVWĨHGXSURWL-LKODYęVFKDULWDWLYQtPSRGWH[WHPXçGQHVMHGRXPXçL

žili honit, co se dalo, a v konečném součtu
zbytečně ztratili bod,“ kritizoval i s odstupem času hlavní trenér LHK Ladislav
Lubina po upachtěném výsledku 5:4sn.
Ještě větší rozčarování přišlo v sobotu, kdy
jeho svěřenci doslova odklouzali většinu
mače s Benátkami nad Jizerou v rámci
27. prvoligového pokračování. Jako by šlo
o nějaký pouťák a nikoliv bitvu o všechno, která je měla udržet ve hře. Naopak
severočeští mladíci vedení zkušenostmi
napraveného rebela Radka Dudy létali
kluzištěm rychlostí raket, a byť neudrželi
stav 0:2 ani 2:3, v nastavení zaslouženě
vsítili vítěznou trefu. Další klíčový souboj tedy dopadl 3:4pp, zplihlé ptačí dravce vyprovázel do kabin hromový pískot
fanoušků a hutná atmosféra negativismu
v jejich řadách se dala krájet.
„Panuje velké zklamání, protože jsme si

PROSTĚJOV Obrovské zklamání zavládlo v táboře
prostějovských hokejistů na konci uplynulého týdne. Jestřábi
měli ze dvou střetnutí proti papírově slabším soupeřům
jednoznačně vytěžit maximálních šest bodů, aby udrželi reálnou naději na plánovaný postup do vrchní nadstavbové skupiny
Chance ligy mužů ČR 2019/2020. Místo toho však dvakrát
remizovali, jednou zvítězili po samostatných nájezdech + jednou padli v prodloužení a pouze tříbodovým ziskem ostudně
přišli o jakoukoliv šanci už tři kola před koncem základní části...

Strašidelné trápení předvedli Hanáci
již ve středečním 26. dějství soutěže
na ledě Ústí nad Labem. Sice šli rychle
do vedení, ale pak je outsider neuvěřitelně školil a v polovině duelu tak Slovan
vedl 4:1! Teprve za téhle prekérní situace
hosté zabrali, aby ve zbytku normální hrací doby aspoň vyrovnali. A úspěšně zvládli samostatné nájezdy. „My jsme se však
do tak velké gólové ztráty vůbec neměli
dostat, první půlku utkání jsme doslova
Připojená fotografie nebyla pořízena po skončení sobotního duelu prospali a promrhali. Potom jsme se sna-

Jako hromádky neštìstí

ZAUJALO NÁS

Přijel, viděl a zahrál velice dobře, byť nezvítězil. Známý
slovenský hokejista v pátek posílil Prostějov na střídavé starty
z extraligového Hradce Králové, aby hned o den později za
LHK premiérově nastoupil do utkání proti Benátkám nad
Jizerou. Asistoval u gólu na 1:2, vyrovnávací branku na 3:3
pak sám vstřelil. Odvedl celkově kvalitní výkon navzdory
tomu, že týmově to bylo v sobotu špatné. A třeba elitní
útok, který ve středu v Ústí nad Labem nasázel
většinu tref (Lukáš Žálčík 2 + 1), se doma vůbec neprosadil.

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB
YHêHUQËNQ¿YxWøYQËNĎPUHVWDXUDQWGD\SĆLSUDYLO
Listopadový
day:
1$Ąª5'.*0ªt#*140ª15/+è-#,'(7è
VEČERNÍKURestaurant

42 lední hokej
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milujeme vecerník
á

naše soutěže
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9SĜHGYHþHUVYiWNXVYDWpKR0LNXOiãHMHWUDGLFtåH0LNXOiãYH
VSROHþQRVWLþHUWDDDQGČODREFKi]tURGLQ\VGČWPL9QČNWH
UêFKSĜtSDGHFKVLOLGpWXWR]QiPRXWURMLFLREMHGQDMtD]DSODWt
YHYČWãLQČURGLQVLYãDNURGLþHGRPORXYDMtNDPDUiG\SĜtEX]
QpQHERVHVDPLSĜHYOpNDMtDE\VHVYêFKUDWROHVWt]HSWDO\]GD
E\O\ KRGQp D MVRX KRGQ\ SRFKYDO\ D VODGNRVWt QHER ]ORELO\
D]DVORXåtVLSRNiUDWDREGDURYDWEUDPERUDPL
3URVWĜHGQLFWYtP SRVOHGQt VRXWČåH RG 9HþHUQtNX Y URFH 
Y\]êYiPHQDãHþWHQiĜHDE\QiP]DVODOLIRWRJUDILL
QDNWHUpMVRXRQLVDPLSĜHYOHþHQL]D0LNXOiãHþHUWDþLDQGČOD
QHERIRWRJUDILLVYêFKURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤþLNDPDUiGĤ
7ĜLQHMOHSãtVQtPN\EXGRXRKRGQRFHQ\PLNXOiãVNêPEDOtþNHP
DSĜHGSODWQêP35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
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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.
Výherci
(jejich zástupci) budou kontaktováni telefonicky a jejich jméno
9
a fotografie budou zveřejněny v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, na webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích
spravovaných pořadatelem akce (Facebook, Twitter a Instagram).
9 Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele,
včetně jejich rodinných příslušníků.
9 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR
a zavazuje se je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí
s uveřejněním svého výtvoru a vlastní fotografie s výhrou.
9 Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou
ani alternativně plnit v penězích.
9 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí
souvisejícího s konáním soutěže.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na marketingovou manažerku
Anetu Straškrabovou prostřednictvím tel. čísla: 739 855 822
nebo e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.
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Studentka SŠ DaM vyhrála

Mladou kameru

PROSTĚJOV Nějaké to video dnes na mobil natočí každý. Ale vytvořit něco, co
má hlavu a patu, a ještě s tím vyhrát celostátní soutěž, to už je úplně něco jiného. V průběhu letošního roku se to podařilo Valentýně Pišťákové. Osmnáctiletá
studentka prostějovské SŠ DaM zvítězila ve 45. ročníku přehlídky Mladá kamera v Uničově. Nyní se mimo jiné chystá na dokument o porno průmyslu.

Martin ZAORAL
Mladá kamera je celostátní soutěžní přehlídkou filmů autorů do 30 let. Valentýna
Pišťáková zvítězila v kategorii snímku autorů do 20 let se zhruba pětiminutovým
dílkem. V něm se neotřelým způsobem
ohlédla za 100 lety prostějovské „oděvky“. Krátký animovaný film uspěl v konkurenci 10 dalších snímků.
„Spolupracovala jsem na něm s dalšími třemi spolužáky. Jednalo se

o klauzurní práce z předmětu Animace třetího ročníku oboru Multimediální tvorba. Hodně nám pomohli učitelé Jakub Vašíček a Tomáš
Petřík,“ zdůraznila Valentýna Pišťáková, která v té době měla za sebou
například animaci německé Neznámé básně od neznámého autora.
Zajímavým způsobem rovněž ztvárnila školní zadání na téma kolotoč.
V minutové kreslené animaci zachytila marnou touhu jednotlivých

figurek z kolotoče soutěžit mezi
sebou o to, kdo z nich bude první.
„Nyní jsem již ve čtvrtém, tedy maturitním, ročníku a připravuji se na
přijímačky na FAMU, takže sepisuji
různé povídky a scénáře. V rámci
školy se chystám na dokument o filmovém režisérovi Tomáši Magnuskovi. Jako maturitní práci jsem si pak
vybrala dokument o porno průmyslu,“ nastínila své další plány činorodá
studentka.
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Legendární chlapecký klub
]URPiQĤDNRPLNVĤVSLVR
YDWHOH-DURVODYD)RJODUDVH
Y ]iYČUX URNX  Y\Gi
QD YêSUDYX GR 3URVWČMRYD
6ODYQiSDUWDNWHURX]QiXå
QČNROLN JHQHUDFt þWHQiĜĤ
VLQDãHPČVWREXGHSURKOt
åHW RG  OLVWRSDGX Då GR
 SURVLQFH  'RNi
åHWHYWpGREČ5\FKOpãtS\
Y3URVWČMRYČREMHYLW"
V duchu této legendy se
XVNXWHþQt Y VDPpP FHQWUX
3URVWČMRYD SiWUDFt KUD SUR
YãHFKQ\ FKODSFH D GČYþDWD
DOHLGRVSČOp NWHĜtPDMtUiGL
URPDQWLNX D GREURGUXåVWYt
MHåViODMt]SĜtEČKĤY]SRPtQD
QpKRDXWRUD
3ULQFLS KU\ MH MHGQRGXFKê
.GHVLYFHQWUXPČVWDEXGHRG
 OLVWRSDGX GR  SURVLQ
FH  XPtVWČQD FHOi SČWLFH
FKODSHFNpKRNOXEX±0LUHN'X
ãtQ -DUND 0HWHOND -LQGUD +R
MHUýHUYHQiþHND5\FKORQRåND
3RVWDY\ SRGOH NRPLNVX NWHUê
NUHVOLO -DQ )LVFKHU MVRX WpPČĜ
YåLYRWQtYHOLNRVWLDVWRMtQDQH
]QiPpP Y\YêãHQpP PtVWČ ±
QD EDONyQČ SDYODþL VWĜHãQtP
YêNOHQNXRFKR]XDSRGREQČ
3RVWDY\ MVRX GREĜH YLGLWHOQp
SĜLQHMPHQãtP]SĜLOHKOpXOLFHþL
QiPČVWtSURVWČEČåQČGRVWXS
QpKR YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt ±
MHQMHQDMtW
3iWUDFt~]HPtMHRKUDQLþHQR
GOHPDSN\QtåH

…HLEDEJTE, FOTOGRAFUJTE,
KRESLETE, PIŠTE!
Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat nebo nakreslit ho. Obrázky s adresou nebo popisem místa, kde
jsou figuríny umístěny, je pak nutno zaslat na adresu organizátorů hry nejpozději do 17. prosince 2019. Elektronicky na e-mail:

hledamers@spjf.cz

$NFLSRĜiGi6GUXåHQtSĜiWHO-DURVODYD)RJODUD
.RQWDNWQDRUJDQL]iWRU\hledamers@spjf.cz, 602 174 066
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Florbal na ledě Zlatá brána a Hanácké curling!
PROSTĚJOV Hodně prostoru k pořádání atraktivních akcí pro veřejnost dostává
při využití venkovního veřejného kluziště
u muzea na Masarykově náměstí Sportcentrum DDM Prostějov. V tomto týdnu
proběhnou pod jeho organizační taktovkou další dva zajímavé podniky.
Už dnes od 8.00 hodin to bude 3. ročník florbalového turnaje na ledě Zlatá brána 2019.

Tohle originální klání mělo v předchozích
dvou letech poměrně velký ohlas a letos bylo
proto rozděleno do tří věkových kategorií ve
dvou hracích dnech.
Aktuální pondělek 2. prosince je vyhrazen
žákům i žákyním 4. a 5. tříd základních škol,
přičemž každá ze zúčastněných ZŠ (podle
předběžných přihlášek by jich mělo být
šest až deset) postaví svůj tým s osmi nere-

gistrovanými hráči/hráčkami na soupisce.
Hrát se bude podle florbalových pravidel
přizpůsobených ledové ploše. To znamená na hokejových bruslích a v helmách, ale
s florbalovými holemi i míčkem a bránami
na tento progresivní sport. Hrací doba každého utkání 2x6 minut, po duelech v základních skupinách přijdou na řadu rozhodující
zápasy vyřazovacího play-off. Finále okolo
13.30 hodin, slavnostní vyhlášení výsledků
ve 14.00 hodin.
Středa 4. prosince bude patřit jinému unikátnímu majstrštyku, který premiérově spatřil světlo světa loni. Ano, přichází Hanácké
curling 2019/20, jehož první ročník vyvolal
u části prostějovské veřejnosti nefalšované
nadšení. Málo dostupný sport, který můžeme
většinou jen obdivovat u televizních obrazovek během zimní olympiády, si najednou
mohl zahrát úplně kdokoliv. A letos je tahle
šance ještě rozšířena.
„Už před rokem po úspěšné premiéře vznikl
nápad určité curlingové ligy, který se nakonec
podařilo částečně uskutečnit. Hanácké curling tak bude mít tři samostatná kola 4. a 19.
prosince i 5. ledna, z nichž dva nejlepší výsledky se každému družstvu započítávají do
konečného pořadí. Týmy se přitom mohou

zúčastnit libovolného počtu kol s tím, že nejvýhodnější je samozřejmě absolvovat všechny tři turnaje. A náš hlavní cíl? Především co
nejlepší zábava pro lidi,“ řekl Večerníku ředitel
Sportcentra DDM Jan Zatloukal.
Vedoucím soutěže je Karel Ondrůj, který loni
vymyslel i vyrobil sadu speciálních curlingových kamenů. Ty pak po veřejném kluzišti
města Prostějova svištěly jedna báseň, chybět

pochopitelně nemohla ani košťata pro umetání jejich cesty po ledě. A díky šikovným
pracovníkům Domovní správy Prostějov se
amatérští curleři mohli trefovat do ukázkově
namalovaných kruhů.
To vše čeká ledové bojovníky i tentokrát,
v rámci úvodního kola Hanáckého curlingu 2019/2020 již tuto středu 4. prosince od
16.00 do 21.00 hodin.
(son)
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RąKV¾JNCF÷VKKFQUR÷NÆ
„Je krásné plnit dětská přání,“
liboval si moderátor Petr Zakopal
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Kluziště na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
je především v odpoledních a večerních hodinách doslova
v obležení a tato oblíbená atrakce je vyhledávaným zpestřením volných chvilek u stovek Prostějovanů. Uplynulý čtvrtek
vpodvečer se na něm navíc uskutečnila první ze série tří pořádaných diskoték na ledě.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Disco na ledě je už čtvrtým rokem
velice oblíbenu záležitostí nejen mezi
nejmenšími dětmi. „Věřím, že lidi
s dětmi přijdou, i když tu a tam poprchává. Tuto akci pořádáme velice
rádi, je u toho sranda. A co vím, tak
tradiční diskžokej a moderátor Petr
Zakopal má nejraději, když může na
přání pustit jakoukoliv písničku podle

gusta účastníků,“ smál se těsně před
zahájením čtvrteční diskotéky na ledě
Ivo Horák z Domovní správy Prostějov, která zajišťuje celý provoz kluziště.
„Je to tak, tradičně za mnou chodí i ti
nejmenší, abych jim zahrál to či ono.
Přestože seznam písniček mám předem daný, improvizace není žádný
problém. Je krásné plnit dětská přání,“
svěřil se Večerníku Petr Zakopal oblíbený diskžokej a moderátor mnoha
akcí konaných v Prostějově.
Čtvrteční Disco na ledě se náramně vydařilo, přestože poměrně
nevlídné počasí bylo hlavní překážkou rekordní účasti. „Už od
zahájení provozu kluziště mně moje

osmiletá vnučka denně opakovala,
že dneska prostě musíme jít bruslit.
A nejen to, vrtět se na ledě v rytmu
disca jsem musel na stará kolena i já,“
poznamenal se smíchem Jiří Nádvorník, který by podle svých slov tento
čas raději strávil se známými u stánku
s punčem. „To by mi ale malá Klárka neodpustila a doma bych to taky
schytal od manželky,“ dodal už vážně
dědeček malé bruslařky.
Účastníci akce bruslili za doprovodu
hudby, která se žánrově hodně měnila.
Hrála se rocková i diskotéková hudba,
bruslilo se ovšem i za doprovodu vánočních koled a balad. „Věřím, že další
dvě Disca na ledě se vydaří alespoň tak
dobře jako to dnešní,“ přál si na závěr
Ivo Horák z Domovní správy. A jak
připomněl, druhý díl akce se koná už
tento čtvrtek 5. prosince, třetí závěrečný pak o další týden později. Vždy od
půl páté odpolední. Kluziště je jinak
v prodovozu denně od rána do večera.

19112911456
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KOSTELEC NA HANÉ K velice sympatickému a ušlechtilému činu se odhodlalo vedení házenkářského oddílu TJ Sokol
Kostelec na Hané HK finanční pomocí sluchově handicapované holčičky z Bedihoště. „Malá Nikolka Langrová bohužel
ztrácí sluch a potřebuje kompenzační pomůcky v ceně okolo sedmdesáti tisíc korun, aby ještě zčásti slyšela. Proto věnujeme
výtěžek ze vstupného diváků na domácí zápas proti Velkému Meziříčí jejím rodičům, čímž aspoň trochu přispějeme
k uhrazení celé částky,“ sdělili Večerníku za Sokolskou jednotu i kostelecký klub Lukáš Chalupecký s Davidem Ševčíkem.
Nezbývá než uznale zatleskat!

Eskáčko opět
v Tipsport lize!
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MACHALA DOSTAL PADÁKA!

Končí také asistent Onofrej

PROSTĚJOV Plných deset utkání má v plánu 1.SK Prostějov v průběhu dvouměsíční PROSTĚJOV Vedení fotbalového klubu
zimní přípravy. Ta začíná ve středu 8. ledna 1.SK Prostějov uplynulý pátek odvolalo
a už o dva dny později se eskáčko představí trenéra druholigového „A“-týmu Oldřicha
v prvním zápase nového ročníku zimní ligy Machalu a jeho asistenta Ladislava Onoproti Baníku Ostrava, kde se klub udržel freje. Jako důvod uvedlo průběh podzimní části ligového ročníku a nespokojenost
i přes silný zájem klubů z nejvyšší soutěže.
„Myslím, že naše velmi dobré výkony v minu- s dosaženými výsledky včetně bodového
lých letech přesvědčily organizátory, aby nás zisku týmu. „Oldřichu Machalovi i Ladido Malta Tipsport Cupu opět zařadily,“ těší slavu Onofrejovi jménem celého klubu
Františka Juru. A co si od účasti nejvíce slibuje? děkuji za jejich práci pro náš tým,“ nechal
„Odehrajeme kvalitní zápasy s dobrými soupe- se slyšet předseda klubu František Jura.
ři a nový trenérský tým bude mít dobrou mož- Jméno nového trenéra klub oznámí ještě
nost vidět hráče v těžkých utkáních,“ předeslal. počátkem prosince. „Tým prozatím povedou Petar Aleksijevič a Tomáš
V rámci skupiny D, která se tentokrát odehraje
v Ostravě, ještě fotbalisté ProstěHunal,“ prozradil šéf.
Machala v Prostějova poměří síly s rovněž prvolijově trénoval od
govou Karvinou a slovenským
léta 2017, zatímco
účastníkem tamní první ligy
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Obrovská rivalita nesmiřitelných soupeřů patří
k týmovým sportům jako hlučnost k sexu dvou
vášnivých lidí. A když občas zamíří některý hráč od
jednoho klubového soka přestupově přímo k druhému, způsobí to většinou mezi fanoušky obou táborů velké pozdvižení.
Soupeření mezi hokejisty Prostějova a Přerova se
svým rozsahem ani intenzitou nedá srovnávat třeba
s pražskými fotbalovými „S“, ale rozhodně stojí také
za to. Hlavně averze až nenávist části příznivců vůči
sobě navzájem stupňuje sportovní poměřování hanáckých konkurentů na vyšší úroveň.
Proto překvapilo, když Jestřábi v letní pauze hned
dvakrát sáhli ke svému arcirivalovi a přivedli jak
obránce Martina Novotného, tak útočníka Jana Bergera. Reálně z toho žádné větší haló nevzniklo, ale
na internetových diskusích i sociálních sítích tahle
angažmá žila vlastním životem.
Až uprostřed rozjeté sezóny po několika měsících
trvání neslavně skončila. Oběma plejerům to v LHK
herně nešlo a je nabíledni, že přes všechna popírající
slova na tom vnitřně horší pocity z působení v „nepřátelském prostředí“ mohly mít svůj podíl.

druhé lize málo. Také chceme hrát atraktivní
fotbal, který se bude líbit divákům. Návštěvníci prostějovského stadionu se v poslední době
museli až příliš často strachovat o výsledek doslova do poslední minuty,“ objasnil František
Jura důvody, které jej po skončení podzimní
části F:NL vedly k takto razantnímu kroku.
A vadil více bodový zisk, nebo předváděná
hra? „Obojí považuji za problém! Body, se kterými jdeme do zimní přestávky, neodpovídají
našim představám. Ale nejsme spokojeni ani
se hrou týmu. Utkání, ve kterých máme nad
soupeřem navrch, musíme umět rozhodnout.
Příliš časté remízy nás stály mnoho sil, aniž bychom si z nich odnesli potřebný bodový zisk.
Přidávat v tabulce po jednom bodu za zápas je
málo.“
Dá se říct, že poslední kapkou byla porážka ve
Vlašimi. Pokud by se ve středních Čechách vyhrálo, trenéři by nejspíš zůstali. „Tým jako Vlašim musíme umět porážet. My jsme s ním naopak v letošním ligovém ročníku už podruhé
prohráli! Poprvé v červenci na domácím hřišti,
nyní ve Vlašimi. Kvůli jednomu zápasu se ale
samozřejmě trenéři nemění. Úvahami, jak dát
áčku nový impuls, se zabýváme už delší dobu.
A není žádné tajemství, že jsme o výměně
uvažovali už letos na jaře. Nicméně naše prezentace a výkon v tomto utkání byly opravdu
žalostné,“ připustil Jura.
Proč u týmu naopak zůstává Tomáš Hunal
– Petar Aleksijevič? „Chceme mužstvo zno-

vu nastartovat, nic víc, nic míň. Naším cílem
rozhodně nebylo hodit do týmu pomyslný
granát.“
Sám trenér Machala se ke svému konci vyjadřovat nechtěl. „Teď ne, možná až příští týden,“
zaslal v pátek Večerníku SMS zprávu. Postoj
hráčů pak za všechny shrnul ten nejpovolanější. „Kabinu to samozřejmě mrzí, měli jsme
s trenérem bezproblémový vztah. Za Oldřichem Machalou je vidět obrovský kus práce,
co pro klub odvedl. A to jak ve třetí, tak samozřejmě po postupu do druhé ligy,“ popsal
pocity své i spoluhráčů kapitán Karel Kroupa.
Kdo by mohl kouče Machalu i jeho asistenta nahradit? Mluví se o dvojici kandidátů...
„Trenéra oznámíme, až se stoprocentně
dohodneme. Do té doby by nebylo fér říkat
jakékoliv jméno. Je možné, že to bude už
v prvním prosincovém týdnu,“ pousmál se
předseda 1.SK Prostějov.
Večerník také zajímalo, zdali se dají očekávat i další změny, ať už v realizačním týmu, či
v hráčském kádru? „Určitě to bude součástí
našich rozhovorů s novým trenérem. Jeho
slovo pro nás bude samozřejmě důležité a musíme najít vzájemnou shodu. Nicméně jako
vedení klubu počítáme s určitými změnami.
Se všemi hráči budeme v příštím týdnu mluvit
a určitě k některým pohybům v kádru dojde,“
předestřel František Jura, že pohyb v kabině
určitě bude. V kuloárech je avizovaná výměna
zhruba čtyř jmen.
(tok, pk)
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Premiérově v historii se hrála prostějovská městská
derby volejbalistek ve druhé lize žen ČR, béčko
VK nastoupilo v Národním sportovním centru PV
proti TJ OP. Na první pohled přitažlivá záležitost,
pro někoho možná až atraktivní souboje s velkým
nábojem i přesahem.
Což je určitě pravda, neboť znalci mohli na vlastní
oči sledovat, kterak proti sobě hrají parťačky jinak
nastupující za stejné družstvo (Soares, Dvořáčková
a Boudová versus Baláková a Kratochvílová), většina z aktérek sobotních duelů spolu působila v mládežnických kategoriích.
Potud je vše v pořádku, ale celkově si myslím, že samostatné působení dvou subjektů z Prostějova v jedné nižší
soutěži moc logiky nedává. Samozřejmě chápu původní záměr šéftrenéra mládeže vékáčka Aleše Nováka, aby
oddílové juniorky sbíraly zápasové zkušenosti mezi dospělými. S početně okleštěným výběrem U19 však bylo
už dopředu zřejmé, že holky čeká nadměrná vytíženost.
Teď dávají složitě dohromady kádr na jednotlivá utkání, podobně jako ópéčko dlouhá léta marně volající po
intenzivnější spolupráci s VK. Nešlo se nějak dohodnout na společném projektu?

Již několikrát v minulosti jsme nejen na tomto místě
upozorňovali na neradostný fakt, že hlavně od podzimu do jara v období zimních halových sportů dochází v Prostějově k příliš častému křížení domácích duelů jednotlivých odvětví. Bohuželmusímkonstatovat,že
tenhlenešvarpřetrvávávnezmenšenémířeinadále.ApředevšímbitvyhokejovýchJestřábůsmistrákybasketbalistů
BK Olomoucko a volejbalistek VK Prostějov, někdy i se
zápasy fotbalistů 1.SK pořád vesele (nebo spíš smutně)
kolidují. Někdy se do této fanoušky rozdělující mely
navíc připletou též takzvané menší sporty. Například
v sobotu 7. prosince začínají od 16.30 hodin druholigoví házenkáři Sokola II Prostějov s Újezdem u Brna,
o třicet minut později propukne volejbalový tahák
vékáčka proti Olympu Praha a v 18.00 do toho zasáhne boxerský šlágr BC DTJ PV vs. Děčín. A to je
ještě štěstí, že muži LHK měli Jihlavu na vlastním ledě
už ve středu, ven zajíždějí i baskeťáci a fotbal zastavila
zimní přestávka. Jinak by nastala pro zdejší diváky
ještě fatálnější kolize. Nezbývá než doufat, že do budoucna zavládne ze strany klubů větší snaha nalézat
takové termíny, aby se fandové nemuseli rozhodovat,
komu dát přednost a hlediště být poloprázdná...

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Konečně! Volejbalistkám se uplynulou
sobotu podařilo v UNIQA extralize
utnout nepříznivý vývoj na palubovkách hostujících hal, navíc se tak stalo
u hanáckých rivalek v Přerově, kde
VK Prostějov vyhrál 3:1 na sety. Triumf je navíc o to cennější, že zatímco
první set ovládly domácí hráčky, zbylé tři už patřily Prostějovankám, navíc
ve dvou případech velkým rozdílem.
DEBAKL:
Prohra s Benátkami nad Jizerou v prodloužení znamená pro hokejisty Prostějova jediné – do lepší osmičky se
v nadstavbové části Chance ligy nepodívá. Jestřábi budou muset s největší
pravděpodobností bojovat o účast
v předkole play off ve slabší grupě. To
vše se událo za zprvu občasného, později již rozsáhlého pískání diváků...
ĠÌ6/2

30

Necelých třicet měsíců byl Oldřich Machala hlavním trenérem
druholigového 1.SK Prostějov.
To už je ale minulostí, další čas
na střídačce už v této roli nepřidá. Společně s Ladislavem Onofrejem byli od týmu odvoláni.
9ă52.
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Tahle slova vyřknul na adresu amerického legionáře Javonte Douglase kouč BK
Olomoucko PREDRAG BENÁČEK
.20(7$

MOJMÍR CHYTIL

Dvacetiletému odchovanci 1.SK
Prostějov se premiéra v základní
sestavě olomoucké Sigmy povedla.
Mladý útočník si totiž už po patnácti
minutách skvěle naběhl, přihrál před
branku, lde zkušený Vepřek dorážel do
prázdné. Mládežnický reprezentant si
tak určitě řekl o více prostoru na hřišti!

“
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Píchal

Kroupa

Janíček

Zásadní na letní pauze totiž nebyly
příchody, ale naopak ztráty. Zatímco
s odchodem jarního krále střelců Jana
Vošahlíka sportovní management
zřejmě mnoho udělat nemohl, protože
vůlí samého hráče bylo využít Prostějov pouze jako přestupní stanici směrem do zahraničí, odchod ofenzivního
beka Martina Slaninky padá na vrub
menší flexibility administrativních záležitostí. Eskáčko tak přišlo o dva významné hráče na obou stranách hřiště
s dobrou ofenzivní činností.
Co se týče posil, při jejich angažmá
jako kdyby byla důležitější spíše
jména než aktuální forma. Třeba
Marka Střeštíka předcházela pověst
významné posily, jenže brzy se tento
hráč ani nevešel do základní sestavy.
Jakub Rolinc měl zaujmout místo
hlavního snajpera, jenže pouhé dva
góly za podzim jsou na pozici hrotového útočníka zoufale málo. Brankovou efektivitu neprokázal ani David
Pašek, který však spolu s Patrikem
Slaměnou určitě oživil práci uprostřed hřiště.
V tomto světle byly vyhlašované
ambice spíše zbožným přáním než
reálným pohledem. Je samozřejmě
pravdou, že najít volného hrotového útočníka je velký problém. Zvlášť
když je třeba brát v úvahu určité
finanční limity. Pokud chcete opravdovou kvalitu, je třeba ji hodně dobře
zaplatit. To je ovšem jen v možnostech klubů na předních místech druholigové tabulky.

Základní ofenzivní filozofií při postupném stahování Karla Kroupy
byly rychlé brejky po stranách a centry do vápna. Pokud však k odcentrování došlo, ve vápně míče spoluhráče
v masivním měřítku nenašly.
Bohužel je nutné konstatovat, že
zakončit brejky, což je pro soupeře
smrtící zbraň, byl na podzim schopný pouze Jan Koudelka. Určité před-

KOMENTÁØ

poklady k tomu mohl mít i Jan Šteigl,
kdyby ovšem byl častěji nasazován.
Talent na nečekané krátké zrychlení
a přesnou střelu prokázal Milan Lutonský, který se tak možná překvapivě stal králem podzimních střelců
eskáčka.
Slabiny týmu odhalila už úvodní
dvojice domácích zápasů, z nichž
byla takřka povinnost získat šest
bodů. Tři body se s vypětím všech sil
podařilo zajistit s Vyšehradem, kde
měl být výsledek vzhledem k šancím
mnohem vyšším, a nemělo se stát,
aby o něm rozhodovala soupeřem

rozdíl na sestupová místa. Přesto ale
ztracené body mrzí.“
ƔƔ Jaké zápasy byste vyhodnotil
jako nejlepší a naopak nejslabší?
„Z bodového hlediska byl úspěšný
zápas v Hradci Králové se soupeřem,
který hraje o postup do ligy, tam
jsme zápas zvládli. Velice mě ale mrzí
poslední zápas s Vlašimí, tam je to
emotivně asi nečerstvější. Ten jsme
nezvládli v hlavě. Nezažil jsem snad
situaci, aby tým dostal dvě branky
bezprostředně po začátku obou poločasů. Upozorňuji na to v týdnu,
před zápasem, o přestávce, vůbec nevím, na co hráči mysleli. Zápas je pro
mě velkým zklamáním, měli jsme
ho odehrát úplně jinak. Měli jsme
na to, abychom jej zvládli. Navíc je
tendence podle posledního zápasu
hodnotit celý podzim. Kdybychom
zápas ve Vlašimi zvládli, bylo by
hodnocení podzimu pozitivní, takto
ho hodnotíme špatně.“
ƔƔ V čerstvé paměti je také strašidelný druhý poločas na Zbrojovce...
„Ano, ten mě také mrzí, první poločas mohl být i bezbrankový. Udělali
jsme sice chybu při standardní situaci, ale přesto na domácí už začali diváci pískat, protože první poločas byl
vyrovnaný, i když domácí byli přece

jen lepší. Dopředu jsme sice nehráli
moc dobře, to je pravda, ale dozadu
jsme to odehráli velmi dobře, ale pak
se nám to zbortilo vyloučením na
počátku druhé půle.“
ƔƔ Při pohledu do tabulky je patrné, že Prostějov má třetí nejmenší
počet vstřelených branek. Jak vnímáte tuto „vizitku“ týmu?
„To je náš přetrvávající problém,
kvůli němuž nemůžeme být v tabulce výš. Není to ale tím, že bychom si
nevytvářeli šance. Vezmu namátkou
třeba utkání v Sokolově, Vítkovicích
i v Hradci Králové, kde jsme hráli
dobře, ale gól z mnoha šancí nedali.
Naše produktivita je prostě mizerná.
Hovoří o tom také nejlepší střelec
týmu s třemi brankami, kterým je
Lutonský hrající levého beka... Když
se podívám na hráče do ofenzivy, jejich bilance je prachbídná. Tohle je
největší náš problém, proč jsme až
na desátém místě. Kdybychom dávali góly, jsme možní i pátí.“
ƔƔ Budete mít v tomto smyslu
v zimní přestávce požadavek na
doplnění kádru?
„Víme, kde nás trochu tlačí bota.
Nejde jen o útočnou fázi, ale třeba
i v obraně nám může odejít nebo
skončit nějaký hráč a budeme potřebovat posílit i v defenzivě. No jo, ale
sežeňte útočníka! Když není v celé
lize a my máme sehnat takového,
aby dal dvanáct gólů. Pokud však
chceme hrát v poklidu, musíme mít
aspoň jednoho či dva hráče, který by
dal aspoň šest gólů. My máme hráče,
který dá jeden nebo dva góly za polovinu soutěžního ročníku. To je málo.
Budeme se snažit, ale sehnat útočníka je problém.“
ƔƔ V této situaci asi litujete odchodu Jana Vošahlíka, který tato
čísla na jaře splňoval…
„To je ale pouze akademická otázka, bylo jasně dané, že přišel pouze
na jarní sezónu, chtěl se zviditelnit
a odejít do zahraničí. S tím nešlo nic
dělat. Ale máte pravdu, je to škoda.“
ƔƔ Vyzdvihl byste nějakého hráče
za jeho podzimní výkony?
„To je těžké. Schuster třeba odehrál
vynikající zápasy, patřil k nejlepším
hráčům, jenže v zápase s Jihlavou
udělal hrubou chybu. Myslím si, že
jej to poznamenalo. Poslední dva
zápasy už to nebylo ono. Určitě bych
vyzdvihl přínos Jana Poláka, který
nám hodně pomohl, v zápasech, kdy
nenastoupil, to bylo znát.“
ƔƔ Máte nějaká avíza o plánovaném odchodu nějakého hráče?
„Zatím nevím o nikom, kdo by hodlal odejít. Máme ovšem nějaký kádr
a musíme ho někam posunout. Mužstvo je nutné omladit. Nechceme
pouštět mladé hráče, chceme jim dát
příležitost v základní sestavě, ale i oni
musí na druhou stranu předvést nějaký progres a dokázat, že na to mají.“
ƔƔ Jaké máte plány na zimní přípravu?
„Začínáme osmého ledna. Soustředění žádné nebude, takže si musíme
vystačit s místními podmínkami
a umělým povrchem. Opět budeme
hrát zimní Tipsport ligu, čeká nás
desítka zápasů s kvalitními soupeři,
jako je Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Karviná, týmy ze Slovenska,
generálku hrajeme s lídrem MSFL
Blanskem. Koncem ledna jsou naplánované testy hráčů, abychom
věděli, jak na tom individuálně jsou.“
ƔƔ Které týmy pohledem podzimu tipujete na postup do ligy?
„Určitě patří do ligy Zbrojovka Brno,
která disponuje potřebným zázemím. Máme tam Jihlavu a Duklu
Praha, která je na tom herně velmi
dobře. Hradec Králové má trochu
handicap v absenci nového stadionu. Je otázka, jestli se udrží na špici
Pardubice, které jsou bezesporu
příjemným překvapením podzimu,
i když vždy předváděly pohledný
fotbal a držely se v popředí tabulky.“

U mužstva 1.SK Prostějov je už třetí sezónu a zatím vždy splnil vytčené cíle. V prvním roce dovedl eskáčko zpět do druhé ligy, v dalším
ročníku tuto soutěž udržel. Navíc trenér Oldřich Machala (na snímku) dovedl eskáčko až k solidní deváté příčce. Na druhou stranu se už
ocitl i v situaci, kdy musel s týmem vyhrát, aby se nepříjemně vibrující trenérská židle uklidnila. Jenže nevydařený závěr podzimní části
Fortuna:Národní ligy přiměl vedení klubu přece jen k razantnímu kroku a minulý pátek odvolal jak hlavního trenéra, tak i jeho asistenta
Ladislava Onofreje. Hodnotící interview první poloviny sezóny 2019/2020 vzniklo ještě před touto aktualitou...

připouští dnes již bývalý trenér Oldřich Machala

„Spokojenost s podzimem být nemůže,“

Týden po konci podzimní části druhé
nejvyšší soutěže, která se letos hraje
pod názvem Fortuna:Národní liga
2019/2020, už tradičně nacházíte
na stránkách Večerníku posezónní
servis. Tentokrát nám vývoj událostí
koncem uplynulého týdne trochu zamotal hlavu. Nečekaně totiž prosákla zpráva o konci trenéra Oldřicha
Machaly. Bilancování sezóny, v níž si
oproti loňsku klub vylepšil postavení
v tabulce, bude tedy nutně ovlivněno
právě tímto vývojem.
Byť nový ročník druhé ligy nebyl
v Prostějově rozehrán tak dobře
jako ten minulý, podařilo se nakonec nashromáždit naprosto stejných osmnáct bodů. Když vezmeme
v úvahu všeobecný žádoucí trend
neustálého zlepšování, není to jistě
ono. Fakt, že tento stejný bodový
zisk stačil tentokrát v tabulce na
umístění o dvě místa lepší, není zásluhou eskáčka, ale výkonů ostatních týmů soutěže.
Ani desáté místo tedy není v klubu
bráno jako úspěch, právě naopak.
Podívejme se ale na věc z druhé
strany. Měřítkem pro úspěšnost či
naopak neúspěšnost je vždy srovnání ambicí a reality. V tomto případě
není tak špatná realita, jako přemrštěné až nezdravé ambice. Klubové vedení přivedlo v létě některé
nadějné hráče a odvozovalo z toho,
že s takovým kádrem má tým na
lepší třetinu soutěže. Jenže realita
se ukázala úplně jiná.

Po půl roce odchytal generálku na
sezónu, proti Vyšehradu se postavil
do branky a už do ní nikoho nepustil.
Brankář Miloslav Bréda (na snímku) na podzim potvrdil roli jedničky,
odchytal všechny ligové zápasy s výjimkou toho posledního, kde jej mezi
tři tyče nepustil disciplinární trest. Je
tedy tím nejpovolanějším, kdo může
hodnotit právě uzavřenou půlsezónu.
ƔƔ V brance Prostějova jste strávil
dvě podzimní sezóny. Obě skončily
se stejným bodovým ziskem, teď to
ale stačí na lepší umístění. Jak z tohoto
pohledu hodnotíte právě ukončenou
sezónu?
„Jak říkáte, bodů máme stejně, ale určitě jsme jich na základě vývoje během

sezóny mohli mít víc. Odehráli jsme
několik zápasů, které jsme prohráli
nebo remizovali nezaslouženě. Podle
mého názoru jsme mohli mít o takové
čtyři pět bodů víc. Je to škoda.“
ƔƔS výjimkou posledního zápasu jste
odchytal celou podzimní část. Dokážete si vybavit nejlepší zápas z vašeho
pohledu a naopak ten, na který byste
nejraději zapomněl?
„Jak víte, první polovinu roku jsem
se potýkal s delším zraněním, takže
jsem byl hlavně rád, že jsem se do
brány zpět dostal. Že mi trenér dal po
zranění opět důvěru. Rád proto vzpomínám hned na první zápas proti Vyšehradu, kdy jsem se po půl roce postavil do brány. Myslím, že jsem tehdy

neskrývá brankářská
jednička Miloslav Bréda

po dlouhém zranění,“

„Jsem vděčný za důvěru

neúspěšně kopnutá penalta. Ztratit
všechny body s Vlašimí je odrazem
trendu, kdy se eskáčku lépe daří s papírově silnějšími soupeři. Ukázkovým
příkladem byla výhra pod hradeckými „Lízátky“.
S psychikou týmu, v Prostějově snad
tradičně velmi labilní, zamávala remíza s Jihlavou před televizními kamerami. Důsledkem byl pak totální
kolaps po Janíčkově vyloučení v Brně
a nepovedený zápas ve Vlašimi, který
rozhodl s definitivní platností o osudu trenérské dvojice. Ale to už je jiné
téma...

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Čtyři měsíce plného fotbalu jsou
pryč a je čas na bilancování. Předseda 1.SK Prostějov František Jura
(na snímku) už v průběhu sezóny
projevoval nespokojenost s tím, jakou hrou a jakými výsledky se tým
ve druhé nejvyšší soutěži prezentuje. A moc se na tom nezměnilo ani
pár dnů po posledním odehraném
zápase, ba právě naopak. Šéf klubu
uprostřed týdne hovořil spíše o zemětřesení v kádru, nakonec vešla ve
známost změna na trenérské lavičce
(čtěte na straně 35 dnešního vydání
– pozn.red.). Zase až takové překvapení to není, tým totiž nezakončil
sezónu ideálně, postupně klesl až na
desáté místo. Navíc se dlouhodobě
trápí směrem dopředu.
ƔƔ Jak hodnotíte podzimní část ročníku 2019/2020? A podařilo se splnit
předsezónní cíl?
„Podzim hodnotím tak, že se nepovedl.
Určitě byly pasáže horší a lepší. Celkově
ale povedený nebyl a cíl se nám splnit nepodařilo.“
ƔƔ Jen pro připomenutí. Jednalo se
o umístění v klidnější části tabulky?
„Ano, byl jím střed tabulky. Ambice ale
směřovaly až k tomu, že bychom měli být
v její lepší třetině nebo ji alespoň atakovat
a snažit se do ní dostat.“
ƔƔ V čem tedy byl problém? Ať už se
bavíme o práci na trénincích a pak během zápasů na hřišti.
„Na trénincích jsem problém nevnímal.
Tam to vypadalo dobře a logicky se to
mělo přenést do zápasů. Bohužel zápasy
tomu neodpovídaly, což je rozhodně zklamání.“
ƔƔZaměřme se teď na to, co se nedařilo. Je jedním z hlavních problémů produktivita?
„Určitě. Jsme v tomhle směru druhý
nebo třetí nejhorší tým ligy. Je třeba ale
také říct, že nebýt debaklu s Brnem,



klukům pomohl díky penaltě, kterou
jsem chytil. To je myslím zápas, na
který nezapomenu, no a nejhorší byl
asi ten poslední s Brnem. Na pětibrankový příděl se nerado vzpomíná.“
ƔƔ Opět se během sezóny projevil
určitý trend, kdy nevycházely zápasy
proti papírově slabším soupeřům,
naopak s těmi lépe postavenými se
relativně dařilo. Čím si to vysvětlujete nejen vy sám, ale třeba i v kabině
s ostatními hráči?
„Nevím, na každý zápas se připravujeme stejně, každý chceme vyhrát.
Některý vyjde lépe, některý hůř, ale je
pravda, že lépe se nám hraje s lepšími
týmy, možná se nám lépe hraje i pod
tlakem, ale čím to je, nevím. Bavili jsme
se o tom i v šatně, možná je to trochu
v hlavách, v koncentraci a ve věcech
s tím souvisejících.“
ƔƔ Příkladem mohl být zápas ve Vlašimi, kde jste nehrál, ale se dvěma
brankami v úvodu poločasů se dá těžko uhrát zápas...
„Samozřejmě se hodně špatně hraje,
pokud nastoupíte do zápasu a po pár
minutách prohráváte. To je zlé. Pak
jsme vyrovnali hru v poli, snažili jsme
se vytvořit nějaké příležitosti. O poločase jsme si něco řekli v kabině, trenér

dát něco navíc. Měli bychom lámat tyčky, chybí tam prostě agresivita.“
ƔƔ Sám jste zmínil, že šance si tým vytváří, ovšem neproměňuje je. Takže
v záloze problém není, týká se hlavně
útočníků?
„Co se týká počtu vstřelených branek, tak
naším nejlepším střelcem je se třemi zásahy
Lutonský.DáledalijedennebodvagólyRolinc,Kroupa.Tojestrašněmálo.Problémale
není jen ve hrotových útočnících, ale také na
kraji útoku. Jeden hráč by v těchto pozicích
měl dát šest až sedm branek za půlku sezóny. Bohužel nikoho takového jsme v minulé
sezóně neměli a problém trvá.“
ƔƔBudete na nepovedený podzim reagovat odchody nebo příchody?
„Je to čerstvé, ale už nad těmito otázkami
sedíme. Pracuje se na tom. Minimálně čtyři hráči odejdou, rádi bychom měli zhruba
stejný počet příchodů.“
ƔƔMůžete být konkrétní?
„Zatím ne, je to brzo. Nesetkal jsem se nad
tímto tématem ještě ani s trenéry.“
ƔƔ Když zmiňujete trenéry, jaká je
aktuálně jejich pozice? (rozhovor
probíhal ve středu 27. listopadu, o dva
dny později byl kouč Machala a asistent Onofrej odvoláni – pozn.red.)

apeloval na hráče, aby si dávali lepší pozor, jenže se stalo to samé. Pak to bylo
ještě horší, s dvoubrankovou ztrátou je
těžké něco udělat.“
ƔƔDá se říci, že jste si už plně zvykl na
české prostředí. Jak se cítíte v tomto
zahraničním angažmá?
„Zpočátku to samozřejmě bylo něco nového, ale postupem času jsem si zvykl,
kluci mi pomohli. Cítím se tu příjemně
a určitě jsem spokojený.“
ƔƔCítíte za tu dobu na sobě určitý výkonnostní progres?
„Chtěl jsem zkusit v zahraničí něco nového a myslím, že úroveň fotbalu je zde
o něco lepší než na Slovensku. Byla to
pro mě trochu i výzva. Chytil jsem se
jí, snažil jsem se podávat co nejlepší výkony, zlepšovat se, ale přibrzdilo mě to
nešťastné zranění. Musím uznat, že tréninkový proces je na velmi dobré úrovni, takže nemohu říci, že bych stagnoval,
právě naopak.“
ƔƔCo očekáváte od náročné a dlouhé
zimní přípravy?
„Momentálně myslím spíše na zasloužený odpočinek, těším se domů na rodinu,
prožít vánoční svátky a odpočinout si. Od
Nového roku pak jedeme v tréninku naplno. Přiznám se, že soupeře do přípravy
ještě neznám, nechám se překvapit.“

„Je to jedna z věcí, co budeme řešit. Důvěra v jejich práci po posledních dvou
zápasech trochu klesla. Byl jsem přesvědčen, že sezónu dotrénují. Po posledních dvou zápasech ale nevím... Budeme
ještě tuto otázku řešit.“
ƔƔ Vrátím se na závěr k hráčským
otázkám. V létě do týmu přišli Rolinc, Pašek a další hráči. Kdo pozitivně překvapil a kdo naopak negativně?
„Zklamání převažují. U hráčů bych nebyl konkrétní, asi se nepodařilo mužstvo sladit. Problém v kabině přitom
není, ani na tréninku, něco tomu ale
chybí. Z toho také plyne to zklamání.
Nevím, zda měli hráči dostatek šancí,
nebo je prostě nedokázali využít. Mužstvo nicméně nenašlo společnou tvář.“
ƔƔ Co Aleš Schuster a Karel Kroupa, budou tito dva veteráni pokračovat v hráčské kariéře?
„Co se týká kluků, tak pokud bude Aleš
zdravý, tak zůstává. U Karla tuto otázku
řešíme každý půlrok. Čekám nyní na
schůzku s ním, neumím tedy zatím říct
ani ano, ani ne. Je to stále skvělý hráč, ale
věk člověk nezastaví. Čas těchto kluků
se blíží.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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tak jsme na tom naopak dobře v počtu
obdržených branek. Pořád to ale neřeší slabou střeleckou úspěšnost týmu.
Šance jsme přitom měli,
vytvářeli jsme si je.
I proto je produktivita
jedním z našich největších problémů.“
ƔƔ Co tedy výkonům chybělo?
„Zatím to vypadá, že tomu ve
hře neumíme

Exkluzivní rozhovor
s šéfem prostějovského eskáčka

VYSVĚDČENÍ OVLIVNIL DEBAKL
V BRNĚ A NEÚSPĚCH VE VLAŠIMI N¾OCVV[éM[XGJąG0'0ª

ƔƔ Stejný počet bodů po podzimní sezóně letos vyšel na lepší
umístění. Jaká panuje s touto situací spokojenost či naopak nespokojenost?
„Bodů máme stejně jako loni, ale
odehráli jsme zápasy, konkrétně ten
poslední ve Vlašimi, kde jsme mohli
a měli bodovat. Kdybychom měli byť
jen oněch jedenadvacet bodů, bylo by
to výborné. Jenže s tím už se nedá nic
dělat. Myslím si prostě, že jsme měli
mít bodů víc. Zápasy, které jsme měli
dobře rozehrané, jsme nedotáhli do
potřebného bodového efektu. Takže
se vrátím k vaší otázce, spokojenost
s podzimem být nemůže.“
ƔƔ Nejste tedy spokojen ani
s postavením v tabulce?
„Když se podíváme na tabulku, máme náskok jedenácti
bodů na Sokolov a osmi na
Vítkovice, což je solidní

8
















B
35
32
31
31
30
26
25
23
22
18
18
17
15
14
10
7

11:7 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
29:11
32:20
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TABULKA VENKU
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1. Pardubice
 'XNOD3UDKD
 ÒVWtQ/
 7ĜLQHF
 +U.UiORYp
 %UQR
 /tãHĖ
 -LKODYD
 äLåNRY
 &KUXGLP
 3URVWčMRY
 9\ãHKUDG
 9ODãLP
 9DUQVGRUI
 9tWNRYLFH
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V
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9
9
10
9
8
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5
4
5
5
3
4
2
1

Schuster

Branky v 1.SK Prostìjov:
Slaměna

1
František Jura: d0÷EQP¾O
XVQOEJ[DÊ/÷NKD[EJQO

JAK SI VEDLO NA PODZIM PROSTÌJOVSKÉ ESKÁÈKO VE DRUHÉ LIZE?

O naší špatné ofenzívě hovoří fakt,
že nejlepší střelec týmu je s třemi
brankami Lutonský hrající levého beka...
Kdybychom dávali góly, tak jsme pátí!
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TABULKA DOMA
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TABULKA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY PO PODZIMNÍ ÈÁSTI

Tomáš KALÁB a Michal SOBECKÝ

původní zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Zazněly poslední hvizdy píšťalek
a dění na zelených 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. Zatímco první dva díly přinesly
tradiční předkrm v podobě shrnutí soutěží dospělých
a následně v minulém vydání mládežníků se ženami,
dnes startujeme drobnohledy jednotlivých klubů se
vším, co k tomu patří včetně exkluzivních rozhovorů,
redakčních komentářů a statistik, které navzdory
některým tvrzením rozhodně nejsou nuda.
Jako první se ohlížíme za vystoupením 1.SK Prostějov ve
Fortuna:Národní lize, který přezimuje na desátém místě
tabulky druhé nejvyšší soutěže. K rozhovoru jsme si
přizvali předsedu klubu Františka Juru, dnes již bývalého
trenéra Oldřicha Machalu a brankářskou jedničku
Miroslava Brédu. Tradiční hodnocení hráčů pak najdete
v příštím vydání, kdy přineseme druhou část ohlédnutí za první polovinou sezóny v podání nejvýše postaveného týmu Prostějovska. Ještě před vánočními svátky pak zabrousíme do krajského přeboru, na všechny
další soutěže se dostane po Novém roce.
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Michal Hlavatý
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Martin Sulík
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Jan Matěj
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Jakub Přichystal
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]½ORzQÉFL
14
1057 0
1
0
7
630 0
4
1
12
588 0
2
1
8
662 0
3
0
13
1168 2
8
0
9
785 1
1
0
12
868 1
3
1
12
448 1
1
0
10
564 0
2
0
1
19
0
0
0
ÖWRÄQÉFL
Jakub ROLINC
14
754 2
3
0
Karel KROUPA
12
513 1
4
0
Vysvětlivky: Z – zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

Matěj BIOLEK
Tomáš JANÍČEK
Aleš SCHUSTER
Milan LUTONSKÝ
Jan KOTOUČ
Michal ZAPLETAL
Jiří KIŠKA
Lubomír MACHYNEK

Miloslav BRÉDA
Filip MUCHA
 

2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10. 10. 10.
10. 10.

1.SK PROSTÌJOV
sKU½ÄVNÅVWDWLVWLN\QDSRG]LP

Prostějov
Sokolov
Líšeň
Jihlava
Varnsdorf
Prostějov
Sokolov
Chrudim
Varnsdorf
Prostějov
Žižkov
Varnsdorf
Prostějov
Jihlava
Žižkov
Žižkov

Èervené karty
v F:NL:

Ústí n. L.
Hr. Králové
Žižkov
Zbrojovka Brno
Pardubice
Jihlava
Dukla Praha
Chrudim
Pardubice
Líšeň

9\FK\WDQÅ
QXO\

Tomáš Janíček
Jan Mejdr
Jan Hlavica
Jan Javůrek
Matěj Kubista
Jan Polák
Adam Čihák
Jakub Krčál
Erik Micovčák
Olexandr Pernackyj
Jaroslav Diviš
Ondřej Lehoczki
David Píchal
Mohamed Tijani
Maximiliano Cabaňa
Michal Řezáč

 

12. 12.

3
4
3
2
8
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

STATISTIKY FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podzim 2019

14.

Marián Tvrdoň
Radim Ottmar
Milan Švenger
Jiří Floder
Jiří Letáček
Luděk Vejmola
Matúš Hruška
Lukáš Mrázek
Nicolas Šmíd
Martin Šustr

1.
kolo

9.

8PÉVWÈQÉ6.3URVWÈMRYSRMHGQRWOLYÙFKNROHFK

Janíček
Polák
Píchal
Pernackij
Koudelka
Biolek
Bréda
Kroupa
Lutonský
Rolinc
Sus
Schuster
Střeštík
Kotouč
Pašek
Slaměna
Šteigl
Zapletal

37

Karty
v 1.SK Prostìjov:
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Návštìvnost
1.SK Prostìjov:

2

Biolek

doma venku celkem
F:NL
5250 7681 12931
průměr F:NL 656 960 808

Štegl
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Lutonský

fotbal extra - 3. díl

Rolinc

36
Koudelka

38
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rozhovor Večerníku
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Velká osobnost prostějovského volejbalu Solange Soares
trénuje mládežnice VK a vrátila se s nimi i na hřiště

PROSTĚJOV Klubová věrnost
brazilské volejbalové ikony se slovenským pasem Solange Soares
(na snímku) nebere konce. Byť od
této sezóny už není součástí „A“-týmu žen VK Prostějov a naplno
se přesunula výhradně k mládeži, ve vékáčku nadále pokračuje.
A snaží se oddílové naděje i v ekonomicky skromnějších podmínkách vrátit mezi absolutní českou
špičku. Navíc se během svého třináctého ročníku na Hané a více
než tři léta od ukončení aktivní
kariéry vrátila na hřiště jako plejerka prostějovského druholigoyy Proč jste se rozhodla k hráčvého béčka.
skému comebacku?
„Juniorek je velice málo a mají hodv rámci exkluzivního
ně náročný program. Vedle extraligy
interview
své věkové kategorie hrají ještě drupro Večerník
hou ligu žen. To znamená většinu
se ptal
víkendů čtyři zápasy, pokud zrovna
není v jedné z těchto soutěží volno.
Proto jsme si s šéftrenérem mládeže
Marek
Alešem Novákem říkali, že aspoň
SONNEVEND
občas bychom některým holkám

šoval a rostl až do současné rozsáhlé podoby. Bereme k nám většinou
opuštěné děti z ulice včetně třeba
odložených miminek, které někdy
najdeme dokonce v popelnici.
Nebo se ujmeme dětí, které jejich rodiče bijí, špatně se o ně
starají, případně se jich chtějí
zbavit. Tím pádem máme
u nás děti různého věku, od
zmíněných kojenců po mládežníky do osmnácti let.
Kapacita je necelých dvě
stě dětí, o něž se samozřejmě staráme se
vším všudy. Což
především zna-

Zklamaná nebo dokonce naštvaná vůbec nejsem.
Můj konec u „A“-týmu byl o vzájemné domluvě
a já jsem tohle řešení i sama uvítala. Když jsem
totiž pracovala souběžně i s mladými holkami,
docházelo často k termínovým kolizím a musela
jsem pořád něco vynechávat, což nebylo ideální.

19112811401

19112711398

&÷MQXCéMCd5QNKqHCPQWwMčORQXÊV÷\PÚEJ\¾RCUGEJUXÆJQEQOGDCEMWX0¾
TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

dali prostor na odpočinek a druholigové družstvo poskládali trochu
jinak. Včetně toho, že já vypomůžu
na hřišti. Navíc mě lákala ještě jedna
věc.“
yy Jaká?
„Ukázat holkám v praxi a zblízka naživo, jak vypadá profesionální příprava
na utkání se vším všudy. To znamená
správná rozcvička i rozehrávka, natěšení na zápas, vyhecování, udržení
tempa, povzbuzení se na hřišti a tak
dále, prostě celkově profesionální
přístup. Tím, jak baby pořád musí
hrát spoustu střetnutí, nemají ani
čas chodit na extraligová utkání prostějovských žen, kde by
mohly leccos odkoukat. Já už na tom
sice herně nejsem
zdaleka tak jako
během aktivní
kariéry, ale přesto
věřím, že dobrým
přístupem
jim
můžu dát vhodný
příklad. A třeba i ukázat provedení některých
technických úderů, což se
úplně nezapomíná. Samozřejmě je to
také o předávání zkušeností, kterých
jsem během života nasbírala opravdu
dost.“
yy Hraje se vám dobře?
„Jak už jsem řekla, tři a půl roku po
konci aktivní kariéry to samozřejmě
není jako dřív. (smích) Své současné
hraní ale beru trochu i coby zábavu,
týmu hlavně nechci moc škodit tím,
že bych příliš kazila. Hlavní je v rámci možností pomoct mančaftu, když
zrovna potřebuje. A uvidíme podle
situace, co dál. Každopádně nejde
o můj plnohodnotný návrat, spíš takovou výpomoc.“
yy V roli trenérky máte na starost
především juniorky VK, které
jsou po sestupu z extraligy zatím až třetí v prvoligové soutěži.
Proč?

„V družstvu je minimum hráček,
jež věkově patří mezi juniorky, tím
pádem musí výrazně naskakovat
i kadetky. Ty souběžně hrají svou
extraligu a při velkém zápasovém
zatížení roste únava, navíc dlouhodobě chybí některé opory ze zdravotních důvodů. Je to dohromady
jedno s druhým. Ani trenérů nás zatím není mnoho a někdy zaskakuje-

me podle potřeby, abychom pokryli
všechny víkendové zápasy.“
yy Je tedy vůbec reálné, aby se
podařilo splnit stěžejní cíl v podobě okamžitého návratu prostějovských juniorek do extraligy?
„Situace je sice letos složitější, ale
musíme pracovat s tím, co máme.
A postup z první ligy nahoru reálný
určitě je, protože ve druhé polovině
sezóny a hlavně v závěru by naše
juniorky měly výrazně posílit hráčky z ženského áčka Lenka Knorová
i Klárka Dvořáčková. Prvně jmenovaná musí být pochopitelně v první
řadě zdravá, neboť dosud byla skoro
pořád na marodce. A až se uzdraví
i Adriana Jurčíková s Verčou Vykopalovou, kvalita juniorského týmu
VK hodně vzroste. Potom by na boj
o extraligu v rozhodujících utkáních
měl volejbalově mít.“
yy Nebyla jste v létě zklamaná či
přímo naštvaná ze svého konce
u „A“-družstva žen v roli kondiční trenérky a z přesunu čistě
k mládeži?
„Vůbec ne. Všechno bylo o vzájemné domluvě a já jsem po pravdě tohle řešení i sama uvítala. Když jsem
totiž pracovala souběžně u áčka
a s mladými holkami, docházelo často k termínovým kolizím a musela
jsem pořád něco vynechávat, což
nebylo ideální. Teď se můžu plně
soustředit na vedení juniorek i vypomáhání u dalších týmů, momentálně například u mladších žákyň.
Nový šéftrenér klubové mládeže
Aleš Novák má své představy, já se
snažím co nejlépe dělat svou práci
a holkám toho volejbalově předávat maximum na sto procent. Snad
se mi to daří, společný cíl přitom
máme všichni jasný: postupně zvedat úroveň, patřit do republikové

Foto: Marek Sonnevend

špičky a vychovávat kvalitní mladé
hráčky pro extraligový mančaft žen
Prostějova.“
yy Můžete trochu přiblížit charitativní projekt, který provozujete
doma v Brazílii?
„Jde o Dětský dům, což ale není úplně výstižný název, neboť to vlastně
je obrovský areál, celý komplex složený z mnoha částí. Poblíž mého
rodného města Belo Horizonte
jsme začínali před nějakými dvaceti lety přebudováním farmy mého
otce, načež se areál díky nákupům
okolních pozemků postupně zvět-

mená, aby jim absolutně nic nechybělo včetně školní docházky a cítily
se u nás opravdu jako doma. Osobně jsem hrdá, že za celých dvacet let
jsme pomohli už více než osmdesáti
tisícům dětí. Za ohromný úspěch
navíc považuju, že z tohoto velkého
počtu se dostalo okolo dvaceti tisíc
mladých na vysoké školy. V zemi,
kde žije dvě stě padesát miliónů lidí,
se to nemusí zdát někomu moc, spíš
jako kapka v moři. Za současných
brazilských podmínek to však já
osobně beru naopak jako obrovský
úspěch.“

vizitka
SOLANGE SOARES
✓ narodila se 1. července 1980
v brazilském Belo Horizonte
✓ celým jménem Solange Paula
Pereira Soares
✓ má notoricky známou přezdívku Soli
✓ trenérka mládeže ve volejbalovém
oddílu VK Prostějov
✓ má za sebou vynikající hráčskou kariéru špičkové volejbalistky
✓ v mládí získala s reprezentací Brazílie titul juniorské mistryně
světa (1997)
✓ roku 2000 se přesunula do Evropy, konkrétně do Slávie UK
Bratislava, kde pomohla během sedmi let dobýt sedm medailí
ve slovenské extralize (čtyři zlaté a tři stříbrné)
✓ od léta 2007 působí ve VK Prostějov, zde se jako hráčka
podílela na zisku osmi mistrovských titulů i devíti Českých pohárů
✓ aktivní kariéru ukončila v roce 2016, aby se hned přesunula
do realizačního týmu vékáčka coby kondiční trenérka a vedle
toho začala vést i klubové mládežnice
✓ od léta 2019 už se věnuje výhradně prostějovské mládeži, je hlavní
trenérkou juniorek VK a vypomáhá také u kadetek i mladších žákyň
✓ je svobodná
✓ věnuje se charitě
zajímavost: vedle brazilského občanství vlastní rovněž slovenské,
řadu let nastupovala za národní výběr žen SR
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PREMIÉROVÁ DERBY PATŘILA„ODĚVÁŘKÁM“!

VK PV B
TJ OP PV

0:3

Béčko VK Prostějov ve volejbalových bitvách
městských rivalek-kamarádek překvapivě nestačilo
jak se utkání vyvíjelo...

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

Bodový vývoj – první set: 2:0, 2:5, 4:5,
5:7, 9:7, 11:8, 14:11, 14:15, 16:16,
16:21, 19:21, 22:25. Druhý set: 3:0,
3:2, 4:5, 6:6, 6:8, 7:10, 9:11, 9:15, 11:15,
11:17, 14:17, 17:18, 17:20, 19:21,
19:23, 21:23, 21:25. Třetí set: 1:2, 3:2,
3:4, 4:6, 5:7, 8:7, 8:9, 10:9, 12:10, 12:12,
14:13, 14:16, 16:16, 16:19, 18:19,
20:21, 20:23, 22:23, 22:25.
#PGVC %JNWFQX¾ \ XÊV÷\PÆJQ 6, 12 2TQUV÷LQX ×VQéÊ RąGU
LGFPQDNQM -N¾T[ &XQą¾éMQXÆ \ RQTCåGPÆJQ 8- 2TQUV÷LQX $
Foto: Marek Sonnevend

Naopak výběr OP působil kompaktnějším dojmem jak většinu utkání, tak především v rozhodujících
momentech druhé sady, kterou
ovládl čtyřbodovým triumfem
– 21:25 a 0:2. Mohl se opřít o jistější přihrávku, údernější zakončení
a zejména výbornou obranu v poli,
z níž pravidelně přecházel do úspěšných protiútoků. Navíc zvládal koncovky, kde pokaždé z vyrovnaného
stavu odskočil do většího náskoku,
jící družstvo postavily například dvě který následně udržel. Takto se rečlenky vékáčka – univerzálka Tereza krutoval i výsledek třetího dějství –
Baláková (na smeči) a masérka Iva- 22:25 a 0:3.
na Kratochvílová (na liberu). K nim
se přidaly odchovankyně extraligového VK Aneta Chludová (účko)
a někdejší přerovská plejerka Barbora Bartošíková (nahrávka), tentokrát
ópéčko dalo dohromady kvalitní
sestavu. Což se projevilo.
jak se utkání vyvíjelo...
První mač byl sice dost vyrovnaný
Bodový vývoj – první set: 2:2, 6:2,
a plný zvratů, často se během všech 9:3, 9:5, 10:7, 12:7, 12:10, 17:10, 19:13,
tří setů přelévalo skóre ve prospěch 21:13, 21:17, 23:19, 25:19. Druhý set:
obou kolektivů – s částečnou výjim- 2:0, 3:2, 7:2, 7:4, 11:8, 13:8, 15:10,
kou trochu jednoznačnější druhé 15:12, 17:12, 17:18, 20:20, 20:25. Třetí set: 2:0, 2:2, 4:3, 4:5, 6:5, 8:6, 8:9,
sady. Každopádně platilo, že rezerva 13:9,
15:11, 15:14, 17:14, 19:15, 20:17,
vékáčka víc chybovala, v jejím proje- 22:17, 23:18, 23:25. Čtvrtý set: 3:0,
vu častěji vznikaly zmatky a doplá- 3:2, 4:3, 7:3, 7:5, 9:5, 17:6, 19:7, 19:10,
cela hlavně na mezery ve své defen- 20:12, 25:12. Pátý set: 5:0, 5:3, 6:5, 7:9,
8:11, 11:11, 11:15.
zivě – 22:25 a 0:1.

PROSTĚJOV Národní sportovní
centrum v Prostějově se stalo dějištěm historicky prvních derby zápasů
mezi volejbalistkami VK Prostějov B a TJ OP
Prostějov. V rámci sedmého dvoukola 2. ligy žen ČR
2019/2020 byl nečekaně úspěšnější hostující mančaft, který zvítězil jednou hladce a podruhé těsně, aby se pětibodovým ziskem vyšvihl z poslední pozice tabulky na osmé.
Poražený soubor tak klesl místo něho na samotné dno skupiny C,„oděvářky“ se z něj naopak odrazily.

EXKLUZIVNÍ
reportáž a rozhovory
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Domácí tým nastoupil do úvodního
střetnutí jen se sedmi hráčkami bez
možnosti střídání. V tomto septetu
statečných však nechyběly pendlující mladice z extraligového áčka
Klára Dvořáčková (jako nahrávačka
na univerzálu) a blokařka Veronika
Boudová, dále navrátilkyně Solange
Soares či nová posila Lenka Oborná,
dlouholetá frekventantka nejvyšší
české soutěže.
Na opačnou stranu sítě se za hostu-

VK PV B
TJ OP PV

2:3

=$=1÷/2NA
7,6.29&(
#NGw018-t8-2TQUV÷LQX$
V úplně stejných sestavách patřil
začátek odvety Novákovým svěřenkyním, které raketovým nástupem
poprvé za celý den dokázaly svým
protivnicím utéct na výraznější rozdíl
bodů (9:3) a tuhle výhodu využily
ziskem zahajovacího dějství – 25:19
a 1:0. V dalších dvou dějstvích měly
utkání rozjeté na přesvědčivou třísetovou výhru, neboť držely nadmíru
slibná vedení 17:12, respektive 23:18.
Pokaždé je však vykolejila dlouhá série ópéčka na servisu, jehož bojovnice
otočily zdánlivě ztracené průběhy na
20:25 a 23:25 – 1:1 a 1:2.
Vékáčku se navíc zranila za stavu
1:0 a 18:18 matadorka Soares, načež domácí kouč postupně posílal
z lavičky na palubovku připravené
juniorky. I jejich čerstvá energie
pomohla favorizované záloze opanovat čtvrtý díl dominantně 25:12
a 2:2.

„Během všech osmi setů jsme v některé pasáži vedli, někdy i velkým rozdílem
před koncovkou. Náskok se nám však podařilo využít jen dvakrát, závěry sad
jsme pravidelně ztráceli. Markantní to bylo hlavně v odvetě, kterou jsme prohráli úplně zbytečně. Rozhodlo větší srdce soupeřek, jež víc chtěly i bojovaly.
Také dělaly méně chyb než my. Velká škoda je zranění Soli, která si udělala
něco s achilovkou a ve zbytku druhého utkání potom dost chyběla. Rovněž
mě mrzí, že Aneta Weidenthalerová odmítla nastoupit s tím, že nechce hrát
proti kamarádkám. Zatímco těm v dresu protivníka nic takového nevadilo...“

.CFKUNCX5;2-1 t6,122TQUV÷LQX
„V prvním utkání jsme skoro nechybovali a odvedli perfektní týmový výkon včetně zvládnutí koncovek. V odvetě se domácí zlepšili na podání, tím
nás dostávali víc pod tlak. Rozhodující bylo, že jsme i tak dokázali otočit jak
druhý, tak třetí set z velké ztráty. Ve čtvrtém už holkám docházely síly, ale
zabojovaly a v tiebreaku ještě jednou obrátily hodně nepříznivý stav 0:5. Šly
do toho kolektivně a srdcem, nic je nepoložilo, dvě vítězství jsou zaslouženou odměnou. Baby měly z těchto derby původně respekt, ovšem v samotných utkáních jej hodily za hlavu a hrály uvolněně, velice dobře. Bylo vidět,
že opravdu moc chtějí. Samozřejmě máme radost.“
Když se pak ekipa tažená Obornou drama čtyřmi získanými výměnami
bleskově utrhla v tiebreaku na 5:0, za sebou – 11:15 a 2:3.
zdálo se být rozhodnuto. Leč neStatistiky z utkání, ostatní
zdolné Sypkovy ovečky obdivuhodvýsledkový servis a průběžnou
ně zabraly, kolektivním výkonem
tabulky s příštím programem
zvrátily na 8:11. A po novém zhoupskupiny „C“ 2. ligy žen
nutí skóre (11:11) zavřely odvetné
najdete na straně 26

„Nejdřív jsme byly nervózní, Veronika Boudová:„Proti kámoškám jsem

9(ÿ(51Ì.
Kdo byl v hledišti?

Spolupráce liber – soupeøek
Prostějov (son) - Výrazně kamarádský
nádech derby potvrzuje i jeden zajímavý fakt z okamžiků před oběma duely.
Ve vyšších soutěžích je asi nemyslitelné,
aby se společně rozehrávaly protihráčky ze soupeřících družstev. V případě
městského střetu VK B a OP k tomu
ale došlo, když si spolu pinkaly domácí
Kateřina Stavinohová a hostující Ivana
Kratochvílová, tedy libera obou mančaftů. Vzhledem k tomu, že druhá jmenovaná je masérkou vékáčka, se dobře
znají a tak si vzájemně „vypomohly“
s přípravou na utkání.

PROSTĚJOV Zatímco v extraligovém
áčku VK jen paběrkuje, za druholigovou
rezervu má pravidelné zápasové vytížení. Jednadvacetiletá blokařka Veronika
Boudová (na snímku) absolvovala bez
střídání také obě prestižní derby proti
TJ OP a po výsledkově nepovedené
premiéře městského střetu ji mrzely dvě
porážky.
ƔƔ Můžete okomentovat oba duely?
„První utkání bylo hodně vyrovnané,
všechny tři sety rozhodovaly až koncovky a drobnosti, hlavně naše vlastní chyby.
Soupeřky lépe servírovaly než my, tím nás
dostávaly pod tlak. V odvetě jsme byly
lepší do chvíle, než se zranila Soli. Potom
hrálo roli spíš štěstí, a komu to zrovna víc
šlo, jako na houpačce.“
ƔƔ Jaké pro vás bylo hrát proti kamarádkám na opačné straně sítě?
„Já mám tohle spíš ráda, na hřišti si
můžeme udělat trochu srandu a je to

PROSTĚJOV Sice jí chybí centimetry, tím víc však má
bojovnosti i energie. Dvacetiletá Tereza Baláková (na
snímku) coby kmenová hráčka VK Prostějov to názorně ukázala při druholigové premiéře městských derby
s volejbalistkami TJ OP, za které už druhým rokem
Foto: Marek Sonnevend na hostování nastupuje. A právě její přínos znamenal
poněkud překvapivé triumfy hostujícího družstva.
ƔƔ Co říkáte na bitvy s „B“-týmem vašeho mateřského oddílu?
„S holkama jsme z toho byly nejdřív nervózní, protože béčko vékáčka může nasadit řadu extraligových hráček. Potom jsme ale viděly, že nepřijely jeho posily
z Šelem Brno, i tím jsme se trochu uklidnily. A říkaly si, že to bude hratelnější.
Nakonec máme dvě vítězství, za což jsme hrozně rády. Ukázaly jsme, že ópéčko
ještě není odepsané.“ (smích)
ƔƔ Skvěle vám vyšel hlavně úvodní duel, že?
„Jo, ten jsme odehrály výborně. Dařilo se nám dobře přihrávat i tlačit servisem,
dokázaly jsme si kvalitně připravovat útoky a spoustu balónů ubránily v poli.“
ƔƔ A odveta?
„Ta už byla z naší strany hodně unavená. Naštěstí jsme ve druhém i třetím setu
dotáhly velkou ztrátu a ještě nepříznivý průběh otočily, po pravdě ani nevím,
kde se to v nás vzalo. (směje se) Docházely síly, chyběly dvě členky
základu.“
vČím jste tedy výsledek zvrátily?
„Kolektivní bojovností, semknuly jsme se jako tým.
Po nakládačce ve čtvrtém setu a špatném vstupu
do tiebreaku jsme si za stavu 0:5 řekly, že zkusíme
větší ztrátu ještě jednou otočit, což opravdu vyšlo.
Maximálně jsme se soustředily na podání i příjem
a vyplatilo se.“
ƔƔ Jaké bylo hrát proti kamarádkám na opačné straně sítě?
„Já tohle nijak zvlášť nevnímám, ani to neberu jako
něco speciálního. Jsme kámošky, žádná velká rivalita mezi námi nepanuje a myslím, že jsme derby
všechny braly spíš kamarádsky a v pohodě.“
vKam se posunul váš život za poslední rok?
1EGP÷PÊPGLNGRwÊJT¾éMQWXQNGLDCNQXÆJQFGTD[8-$XU6,12D[UK\C
„Volejbalově to zůstává podobné. Dál pravidelně
UNQWåKNQXÊEéNGPGMJQUVWLÊEÊJQVÚOWPCRąÊMNCFWPKXGT\¾NMC#PGVC%JNW
nastupuju za OP Prostějov ve druhé lize, kde si
FQX¾PCJT¾XCéMC$CTDQTC$CTVQwÊMQX¾UOGéCąMC.GPMC<CDNQWFKNQX¾éK
hodně zahraju a baví mě to. Za áčko VK v extraNKDGTQ+XCPC-TCVQEJXÊNQX¾%GNMQX÷PGLX÷VwÊRąÊPQUXwCMRąGEGLGPO÷NC
lize jsem už několikrát naskočila coby střídající,
6GTMC$CN¾MQX¾CNKCU$CNéCMVGT¾RQFCNCMQPUVCPVP÷MXCNKVPÊXÚMQPXQDQW
dostala se k balónu a udělala nějaký ten bod, což
UQDQVPÊEJ\¾RCUGEJ#PCTQ\FÊNQFUXÚEJRCTċCéGMPGURCFNCFQ RQF RTč
mi udělalo radost. Trochu posun k lepšímu tam
O÷TWCPKD÷JGOé¾UVKQFXGV[MF[UGÐRÆéMWRąGUVCNQFCąKV5V¾NGDQFQXCNC
snad z mé strany je. Co se týče studia, přestoupi\Tč\PÚEJUOGéCąUMÚEJRQ\KEMVQOW×éKPP÷RQF¾XCNCKURQNGJNKX÷RąKJT¾
XCNCRąKFCNCXÚDQTPÆ\¾MTQM[XRQNK6GEJPKMQWCEJ[VTQUVÊX[PCJTC\QXCNC
la jsem na jinou školu, kde mi to vyhovuje a po
UXčLOGPwÊX\TčUVJGEQXCNCRCTċCéM[LCMQUMWVGéP¾DQLQXPKEG
téhle stránce jsem taky spokojená.“

DA

ASU
ZÁP

Prostějov (son)- Kromě rodičů, dalších
rodinných příslušníků, kamarádů, přátel
či známých dorazilo na zápasy mezi ženami VK Prostějov B a TJ OP Prostějov
též několik desítek „normálních“ diváků. Co se týče „celebrit“, ze zajímavých
person přítomných v sobotu na tribuně
Národního sportovního centra můžeme
zmínit hlavního trenéra A-týmu vékáčka
Lubomíra Petráše s manželkou Lucií (za
svobodna Kučerovou), někdejší hráčkou
ópéčka, v kočárku s sebou měli i malého
synka Jakuba. Na první duel se přijela
podívat rovněž ostřílená plejerka extraligového VK Gabriela Kozmík s oběma
svými dětmi, většinu odvety pro změnu
zhlédly čtyři členky klubového áčka Michaela Zatloukalová, Tereza Slavíková,
Aneta Weidenthalerová a Lenka Knorová.

radovala se Tereza Baláková

HVĚZ

RYCHLÝ

ale potom se uklidnily hodně chtěla, abychom vyhrály,
a máme dvě vítězství,“ což se bohužel nepovedlo...“

TEREZA BALÁKOVÁ

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.

Dlouho bez støídání
větší zábava. Taky mě asi víc vyhecuje,
když za soupeřky hrají kámošky, které Prostějov (son) - Ve volejbalu nebývá
chci porazit. A ukázat jim, že my jsme ten obvyklé, aby se celý jeden mač obešel
lepší tým.“
bez jakéhokoliv vystřídání. Při sobotƔƔ Vnímala jste, že jde o historickou ním derby číslo jedna k tomu však
premiéru prostějovského derby?
došlo, když domácí tým nikoho na
„To jo. Jak říkám, v ópéčku znám spoustu protočení sestavy ani neměl a hostující
holek a tím víc jsem chtěla, abychom my
kolektiv nedostal ke změnám v záklazvítězily. Což se bohužel nepovedlo.“
du žádný důvod, neboť směřoval za
ƔƔ Vám osobně pomáhá, že při minimálním nasazování v extralize můžete vítězstvím. První náhradnice naskočila
z lavičky až za stavu 17:10 v prvním setu
často hrát aspoň druhou ligu?
„Určitě ano a jsem za to ráda. Když člověk odvety, a to na straně ópéčka. Načež se
jen trénuje a nehraje zápasy, tak vypadne s přibývajícím časem množila i střídání
z tempa, necítí se pak optimálně. Příprava tak, jak je pod vysokou sítí běžným zvya utkání je prostě dost velký rozdíl. Proto kem.
využívám každé příležitosti nastoupit za
Soares se zranila
béčko, byť v nižší soutěži.“
ƔƔ Mezi českou elitou jste dostala pří- Prostějov (son) -Nepříjemný moležitost jedinkrát a hned na celé střet- ment nastal ve druhé sadě odvetnénutí v Praze na Olympu, kde se vám ho střetnutí při skóre 18:18, kdy na
docela dařilo, že?
zemi zůstala ležet hrající trenérka
„Se svým výkonem tam jsem byla docela rezervy VK Solange Soares. Ta se
spokojená a mrzelo mě, že jsem pak ne- nedávno vrátila z hráčského důchodostala žádnou další šanci v následujících du k aktivní kariéře, aby vypomohla
mistrácích. Ale věřím, že nějaký prostor mladším parťačkám, a její tělo teď
do konce sezóny snad ještě dostanu.“
nevydrželo. Nejdřív to vyƔƔ Minulý ročník jste strávila
padalo na zvrtnutý kotník,
v USA. Můžete tenhle úsek kaale následně vyšlo najevo,
riéry trochu přiblížit?
že Soli píchlo v achilov„Ten rok v Americe na Floridě
ce. Nemohla pokračobyl hodně těžký. Dostaly
vat v utkání, vystřídala
jsme špatné ubytování,
a posléze odjela na vyvznikl i problém s penězi
šetření do nemocnice.
a celkově tam panovaly dost
Uvidíme, o nakolik
náročné podmínky. Na druvážný zdravotní prohou stranu mě tahle zkušenost hodblém půjde.
ně posunula jak lidsky, tak po stránce
psychické odolnosti. Něco mi to
určitě dalo, ale po roce jsem si řekla,
že fakt stačilo a ráda jsem se vrátila
domů.“
ƔƔ Jaké máte představy o budoucnosti?
„Zlepšovat se, jít postupně nahoru a třeba se jednou dostat do
Foto: Marek Sonnevend
základu Prostějova.“ (úsměv)
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ZLATÁ

Rohovníci DTJ přivítají v klíčové extraligové
bitvě největšího rivala v boji o titul z Děčína

PROSTĚJOV Opravdová lahůdka a jeden ze sportovních
vrcholů tohoto kalendářního roku čeká příznivce v sobotu 7. prosince od 18.00 hodin. Právě v tento den a čas je na
programu zápas 4. kola boxerské extraligy družstev mužů
ČR 2019/2020 mezi týmy BC DTJ Prostějov a BC Armex
Rohovník Děčín, jehož výjimečnost spočívá v tom, že proběhne v Národním sportovním centru Prostějov.

Marek SONNEVEND
Půjde tedy o premiéru boxu uvnitř
téhle skvostné sportovní stavby.
„Různé akce, turnaje či utkání už
jsme pořádali kromě prostějovské sokolovny na Skálově náměstí
a Společenského domu také před
radnicí na náměstí TGM či na nádvoří prostějovského zámku. Teď
máme velkou radost, že můžeme náš

klasický bojový sport předvést divákům i v Národním sportovním centru,“ neskrýval nadšené očekávání šéf
a hlavní trenér DTJ Petr Novotný.
Na hrací ploše rozměrné palubovky vyroste ring, okolo něj improvizované hlediště, pro fandy
samozřejmě budou k dispozici
i všechna místa na dlouhé podélné tribuně. „Naším snem je zaplnit
NSC fanoušky pokud možno na

maximum, aby důležité utkání probíhalo v co nejlepší a bouřlivé atmosféře. Abychom se opravdu cítili jako
doma,“ přeje si Novotný.
Příchozí si budou moci užít nejen
osm soubojů vlastního extraligového střetnutí, ale rovněž řadu doprovodných akcí. „Chystáme nějaké předzápasy a taneční vystoupení,
chceme lidem nabídnout skutečnou
show. Ať se všichni skvěle pobaví,
zafandí kvalitnímu boxu a domů
odchází spokojení, v optimálním
případě po našem vítězství,“ pravil
Novotný s úsměvem.
Oba nadcházející soupeři jsou
v čele průběžné tabulky se čtyřmi
získanými body po úvodní polovině soutěže, přičemž Severočeši

v prvním vzájemném mači přemohli Hanáky 10:6. „Bylo to hodně
vyrovnané utkání, během kterého
jsme sahali minimálně po remíze.
V odvetě teď půjdeme tvrdě za výhrou, jež by znamenala otevřenou
cestu k získání dalšího mistrovského
titulu,“ popsal výchozí situaci někdejší vynikající bojovník a momentálně
kouč rohovníků détéjéčka. Ti do
stěžejní řežby půjdou pravděpodobně v nejsilnějším možném složení.
„Nedávno jsme uspěli v Ústí nad Labem 12:4, kde nám ještě někteří kluci
chyběli. Teď se snažíme dát dohromady absolutní top sestavu a věřím,
že opravdu nasadíme veškeré naše
špičkové opory. Jednoznačným cílem
je vítězství,“ zdůraznil Petr Novotný.

MONACO, PROSTĚJOV Devětapadesátý ročník Zlatá tretra
Ostrava bude v pátek 22. května
2020 součástí nového seriálu World Athletics Continental Tour
Gold. Slavnostní dekret o zařazení do seriálu převzal v Monaku
z rukou prezidenta IAAF první
náměstek primátora města Ostravy Radim Babinec ve společnosti
výkonného ředitele SSK Vítkovice Oldřicha Zvolánka a manažera
mítinku Alfonza Jucka. Prvními
potvrzenými zahraničními atlety
jsou oštěpařské hvězdy Anderson Peters z Granady, Chorvatka
Sara Kolaková a nejrychlejší Čech
Zdeněk Stromšík.
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Mezinárodní federace World Athletics (nový název) ohlásila vznik nového formátu v sobotu 23. listopadu
v Monaku. V souvislosti se změnami
v Diamantové lize získává tento seriál na významu a přední světoví atleti
jej přivítali s nadšením i proto, že nabídne možnost startu v disciplínách,
které se nedostaly do hlavního programu DL v roku 2020.
Podle předběžných úvah uspořádá
Tretra běhy mužů a žen na 200 m,
trojskok mužů i žen a také běh mužů
na 3000 m překážek. V těchto disciplínach půjde o bodovaní v souvislosti s udělováním voĺných karet na
MS 2021.
(pk)

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA V NOVÉ ÉØE

2001-02 OÊVKPM'#
2003-05 OÊVKPM+##(5WRGT)TCPF2TKZ
2006-09 OÊVKPM+##(9QTNF#VJNGVKEU6QWT
2010-19 OÊVKPM+##(9QTNF%JCNNGPIG
2020 - OÊVKPM9QTNF#VJNGVKEU%QPVKPGPVCN6QWT)QNF

3UYQËKDORYNDPLQXORVWË

Kadety ovládl Plumlov,

ženy zase Kostelec
5VąGNEK\EGNÆ/QTCX[UGRąGFOKPWNÚXÊMGPFULGNKFQ-QUVGNEGPC
*CPÆCD[\¾RQNKNKXRTXPÊOJCNQXÆOVWTPCLKUG\ÐP[Foto: internet

PROSTĚJOV Sobotu 23. listopadu měli v kalendáři zatrhnutou střelci z kuše z širokého okolí
Prostějova. V Kostelci na Hané
totiž místní oddíl Savana uspořádal první halový turnaj ve střelbě
z kuše, na který se sjeli sportovci
ze severu Moravy. „Účast byla hojná, závod proběhl bez problémů,
poruch a zádrhelů,“ usmívá se

spokojeně Josef Nedělník, organizátor závodu i střelec v jedné
osobě.
Sám nakonec vyhrál kategorii mužů,
kde se utkal s plumlovským Janem
Korbařem. Tomu jeho konkurent unikl o čtyři body. Jedinou další kategorii, kde byli pouze dva závodníci, pak
představovaly seniorky. Zároveň se jednalo o jedinou, kde nestartovali střelci

z Prostějovska. Ti naopak zářili zejména
v kadetech. Především ti Plumlovští se
ukázali, když obsadili první tři místa.
„Jsme určitě spokojení se závodem. Kadeti se hodně zlepšili,“ souhlasil Bedřich
Korbař ze Střeleckého klubu šípových
zbraní Plumlov. Jeho kolega František
Baborák pak ovládl kategorii senioři.
Kostelci se naopak dařilo na jiných
frontách. Kromě prvního místa Josefa
Nedělníka zaznamenala úspěch také
Jaroslava Nedělníková, která vyhrála
v kategorii žen. Totéž se povedlo v juniorech Karolíně Hynkové, která byla následovaná dalším zástupcem Kostelce
na Hané Lukášem Andrésem. Kromě
závodníků z Prostějovska pak dorazili
do Kostelce také střelci ze Suchých Lazců, Otrokovic a Opavy.
Právě v´Opavě-Komárově se bude
14. prosince konat další halový tur(sob)
naj.

Čechovičtí zápasníci

`<>CJQÑKü@=JMQTCMµG dobyli jedenáct medailí
QTIDF<EÁ>Á-@OM#M<IODn
-@OM#M<IODn v Nivnici a pět zlat v Praze

PROSTĚJOV Přesvědčivým vítězem Přeboru
města Prostějov 2019 v šachu se stal člen oddílu SK
Prostějov Petr Františ. Během desetikolové soutěže posbíral výtečných 8,5 bodu a nechal za sebou
všech pět konkurentů včetně předpokládaného
kandidáta na prvenství číslo jedna Aleše Hradského, který se musel o půldruhého bodíku zpět spokojit se stříbrnou pozicí.
8. KOLO

Své tažení za celkovým triumfem úspěšně prodloužil
Františ, když i v odvetě porazil Karla Virglera, který
přehlédl ztrátu figury po napadení dámy a vynuceným
braním mu zůstal nekrytý střelec. Soupeř nedovolil
jeho ztrátu nahradit, načež přišla po 50. tahu kapitulace. Utkání mezi Václavem Zvoníčkem a Karlem Meisselem skončilo remízou poté, co ani jeden z protivníků
nezískal žádný materiál. V poslední partii favorizovaný
Hradský nedal šanci olomouckému hostovi Tomáši
Ochmanovi.
9. KOLO

Františ opět nezaváhal, tentokrát bílými kameny dominoval nad Zvoníčkem a už před závěrečným dějstvím si
definitivně zajistil prvenství. Hradskému nepomohlo

ani přesvědčivé zdolání Virglera z pozice černého, výhru PROSTĚJOV Podzim je doslova nabitý zápasnickými turnaji a mladí borci TJ Sokol
po delší době zaznamenal – a navíc rovněž černými –
Čechovice je objíždějí v hojné míře. Za uplynulé týdny absolvovali další dvě akce a přiOchman nad Meisselem.
10. KOLO

Posledními třemi duely spatřila světlo světa finální tabulka
přeboru. Suverénní Františ potvrdil svou dominanci dalším
dívčím vítězstvím, tentokrát v odvetě proti bílému Zvoníčkovi. Hradský i napodruhé přehrál Virglera a dělbou bodu
dopadla partie Ochman – Meissel. Tím pádem Františ
ovládl pouze šestičlenné startovní pole vynikajícím ziskem
8,5 bodu před papírově nejsilnějším plejerem Hradským
(7) a bronzovým Zvoníčkem (4,5), jenž uhájil třetí místo.
„Letošní účast byla nejnižší ze všech konaných turnajů od
roku 2001, ale při vyšší hráčské kvalitě. Dominovali dva
šachisté SK Prostějov, když vítězný Petr Františ se představil ve vynikající formě a favorit Aleš Hradský doplatil
na remízy v úvodních kolech. Tři nejlepší obdrželi diplomy i finanční odměny ze startovného,“ zhodnotil ředitel
Přeboru města Prostějov 2019 Karel Virgler. (kv, son)

vezli si z nich celou jedenáctku cenných kovů.
NIVNICE

Druhou listopadovou sobotu se
v Nivnici uskutečnilo mezinárodní
klání v zápase řecko-římským i volným stylem – Memoriál Václava
Hromčíka. V konkurenci 126 jednotlivců z 11 oddílů bojovalo sedmnáct
čechovických nadějí, z nichž jedenáct
dosáhlo na medaili. O dvě zlaté se
postarali Bruno Tomšík a Filip Kouřil, stříbro vyválčili Damián Zeidler,
Tomáš Pečínka, Tomáš Zima, Matěj
Vrba, Šimon Polena a Elena Polenová, bronz získali Ondřej Kouřil, Lukáš Vávra a Lukáš Sekanina. Na stup2QéGVP¾K×UR÷wP¾XÚRTCXCONCFÚEJ\¾RCUPÊMč6,5QMQNèG
ně vítězů se tentokrát neprobojovali
EJQXKEGPCVWTPCLKX0KXPKEK
(QVQCTEJKXQFFÊNW
David Pečínka, Karolína Kutačková,
Alex Chammas, Šimon Florián, Ja- 39. ročník tradičního volnostylař- ze 13 klubů všichni ovládli své váhy!
ského turnaje Memoriál Antonína Triumf oslavili Lukáš Vávra (do 35
kub Vrba ani Martin Zatloukal.
KONEÈNÉ POØADÍ
Niče a Jana Bodáka ve věkových kg), Elena Polenová (do 43 kg), Fi(TCPVKw*TCFUMÚ<XQPÊéGM/GKUUGN
VYŠEHRAD
kategoriích mladších žáků + přípra- lip Kouřil (do 57 kg), Adam Lajčík
1EJOCP8KTINGT
Den před kulatým výročím sameto- vek. Na soutěž odjelo pět zápasníků (do 43 kg) i Šimon Polena (do 47
(szi, son)
vé revoluce hostil pražský Vyšehrad Sokola – a mezi 93 chlapci i dívkami kg).

Pondělí 2. prosince 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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lední hokej
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Stars jsou zatím opravdu hvězdní.
Chtěli jsme být na bedně, smutní Béci
PROSTĚJOV Nejeden hokejový fanoušek zná určitě zkratku SHL. Ano,
označuje nejvyšší švédskou soutěž. Nicméně na Hané existuje zkratka
podobná, také propojená s hokejem: ŠHL. V tomhle případě se ovšem
nejedná o elitní ligu, nicméně o Šmatláckou hokejovou ligu, tedy amatérskou soutěž hranou nadšenci do hokeje. Podmínka? Žádná ligová
minulost ve svazových soutěžích. A samozřejmě chuť hrát. Tu prokazují
také dva zástupci Prostějovska: Stars Prostějov a Béci Prostějov. Oběma
se přitom vyvedla sezóna zcela rozdílně. Zatímco druzí Stars mohou být
nadmíru spokojení, Béci jsou naopak druzí od konce.
HC Stars Prostìjov
Devět zápasů, osm výher a jedna remíza.
A často velkým rozdílem. Taková je zatím
bilance amatérského hokejového týmu HC
Stars Prostějov. Mužstvo má za sebou vydařený podzim a vlastně tak navazuje na předchozí dvě sezóny, během kterých v ŠHL působí.
„Dvakrát jsme skončili druzí, Letos chceme
příčku nejvyšší,“ prohlásil Radek Zatloukal
o cílech týmu. Ten nyní okupuje o skóre druhou příčku za Kódl Teamem.
Co může Zatloukala i jeho kolegy těšit, je
stálost týmu. „Mančaft byl všechny tři roky
prakticky stejný, snad jen dva lidi nás doplnili. Hlavně ale nám všechno šlape. Parta je
dobrá, zatím nejlepší. Doufáme tedy, že to

zlato klapne,“ vyjádřil se Zatloukal. Na dotaz,
zda přeci jen v nějaké herní činnosti netlačí
bota, odpověděl záporně.
Zároveň vzpomněl na doby, kdy ještě tým
ŠHL nehrál. „V Prostějově podobná soutěž
nebyla, jezdili jsme tedy do Vyškova. Tam
ale mohli hrát i bývalí registrovaní hráči,
což nám moc nesvědčilo. Podařilo se nám
ale najít tuto soutěž v Uničově,“ nastínil
vedoucí HC Stars Prostějov, k událostem
před třemi lety.
Od té doby jsou ale „Hvězdy“ tradiční součástí Šmatlácké hokejové ligy. A zároveň každoročním aspirantem na mety nejvyšší. I když
poslední zápas jim nevyšel nejlépe. „Hráli
jsme v deseti, poté nám jednoho hráče vyloučili. Přestože jsme vedli, nakonec to skončilo

Atakují zlato
3:3. Spokojení tak moc nejsme,“ poznamenal Tým patří se třiceti hráči v lize k těm
Zatloukal.
početnějším. A také nejmladším,
s věkovým průměrem necelých 39
*%5KHQPK/QJGNPKEGt*%5VCTU
let. Na jeho soupisce pak najdeme
2TQUV÷LQX 
bývalého florbalistu Pavla BeregsaziSestava Prostějova: Havránek – Zatlou- ho nebo Jana Soldána či současnou
kal, Kocián, R. Svetlík, B. Světlík – Burda, hvězdu florbalového Kostelce na
Mrňka, Pořízka, Krejčí, Pohl, Dostál.
Hané Jana Sedláčka.
Góly Prostějova: Krejčí, Burda, Dostál.
V posledním zápase odehraném v sobotu ale Béci slavili jasnou výhru 5:1.
HC Béci Prostìjov
„Neuznali nám v první třetině gól.
Na opačném pólu pořadí Šmatlácké hokejové Nicméně celkově jsme měli lepší herní
ligy jsou prostějovští Béci. „Tabulka je trochu projev než soupeř, věřili jsme od začátkomplikovanou věcí. Ve spoustě našich zápa- ku ve vítězství,“ poznamenal Tesárek.
sů herní projev nebyl špatný a dokázali jsme Poslední tým tabulky společně se spohrát i s čelem tabulky. Utkání bohužel často luhráči nakonec přejel rozdílem třídy.
rozhodla jedna či dvě chyby,“ poznamenal ve*%$ÆEK2TQUV÷LQXt*%iPGEK
doucí týmu Petr Tesárek.
·LG\F 
Mužstvo celkově doposud posbíralo pouze osm bodů. Celkově je třetí od konce. Sestava Prostějova: Frýbort, Krikl,
„Hodně kluků, co loni hrálo, je zraněných. Šindler, Pospíšil – Tesárek, prněný,
Tým se ale snaží, všichni dělají maximum zdráhal, Beregsazi, Tomeček, Rechtík.
pro výhru. Z nováčků pak hodně pomáhá Góly Prostějova: 2 Trněný, 2 TomeZdena Rechtík,“ uvedl dále Petr Tesárek. ček, Zdráhal
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Trénoval i ve Spartě, dnes vede šumperské Draky za postupem

„Eskáčku fandím, pro Prostějov má
pozitivní přínos,“ říká Martin Janeček

ŠUMPERK, PROSTĚJOV Loni Opava, letos Šumperk. Trenér Martin Janeček zakotvil ve druhé lize. S Draky se chystá na nejsložitější
etapu sezóny, která podle jeho slov přijde po prvním lednu nového
roku. Občas si zavolá se svým starším bratrem Michalem, jenž v SK
Prostějov 1913 vykonává funkci sekretáře a udílí pokyny juniorům.
O dění ve zdejší mládeži detailní přehled nemá, uvědomuje si však,
že zásadní změna v podobě nového oddílu uskutečněná před třemi
lety přináší pozitiva. O lidech z eskáčka Janeček řekl, že odvedli kus
práce, která nese ovoce. Nepochybuje, že se ubrali správnou cestou,
a na dálku jim fandí. S rodným Prostějovem jej navíc pojí spolupráce
s „A“-týmem Jestřábů, několik šumperských hráčů může za účastníka
Chance ligy nastupovat prostřednictvím střídavých startů.
soustředím jen na aktuální sezónu,
ne na žádná krajská derby s ProstějoDo Prostějova, odkud pochází, před vem. Vstup do druhé ligy jsme měli
pár lety jezdil jako asistent trenéra slušný, ovšem to nejtěžší přijde až po
a posléze hlavní kouč Havířova. Ně- Novém roce. Připravujeme se poctikdy Jestřáby porazil, někdy ne. „Slad- vě, abychom všechno zvládli,“ ujistil
ší byla vítězství, ale zápas jsem si užil někdejší útočník Prostějova, Poruby,
vždycky,“ zaculil se Martin Janeček. Vsetína či Olomouce.
Souboje s Hanáky by mohl zažívat V rámci své práce se zajímá o dění
i příští sezónu na střídačce Šumper- v extralize, první lize, ale i krajka. Pokud se mu s Draky povede ském přeboru. Tam Šumperk
postoupit do první ligy. „Teď se ale spolupracuje s východočeskou

Petr KOMÁREK

5RQNWRT¾EGU,GUVą¾D[0÷MQNKMwWORGTUMÚEJUX÷ąGPEč/CTVKPC,CPGéMCO¾
FQ2TQUV÷LQXCX[ąÊ\GPÆUVąÊFCXÆUVCTV[2CVąÊOG\KP÷KQDT¾PEG6QO¾w&TVKN
PCUPÊOMW /NCFÚMQWéVQMXKVWLGPCD[VÆ\MWwGPQUVKJT¾éKRQFNGLGJQUNQX
\WåKVMWLÊX\¾X÷TWP¾TQéPÆUG\ÐP[ (QVQ8÷TC8¾ENCXMQX¾FTCEKUWORGTME\

<CVÊOPGLRTGUVKåP÷LwÊwVCEKUXÆMCTKÆT[\CåKN/CTVKP,CPGéGMXRTCåUMÆ
5RCTV÷
(QVQJEURCTVCE\

Litomyšlí. „Potřebuji vědět, jak
se tam naši hráči prezentují, co
na ně říkají trenéři. Zároveň se
snažím studovat dění na vyšší
úrovni. Nikdy nevíte, kdy přijde
extraligová nabídka (o čemž se
Janeček v minulosti sám přesvědčil,
když jej krátce po vyhazovu z Havířova oslovila Sparta – pozn. red.).
Člověk je pak překvapený, ale to já
být nechci. Chci být připravený,“
prohlásil Janeček.
5RQNWRT¾EGU2TQUV÷LQXGO
O¾UO[UN

O soutěž výš, než působí se Šumperkem, spolupracuje právě s Prostějovem. Kontakt s Jestřáby navázal
už loni. Tehdy sháněl mladé hráče
do Opavy, aby se mu povedlo tým
oživit. „Sezóna předtím byla totiž
na bodu nuly. Spolupráce s lidmi
z prostějovského klubu se vyplácela
a vyplácí se i teď. Proto jsem se do ní
pustil. Nebylo to tím, že jsem místní
rodák,“ odmítl kouč spojitost s původem z okresního města na západě
Hané.
Někteří šumperští hokejisté mají do
Prostějova vyřízené střídavé starty.
Brankář Marek Peksa, obránce Tomáš Drtil, útočník Daniel Vachutka. Janeček tvrdí, že svými výkony
si šanci v první lize zaslouží. „Brzy
k nim možná přibydou další. Mám
totiž pocit, že o naše hráče začíná
být zájem,“ předeslal. „Pak budou
zkušenější a vyhranější, což se nám
v závěru sezóny bude hodit,“ doplnil
spokojeně.
Na Šumperku mu vyhovuje, že
není poloprofesionálním, ale profesionálním klubem. Jako Prostějov.
„Jsme jedni z mála, kteří ve druhé
lize takto fungují. Hráči nechodí
do zaměstnání a trénují dopoledne. Pomáhá jim to v regeneraci
a soustředění se na hokej,“ kvituje.
„Poctivě jsme trénovali i v Opavě,
ale kluci kromě sportu museli řešit
ještě své zaměstnání. Vstává se do
něj třeba v šest ráno a regenerace

.KFÆRQJ[DWLÊEÊUGXUQWéCUPÆFQD÷MQNGOON¾FGåPKEMÆJQJQMGLGX2TQUV÷LQX÷QFXGFNKRQą¾FPÚMWURT¾EG8wKONUKVQJQ
K/CTVKP,CPGéGMDTCVTUGMTGV¾ąGCMQWéGLWPKQTM[5-/KEJCNC
(QVQ2GVT-QO¾TGM

tím utrpí,“ poznamenal, v čem mají
hráči, kteří nehrají hokej na profesionální úrovni, nevýhodu.
.KFÆ\5-EJ[VKNK
wCPEK\CRCéGU[

Situaci kolem mládežnického hokeje v Prostějově příliš do detailu
komentovat nechtěl. „Léta už tam
nejsem,“ zdůvodnil svou odpověď. Základní informace mu však
nechybí. K tomu má i další. „Od
bratra vím nějaké zákulisní věci,
ale nerad bych o nich mluvil. Pokud člověk není přímo v Prostějově, nemůže si na celou věc udělat
vlastní komplexní názor. Na ‚jedna
paní povídala‘ se nehraje. Nebylo
by to ani fér vůči tamním lidem,“
soudí.
Ke změně u prostějovské mládeže nicméně mladší ze sourozenců
Janečkových nakonec přece jen
promluvil: „Má to pozitivní přínos. Noví lidé z SK Prostějov 1913
chytili svou šanci za pačesy, odvedli
pořádný kus práce a ta nese ovoce.
Ubrali se správnou cestou a fandím
jim.“
S bratrem Michalem si občas zavolá, cíleně si ovšem vzájemně neradí.
„Michal se ptá, co je nového v Šumperku, mě zase zajímá dění v prostějovské mládeži. Když někdo někde
něco hraje, probíráme to. Kromě
telefonátů také v Prostějově u našich, kde nás ale brzdí rodiče. Někdy mám totiž pocit, že nemluvím
o ničem jiném než o hokeji,“ zasmál
se Martin Janeček.

*TQW\GM"8*CXÊąQX÷QOP÷VCM
QDéCURUCNK

Vzhledem k jeho hokejovému nasazení se nabízí srovnání s fiktivní postavou
z oblíbeného seriálu Lajna, trenérem
Lubošem Hrouzkem. Sám pětačtyřicetiletý kouč jej v několika dílech
sledoval, některé záběry z první řady
se dokonce točily v jeho havířovské
kanceláři. „Je to spíš recese a nadsázka,
podobně jako z prostředí nemocnic
v případě Ordinace v růžové zahradě.
Stejně jako doktoři i lidé kolem hokeje
se tomu usmívají. Všechno je dělané

formou parodií,“ má jasno Janeček.
Havířovská média jej svého času
„Hrouzkem“ nazývala. Když se nedařilo, úsměvně a s nadsázkou psala „Lepší
Hrouzek než Janeček“. V dějišti první
řady Lajny vydržel prostějovský rodák
do prosince 2017. Tehdy se s ním ve
Slezsku rozloučili, zanedlouho však
už trénoval extraligovou Spartu. Angažmá na prestižní adrese mu dodalo
sebevědomí. „K tomu jsem načerpal
obrovské zkušenosti. Spolupracoval
jsem s výbornými trenéry – panem
Výborným, Rulíkem, Jardou Nedvědem a Petrem Přikrylem,“ oceňuje Janeček dodnes.

Co ještì Martin Janeèek øekl?
O tom, jak se na konci roku 2017 zrodila nabídka ze Sparty…
„Byl jsem začínající mladý trenér. S Havířovem jsme se neustále motali na
hranici play-off. Vedení se toho možná trochu zaleklo a rozloučilo se se
mnou. Po přečtení článku na hokej.cz, kde o mém konci v Havířově psali,
mi hned druhý den volal Michal Broš. Ve Spartě tehdy dělal manažera a nabídl mi práci v klubu.“
O rozhodování se, jak s lasem z Prahy naložit…
„Když se mnou přestali počítat v Havířově, pár hodin jsem přemýšlel, co
budu dělat dál. Bez hokeje prakticky nemohu fungovat. Uvažoval jsem, že
budu trénovat děti – v tu chvíli jsem žádnou jinou variantu neměl. Telefonát
ze Sparty mě překvapil, rozhodl jsem se ale rychle. Byl jsem zrovna doma
s rodinou a po zhruba půlhodinové debatě bylo jasno. Z pohledu rodinného
života sice angažmá ve Spartě nebylo zrovna ideální, pracoval jsem daleko
od domova. Rodina mě ale podporovala. Pochopila, že se mi tehdy naskytla
životní šance. Fandila mi a do Prahy za mnou i jezdila. Šlo o parádní sezónu.“
O rozdílech mezi extraligovou a druholigovou organizací…
„Rozdíly jsou v kvalitě hráčů a soutěží. Rozdíl jsem pozoroval i v zabezpečení realizačního týmu. V tak velké organizaci, jako je Sparta, musí pracovat spousta lidí. Proto byl štáb obrovský. Tým měl všechno, co potřeboval,
servis byl až na bázi NHL. Žádný tým se ale neobejde bez obětavých lidí.
Po této stránce si se Spartou nezadá třeba Šumperk, kde působím teď. Bez
zdejších nadšených lidí si svou práci nedokáži představit. Dokonce bych
řekl, že jsou ještě srdečnější než ve Spartě. Daleko více si váží svého povolání kolem hokeje.“
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VEČERNÍKU

VE DRUHÉ FÁZI SEZÓNY UŽ PŮJDE
O KAŽDÝ
BOD
PROSTĚ JOV Porážkou
s Nymburkem vstoupili do
druhé poloviny základní části
Kooperativy NBL basketbalisté Olomoucka. Po očekávané
porážce s mistrem je čeká
dalších deset zápasů a v těch
už budou potřebovat co nejvíce bodovat. V sázce je účast
v nadstavbové skupině A1
a v té nechce klub chybět.

RADOVAN KOUØIL

Rozehrávač BK Olomoucko se svého
úkolu nezalekl ani na půdě dlouhodobě nejlepšího českého týmu a v průběhu
utkání rozdal šest asistencí. Dobře se
vyrovnal také s agresivním napadáním obránců domácího
týmu a ztratil pouze dva
míče, přičemž jeden sám
získal. Když se dostal
k otevřené střele, neváhal.
Tomu odpovídalo také
dvanáct bodů s dobrou
procentuální úspěšností.

Původní zpravodajství

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PAVEL
PUMPRLA

7

Docela vyrovnaný byl
souboj dvou vyhlášených
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Orli nezvládli
koncovku se Zlínem
Prostějov (lv) - V poslední čtvrtině ztratili v 11. kole první ligy
basketbalisté prostějovských Orlů
nadějně rozehrané utkání proti
Zlínu. V průběhu celého střetnutí
vedli, do poslední části vstupovali za příznivého stavu 58:52, pak
ovšem nedokázali odolat velkému
náporu soupeře. Čtvrtou desetiminutovku prohráli o dvanáct
bodů a po výsledku 73:79 ztratili
páté utkání v sezóně. Nejlepšími
střelci Orlů byli Váňa a Michalík
se 13 body, na druhé straně zářil
osmnáctibodový Nábělek, bývalý
hráč Prostějova.

Do Hradce
SURGÕOHzLWÅYÉWÈ]VWYÉ
Prostějov (lv) – V Hradci Králové budou bojovat basketbalisté
Olomoucka o další mistrovský
úspěch, který potřebují v boji
o postup do nadstavbové skupiny A1. Na půdě Královských sokolů se ovšem čeká těžký soupeř.
Východočeši se ve vlastní hale
cítí dobře a právě na domácí palubovce získali všechny tři výhry
v sezoně. „Ve svém středu má
hradecký výběr hned pět střelců,
kteří dávají průměrně přes deset
bodů. V obraně musíme být koncentrovaní, jedině tak mámě šanci uspět,” míní kouč Olomoucka
Predrag Benáček.

Daruj

Kü@?KG<OI½
KJ?NOMJH@à@F
str.48
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„Loni stačila k postupu padesátiprocentní úspěšnost, o rok dříve
ale ani shodný počet výher a porážek nebyl zárukou umístnění do
šestého místa. Ústí tehdy získalo
jedenáct výher a stejně spadlo do
dolní skupiny,“ připomíná posled-

ní dvě sezóny sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
„Uvidíme, jak se bude tabulka vyvíjet, musíme ovšem počítat, že
to bude hodně vyrovnané, může
rozhodovat až poslední kolo,“ míní
Pekárek.
Hanáci v další části soutěžního
ročníku přivítají v prostějovské
hale ústeckou Slunetu, Pardubice, Kolín a Brno a představí se na
palubovce USK Praha, Svitav, Děčína, Ostravy a Opavy. „Je to těžký
los, se kterým však nic nenaděláme.
Potřebujeme být maximálně úspěšní v naší hale a navíc přivézt i několik
výher z venku. Jsou to jednoduché
počty, dosáhnout na potřebný počet výher ale bude hodně náročné,“
uvědomuje si sportovní manažer BK
Olomoucko.
Týmu v první polovině základní
části sezóny chyběl nejužitečnější
hráč soutěže z minulé sezóny Ja-

Foto: www.nymburk.basketball

vonte Douglas, který odehrál pouze
čtyři zápasy, ten poslední 19. října.
„Děláme naprosté maximum, aby se
už vrátil a mohl nám pomoci. Jeho
absence je opravdu velice citelným

oslabením. Nejde jen o jeho body
a doskoky, ale také obrovskou energii, kterou přináší na hřiště,“ uvědomuje si přínos Douglase pro spoluhráče Michal Pekárek.

MAREK
SEHNAL

6
3DO\]D]÷VWDOWDKRXQHPLÿHOH]QĄPPXÿHP

PROSTĚJOV Ve výkonech z minulé sezóny pokračuje také v rozehraném ročníku nejvyšší soutěže
Lukáš Palyza. Střelecký průměr
kapitána BK Olomoucko se drží
těsně pod hranící dvaceti bodů,
současně je nejvytíženějším hráčem týmu. „Je naší klíčovou osob-

ností. Přestože kvůli reprezentaci
dlouho chyběl v přípravě, hraje
výborně,“ chválí svoji oporu trenér
Predrag Benáček.
Palyza je z pohledu nastřílených bodů
třetím nejúspěšnějším basketbalistou
celé Kooperativa NBL. Lepší je pouze opavský Jakub Šiřina, který proží-

vá skvělou sezónu a je nejlepší také
v žebříčku užitečnosti, a ostravský
objev John Newkirk. V této tabulce
patří hanáckému lídrovi pátá příčka,
navíc je v ligovém žebříčku třetí také
z pohledu odehraných minut, když
v průměru stráví na palubovce téměř
pětatřicet minut.

Do sestavy dobře zapadl také Radovan ,QGLYLGX½OQÉWDEXON\SRSRORYLQÈ
Kouřil, který byl po polovině základní ]½NODGQÉÄ½VWL.RRSHUDWLYD1%/
části pátým nejlépe přihrávajícím hrá= 3% 38
čem soutěže s průměrem hodně přesa- VWÔHOFL
iKąKPC 1RCXC 
  
hujícím pět asistencí. Jeho předností je 0GYMKTM 1UVTCXC    
velká rychlost přihrávek, nebojí se pře- 3. Palyza (Olomoucko) 12 223 18.58
kvapivého řešení složitých situací a sou- ---------------------------------------------------------+ITWVKPQXKE -QNÊP 
  
hra se spoluhráči se stále zlepšuje. (lv) *QNUG[ 1UVTCXC    

/KUVTWFGąKNPC\Cé¾VMWQDQWRQNQéCUč
106:67

NYMBURK Naprosto jednoznačný průběh měla sobotní předehrávka
19. kola Kooperativa NBL mezi Nymburkem a BK Olomoucko. Středočeský celek, který v posledním vzájemném utkání na domácí palubovce až po prodloužení vyhrál 106:67 a natáhl sérii ligové neporazitelnosti na 72 zápasů.
Oba soupeři se museli obejít bez
zraněných klíčových hráčů. Nymburku chyběl nejlepší střelec Jaromír
Bohačík, hosté stále postrádali nejužitečnějšího hráče minulé sezóny
Javonteho Douglase. S oslabením se
lépe vyrovnal Nymburk, který odeOren AMIELt'4#$#5-'6$#..0;/$74„Většinu zápasu jsme hráli s dobrou energií a nasazením. Vyšel nám vstup do zápasu hrál pátý zápas v jedenácti dnech.
a také třetí čtvrtina, po které se už nemuselo vůbec hrát. Díky průběhu utkání jsme Přesto únava na domácím týmu
mohli nasadit velký počet hráčů, což je v našem náročném programu docela příjem- nebyla vůbec patrná. Do utkání vléné. To je pro nás důležité směrem k utkání Ligy mistrů s Peristeri v Řecku, kde pochotl šňůrou 11:0 a donutil tak hosty
pitelně chceme udělat další krok k postupu do další fáze soutěže.“
k rychlému time-outu. Po něm se
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
Olomoucko vzpamatovalo a šňůrou
„Utkání se těžko hodnotí, když se prohraje o čtyřicet bodů... Nymburk byl ve všem lep- 7:0 se chytlo, ovšem naši hráči si rychší. My měli na začátku špatnou koncentraci, prohrávali jsme rychle 11:0, pak se těžko
le vzali dvouciferný náskok zpět. Druhraje, zvláště s Nymburkem. Ve druhém poločase jsme nezahráli vůbec nic v obraně
ani útoku, proto je výsledek, jaký je. Bohužel máme opět hodně ztracených míčů a s tím há čtvrtina byla vyrovnaná, Hanáci se
snažili zastavit útočné choutky mismusíme něco udělat. Teď je před námi Hradec Králové a už myslíme jen na něj.”

B NYM
BK OL

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

tra, který dal pouze devatenáct bodů.
A tomu odpovídal výsledek 37:50.
Definitivně jasno bylo ve třetí části,
kdy domácí šňůrou 24:4 zlomili odpor
soupeře a utkání se pak už jen dohrávalo. Opět těžil z kolektivního výkonu,
když obranu Olomoucka neustále ničil jiný hráč. Začátek zápasu patřil Haydenu Daltonovi, pak štafetu převzal
Petr Šafarčík, na to se trefoval Vojtěch
Hruban, dvě pasáže dominoval na
hřišti Zach Hankins, který opět bavil
fanoušky efektními smeči.
V dresu Olomoucka dal Američan
Malik Morgan čtrnáct bodů, nedařilo
se naopak jednomu z nejlepších střelců soutěže Lukáši Palyzovi, jenž s osmi
body zůstal hodně daleko za svým
průměrem.
(lv)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou tabulku s dalším
programem najdete na straně 26

Å'RXJODVKRGQĨFK\Et´

RKOtÿtVHNRXġ3UHGUDJ%HQiġHN
PROSTĚJOV Pouze částečně je spokojený s úvodní fází sezóny trenér BK Olomoucko Predrag Benáček (na snímku). Měl
radost z výhry v Pardubicích, úspěšný výsledek ale vymazaly
tři domácí porážky a také ztráty v Ústí nad Labem a v Kolíně.
„Naše umístnění odpovídá dlouhé absenci Javonte Douglase,
který chyběl v sedmi zápasech,“ vysvětluje Benáček.
a energie, a to v obraně i útoku. Takový
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník hráč v lize není. Když Nymburku vypad-

ne Bohačík nebo Hruban, má na střídačce
dalších deset reprezentantů. My v této
ƔƔ V čem byla absence velké pozici nejsme. Douglase musí společně
opory nejcitelnější?
nahradit všichni ostatní hráči dohromady.
„Úplně ve všem. Chybí nám jeho rychlost A to se někdy podaří, jindy ne.“

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Mrzí vás více porážka v prodloužení v Ústí nebo výbuch v Kolíně?
„Obě ztráty mrzí, v konečném důsledku je
jedno, jestli prohrajete o bod, nebo o třicet.
Pravdou je, že zápas v Kolíně se nevyvedl
nikomu a podle toho to vypadalo. Ale stejně mě nejvíce bolí domácí porážka s Opavou, pod kterou se podepsali i dva rozhodčí. Ve druhém poločase nastavili úplně jiný
metr než do přestávky a dohromady na
nás pískli jediný faul za dvacet minut.“
ƔƔ Jde srovnat aktuální sestava s výběrem z loňské sezóny?
„Máme méně cizinců. Ale spíše se nabízí srovnání týmu s Douglasem a bez něj.

Tak je vidět rozdíl. Společně s Lukášem
Palyzou jsou to dva nepostradatelní
hráči. Když jeden z nich vypadne, je to
poznat. Kluci se snaží, jejich hře ale zatím chybí vyrovnanost. Ne vždy se jim
podaří zopakovat kvalitní výkon z předchozího utkání.“
ƔƔ Zůstává přesto postup do
skupiny A1 klubovým cílem?
„To pochopitelně ano. V šestce se držíme. Víme, že to
bude těžké, ale chceme
základní část dotáhnout
k umístnění do šestého
místa. Prali jsme se v předchozích zápasech, budeme se prát i v těch dalších
a věřím, že to vyjde.“

#WVTG[ &÷éÊP 
8[QTCN 2CTFWDKEG 
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VYDAŘENÁ KOSTELECKÁTEČKA ZA PODZIMEM
Velké Meziříčí smetla gólová smršť po přestávce

začínající u brankáře Mayera a končící trháky Havlíka
KOSTELEC NA HANÉ První polovinu sezóny, která jim jinak
moc nevyšla, uzavřeli v nedělním dopoledni házenkáři TJ
Sokol Kostelec na Hané HK výborně. V 10. kole 2. ligy přehráli
na vlastním hřišti TJ Sokol Velké Meziříčí až pronikavým zlepšením ve druhém poločase 33:24 (15:16). Ziskem celkových
sedmi bodů se odpoutali z předposledního desátého místa
skupiny Jižní Morava s nadějí, že na jaře bude ještě lépe.
Slibný byl ze strany hákáčka už vstup
do utkání. Jeho hráči dobře bránili, brankář Navrátil něco vychytal
a produktivní útok lehce skóroval =
6:2 v 10. minutě. Bohužel domácí
zase přibrzdil tradiční výpadek potrestaný soupeřovým vyrovnáním
na 6:6. Od té chvíle až do závěru

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

hk kos
ve mez

33:24

první půle se oba protivníci přetahovali v otevřené partii o každou trefu,
přičemž hosté tažení dvojicí střelců
Večeřa - Strašák několikrát přešli do
těsného vedení. Premiérově 10:11
a do šaten se šlo za stavu 15:16.
Bylo jasné, že pokud Hanáci nechtějí
podzimní část finalizovat dalším nepříjemným zklamáním, budou muset přidat v původně pevné a později
prostupné defenzivě. Což se povedlo

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK
„Utkání jsme dobře rozjeli, ale po změnách v sestavě se rozhodil rytmus hry a soupeře jsme vlastními chybami
i neproměněnými šancemi vrátili do zápasu. Dostat šestnáct branek za poločas doma je moc, proto jsme o gól prohrávali.
Rozhodl náš výborný nástup do druhé půle, který byl hodně o Májovi, tedy gólmanu Honzovi Mayerovi. Skvěle chytal,
skoro deset minut vůbec neinkasoval a navíc dával dlouhé balóny do trháků, z nichž jsme nastříleli spoustu branek.
Velmez jich po přestávce dal pouze osm, což je vizitka perfektního Májova výkonu i zlepšené obrany celého týmu.
V útoku se kluci víc pohybovali a líp kombinovali, a jakmile jsme překonali dotažení hostů na 24:20 dalším únikem, už
bylo rozhodnuto o našem jasném vítězství. Máme radost z vydařeného loučení s výsledkově horším podzimem. A moc
děkujeme fanouškům!“

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

-CRKV¾P*-,CP5OÆMCN éÊUNQ UGRQFGNwÊFQD÷XT¾VKNFQMQUVGNGEMÆUGUVCX[CRQOQJN\PKéKV8GNOG\R÷VKIÐN[
Foto: Marek Sonnevend

okamžitě po změně stran. Základem
drtivě rozhodujícího obratu osmi
góly za sebou na 23:16 (!) byl vynikající výkon Mayera, který od začátku
druhé půlky nastoupil mezi tyče a téměř deset minut nepustil v kooperaci
s důkladně bránícími parťáky za svá
záda ani jeden míč! Navíc opakovaně
házel přesné dlouhé pasy do trháků

Havlíkovi či Podhrázskému a především prvně jmenovaný rval Velmez na
kusy jako trhací kalendář. Věkem ještě
dorostenec nasázel dohromady za celé
střetnutí parádních jedenáct branek!
Po téhle působivé kanonádě následovalo znovu částečné polevení (24:20)
a hrozilo, že se meziříčský kolektiv ještě
jednou vrátí do zápasu. Kostelečtí však

dotahování soka včas zarazili a naopak
to byli oni, kdo bezpečně ovládal koncovou pasáž duelu. Definitivní zlom
přinesl nový úder z 25:21 na 30:21,
načež parta HK bez problémů dospěla
k vysokému triumfu.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a tabulku po podzimní části 2. ligy,
skupiny JM najdete na straně 26

5RVWLVODY3RGKU½]VNÙ „Rozhodl náš

V
okleštěné
sestavě
YÙERUQÙQ½VWXS
GRGUXKÅSÕOky“
nasázela pět gólů, Sokol HK přehrál Velké Meziříčí 33:24 a rozlučka před zimní přestávkou proběhla ve výborné náladě.

Marek SONNEVEND

19112911279

KOSTELEC NA HANÉ Jedno
z nejkvalitnějších vystoupení za
převážně utrápený podzim si na
jeho konec schovali jak Rostislav
Podhrázský (na snímku), tak celé
mužstvo kosteleckých házenkářů.
Jednadvacetiletá důrazná spojka

yy Byl to nejlepší výkon úvodní
půlky sezóny?
„Myslím si, že ještě líp jsme zahráli
při remíze s vedoucími Bohunicemi. Dneska rozhodl skvělý vstup
do druhého poločasu, když v prvním jsme udrželi dobrou obranu
jen zahajovacích deset minut a pak
tradičně polevili, přišel náš obvyklý
výpadek. Asi jsme si zase mysleli, že
už to půjde samo.“ (úsměv)
yy Jak se zrodila osmigólová
smršť po přestávce?
„Znovu jsme začali kvalitně bránit,
Mája (brankář Jan Mayer – pozn.
red.) perfektně chytal a dávali jsme
jednu trefu za druhou z rychlých
trháků. Jak říkám, povedený úvod

druhé půle nám hodně pomohl. Navíc nám dobrá defenziva tentokrát
vydržela až do konce, mohli jsme si
tak užít pohodově jasné vítězství.“
yy Takovou házenou byste chtěli
předvádět?
„Ano, přesně tak. To bychom však
museli hrát dobře celých šedesát minut, tedy oba poločasy. A ne vždycky
maximálně jeden.“
yy Podzimní část hodnotíte jak?
„Byl to takový trochu nešťastný
půlrok. Podle mě máme kvalitní
tým, ale několik utkání jsme si vyloženě pokazili sami vlastními chybami a zbytečně je prohráli vinou
špatné pasáže v některé jejich části.
Snad kromě jednoho zápasu nás přitom nikdo výrazně nepřehrál, přesto
máme jen sedm bodů. Což je málo.“
yy Máte tedy na víc?
„Já jsem přesvědčený, že určitě jo.
Musíme spolu častěji trénovat a na
jaře budeme o dost lepší.“

neměl Sokol II
v Telnici nárok
SO TEL 36
SO PRO 19

TELNICE, PROSTĚJOV Jeden
z nejsilnějších celků 2. ligy mužů
Sokol Telnice proti citelně oslabeným házenkářům TJ Sokol II Prostějov, to ani nemohlo dopadnout
jinak než vysokým triumfem
favorita. A stalo se, domácí v 10.
kole aktuálního ročníku soutěže
vyhráli dle předpokladů 36:19
(17:9).

„Na telnickou půdu pojedeme v hodně improvizovaném složení s jasným
cílem nedostat pokud možno moc
velký debakl,“ říkal už dopředu trenér
dvojky Tomáš Černíček s vědomím,
že kvůli mnoha absencím bude mančaft složitě dávat dohromady.
Nakonec jelo jedenáct plejerů, ale
včetně tří gólmanů, z nichž mladík
Lamplota byl připraven střídat do
pole. A nastoupit znovu musel například veterán M. Nevrlý či oddílový šéf Svatopluk Ordelt, který dokázal i jednou skórovat.
To soupeř vyrukoval v plné palbě
a poslednímu družstvu tabulky nedal
žádnou šanci. Během celého střetnutí

plynule zvyšoval svůj náskok až na výsledný rozdíl sedmnácti branek, jenž
věrně odpovídal dění na kluzké palubovce. Prostějovská snaha odvrátit
výprask tedy nevyšla.
Loučení s podzimem přijde pro
Sokol II v sobotu 7. prosince od
16.30 hodin proti Újezdu u Brna
na vlastním hřišti haly RG a ZŠ ve
Studentské ulici. „K tomuhle závěru
první poloviny sezóny teď směřujeme veškeré naše úsilí, abychom zvítězili a zimní pauzu strávili se šesti body
na kontě v řešitelné situaci,“ nastínil
kouč Černíček.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

-MJJNOîîEJJQàà@F<<EÁÁûûÁàà<IIT<<FFQ<GDDADFF<IO
PROSTĚJOV V letošním roce se
o český titul v tenisové extralize smíšených družstev bude hrát v termínu
od 13. do 18. prosince 2019 a jednu
ze dvou semifinálových skupin bude
hostit také prostějovská hala.
Domácí TK Agrofert postupně narazí
na celek RPM Oáza Říčany a vítěze
kvalifikačního duelu mezi Přerovem
a týmem Severočeská tenisová. Vítěz
prostějovské skupiny postoupí do finále, které se bude hrát stejně jako loni
v Říčanech, kde jeho soupeřem bude jeden z kvarteta Jihlava, Pardubice, Sparta
Praha a I.ČLTK Praha. „Hodláme nastouupit s mladou sestavou, uvidíme,
jak se jednotliví hráči a hráčky se svou
rolí vyrovnají. Budeme se snažit uhrát co
nejlepší výsledek,“ předeslal k letošním
ambicím kapitán prostějovského družstva Jaroslav Navrátil.
Z předběžné soupisky TK Agrofert vyplývá, že jedničkou by měl být Jiří Veselý,

kterého mají doplňovat Zdeněk Kolář,
Vít Kopřiva, David Poljak, Jiří Lehečka,
Michal Konečný, Petr Hájek i Dalibor
Svrčina. Ženskou jedničkou je prozatím
uvedena Petra Kvitová, její start je ale
hodně nejistý. A jelikož sestry Plíškovy
tentokrát absentují a Barbora Strýcová
je evidována na soupisce pražské Sparty,
spoléhat by se tak mělo na zahraniční
legionářky Elenu Rybakinovou, Viktórii Kužmovou či Maju Chwalinskou.
K nim se dá počítat s Terezou Smitkovou, na šanci čekají talentované Monika
Kilnarová, Anna Sisková a Magdaléna
Pantůčková.
Z dalších zajímavých jmen jsou na
soupiskách Jonáš Forejtek, Markéta
Vondroušová, Karolína Muchová,
Tereza Martincová, Lucie Hradecká
(všichni I.ČLTK Praha), Lukáš Rosol
(Sparta Praha), Jozef Kovalík (Přerov),
Uladzimir Ignatik, Kenny De Schepper
(Pardubice), supertalentovaná dvoj-

čata Brenda a Linda Fruhvirtovy mají
nastoupit za Jihlavu. Dá se ale očekávat,
že manažeři svá největší esa na soupisky
teprve doplní.
Prostějovský tým odehraje své zápasy 14. (proti Říčanům) a 16. prosince
(nejspíš Přerov), 15. prosince bude na
programu střetnutí Říčan a úspěšného
kvalifikanta. Titul z loňského roku obhajuje I.ČLTK Praha, který vyhrál ve
finále právě nad Prostějovem. Ten přitom do té doby triumfoval hned desetkrát v řadě a celkem získal patnáct titulů.
Zápasy semifinálové skupiny se hrají od 10
hodin, vstup do haly areálu NTC MORAVA ZaKosteleckouulicíjevolný. (lv,pk)
VŠE O TENISOVÉ EXTRALIZE
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV NAJDETE VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
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Zajistěte si právě teď roční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2020
ještě za poníženou cenu. Získáte navíc redakční
kalendář a dárek zdarma od ﬁrmy Proﬁtex!

920 Kč

DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU
ZAPLATÍ STÁVAJÍCÍ I NOVÍ
PŘEDPLATITELÉ
ZVÝHODNĚNOU ČÁSTKU
Darujte svým blízkým roční porci aktuálních informací,
nadělte jim nejčtenější regionální periodikum! V redakci
na adrese Vápenice 19, Prostějov jsou k dispozici speciálně
připravené vánoční dárkové poukazy.

1040 Kč

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ ODSTARTUJE
V BŘEZNU!
V obsáhlé zpravodajství z mìsta i regionu

Jsme tam, kde se nìco dìje!

V OSUDÍ BUDE PADESÁTKA HODNOTNÝCH
CEN – ZÁJEZDY, WELLNESS POBYTY,
POUKAZY NA JÍDLO A MNOHÉ DALŠÍ!
ABONENTI Z ROKU 2019 BUDOU V OSUDÍ
HNED DVAKRÁT!

PRO DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ
ČÍSLA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU. FINÁLNÍ ETAPA
PŘEDPLATNÉHO BUDE ZAHÁJENA PO NOVÉM ROCE.
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Vecˇerník
aktuální výsledky z právì uplynulého víkendu
H[NOX]LYQtUHSRUWiçH]HVSRUWRYQtFKNXOWXUQtFKDVSROHĀHQVNìFKXGiORVWt
aktuální témata, pravidelné speciály, rozhovory se zajímavými lidmi
NRPSOHWQtQDEtGNDNXOWXUQtFKVSROHĀHQVNìFKLVSRUWRYQtFKDNFt
nabídka realit, zamìstnání, inzerce
Vecˇerník
Tradiční uvnitř, nový navenek
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Nevíte, co věnovat příbuzným
kVánocům? My vám poradíme!
Zajistěte jim roční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
který budou dostávat až domů
po celý rok.
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