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KOBEŘICE Tohle vyvolalo pořádné pozdvižení!
Přímo uprostřed vesnice na Prostějovsku, která
se společně semkla v boji proti cvičné střelnici,
se mělo poslední říjnovou sobotu střílet. Terčem
se stalo ochočené zakrslé prasátko. Domácí mazlíček byl de facto popraven, a to přímo před zraky majitele i navzdory jeho úpěnlivým prosbám.
S největší pravděpodobností se tak navíc stalo nelegálně drženou zbraní! Střelec, který byl
v minulosti usvědčen z pytláctví, však navzdory
svědkům celou záležitost popírá. Vše tak bude
muset rozseknout vyšetřování policie.
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Pøipravme se na nejhorší
Prostějov (mik) – Koronavirová nákaza nás bohužel žene opět do loňských
kleští. Během uplynulého týdne už bylo
zrušeno několik kulturních a společenských akcí, například divadelní představení Horská dráha s Milanem Kňažkem
nebo Uspávání broučků v Plumlově.
A mnozí další organizátoři vážně přemýšlejí o podobných opatřeních. Současná i budoucí vláda vyhrožují opět
lockdownem, a dokonce i během Vánoc. Buďme tedy zatím rádi, že je například mobilní kluziště na prostějovském
náměstí otevřeno a připravuje se i vánoční jarmark. Zatím... Ale aniž bychom
chtěli strašit, připravme se na nejhorší.
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Do azyláku nejdu!
Prostějov (mik) – Ne každý, kdo se
dostal do problémů s bydlením, má
zájem využívat služeb azylového domu.
Přestože toto sociální zařízení bez problémů přijme každého bezdomovce,
pokud není opilý, a nechá ho minimálně
přespat v teple, mnozí lidé žijící na ulici
touto možností pohrdají. Stejně jako
šedesátiletý Mirek, kterého Večerník našel na chodníku před supermarketem na
sídlišti Hloučela. „Nechci být na nikom
závislý, aby mě někdo buzeroval a nařizoval, co mám dělat. Už deset let jsem na
ulici a vždycky jsem si poradil sám,“ pronesl s úsměvem Miroslav. Co k tomu říct?
Snad jen nechápavě pokrčit rameny...

HALLOWEEN
NARUBY
Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Má občasné sledování hororů v těhotenství nějaký vliv
na plod? Na tom se odborníci zcela
neshodnou. Jedni tvrdí, že jakýkoliv
stres nastávající rodičky může být pro
budoucí vývoj zcela nevhodný, jiní zase upozorňují, že milovnice filmových
hororů obvykle lépe zvládají zátěžové
situace a je tedy předpoklad, že i jejich potomci budou život brát spíše
s nadhledem. Vše nasvědčuje tomu,
že v případě této malé uličnice bude
platit spíše druhá varianta. Zatímco
tak v období Halloweenu na různých
strašidelných stezkách straší dospělí
své i cizí děti, v některých rodinách to
může být přesně naopak...

Alkohol pøebíjí strach
Prostějov (mik) – Ten chlápek měl
z pekla štěstí. Muž staršího vzezření se minulé pondělí pozdě večer opil tak, že ztratil veškeré zábrany a špacíroval uprostřed
plumlovské ulice. Možná vrávoravou
chůzí po bílé přerušované čáře zkoušel,
kolik toho asi tak mohl vypít. Troubení
řidičů ho vůbec nevzrušovalo, případný
strach asi přebila značná míra požitého
alkoholu. Jediné štěstí, že dva muži procházející po chodníku chlapíka popadli
aodtáhlihozesilnice.Jehopočínánímohlo skončit tragédií.

rubriky
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Foto: Martin Zaoral

Agentura
Parlamentní volby dopadly
pro sociální demokracii nejhůř,
jak mohly, oranžoví pantátové
už opustili zahřátá křesílka ve
Sněmovničce a teď přemýšlí, co
dál. Ovšem celostátní politika
je Agentuře Hóser putna, takže jsme se spíše zajímali o to,
co udělá pro návrat na výsluní
prostějovská ČSSD. Vždyť volby
komunální jsou tady na to tata!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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••Pondělí••
Nejdůležitější testy? Říká se, že ty nejdůležitější věci v životě jsou zadarmo.
Ještě donedávna to platilo také o testech na covid. Zatímco do konce října byly
hrazeny z veřejného pojištění, od začátku týdne si je lidé musí zaplatit sami. Je to
jedna ze dvou změn ohledně covidu, které k nám přinesl listopad. Tou druhou
je, že personál restaurací a dalších podniků musí kontrolovat u hostů doklad
o bezinfekčnosti – tedy potvrzení o očkování, negativním testu či prodělané
nemoci. Pokud jej hosté nepředloží, nebudou obslouženi.
••Úterý••
Svátek všech živých. Kamarád je někdo, komu se můžeme svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžeme svěřit se všemi svými problémy. A smrt
je něco, co všechny naše problémy vyřeší... Dušičky jsou obvykle vnímány jako
svátek všech zemřelých. Tak tomu ovšem rozhodně není. Jsou svátkem všech
živých, kteří vzpomínají na lidi, s nimiž kdysi sdíleli své vlastní radosti i trampoty.
••Středa••
Až na ten konec dobrý. „Žiju v Brně, mám dvě děti, ale jen jedny nervy!“
Tak se charakterizuje komik a publicista Pavel Tomeš, který v prostějovské
knihovně představil svůj nedávno vydaný humorný román o smrti Až na ten
konec dobrý. S přítomnými hovořil o psaní, čtení a vydávání knih.
••Čtvrtek••
Deprese a úleva. „Docházelo mi, jak jsou lidi zlí a člověk s tím nic nenadělá.
Zrovna jako když se Avi vysmívali, že je tmavá. A Maruška, že koktá. Co má
člověk dělat? Bůh mu dal ramena, dává mu i břemena, přečetl jsem si několikrát a začínal tomu čím dál víc rozumět. Jako by se mi i trochu ulevilo.“ To je
úryvek z knihy Zuzany Dostálové Soběstačný, kterou představili herci v prostějovském divadle v rámci druhého letošního LiStOVáNí.
••Pátek••
Města vhodná pro bruslení. Nejvhodnější město v Česku pro bruslení
je určitě Lednice. Naopak nejméně vhodný je asi Písek... Mezi několik
málo českých a moravských měst, kde se už letos v listopadu dá venku
bruslit, se zařadil také Prostějov. Oblíbené mobilní kluziště, které ve městě loni citelně chybělo, opět zahájilo provoz.
••Sobota••
Velké oči. Strach je ten největší lhář, přesto mu mnozí lidé věří... Naučit se překonávat strach, posvítit si na strašidla a zachránit bílou paní vyrazily děti z Doloplaz
na akci, kterou si pro ně připravili zdejší dobrovolní hasiči s podporou obce.
••Neděle••
Tanec a talent. „Někteří lidé si myslí, že dobrým tanečníkem se musíte
narodit, ale všichni dobří tanečníci, které znám, se museli učit a tvrdě
trénovat,“ poznamenal americký tanečník, zpěvák a herec Fred Astaire.
Přispět k tomu, abyste se stali dobrými tanečníky, určitě mohou taneční
kurzy pro dospělé, které odstartovaly ve Vrbátkách.

Sociální demokraté si najmou psychologa
A co jsme se dozvěděli? Že konečně neponechávají nic náhodě
a o hlasy voličů se za rok poperou jako čeští tygři!
„Chceme v Prostějově excelovat.
Za ten rok, co zbývá do komunálek, napáchají v tomto státě
Piráti s modrejma ptákama tolik svinstev, že příští podzim dají
voliči všechny své hlasy levici.
Uvidíte, dám na to krk,“ pronesla
Alena Rašáková, současná náměstkyně primátora Prostějova
za ČSSD. Ta by měla vést příští rok
sociální demokraty společně
s pětaosmdesátiletým Miroslavem
Nakasesedělem (za svobodna

KRIMI
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Dušičky jsou za námi, ale
policisté šetří případy, které
Památku zesnulých znehodnotily. Od začátku minulého
týdne byly nahlášeny tři případy krádeží vloupáním do vozidel u hřbitovů v prostějovském
regionu. Zloději využili příležitostí v Olšanech a dvakrát
v Brodku u Prostějova.

30 000
Zloději návštěvníkům hřbitovů
v těchto třech případech způsobili celkovou škodu za třicet tisíc
korun. Po vloupání do vozidel
brali hlavně „vystavené“ kabelky
nebo tašky. Poškození přišli o peněženky, doklady, platební karty,
ale také mobily, zlaté šperky nebo
i dioptrické brýle. Pokud policie
zloděje vypátrá, hrozí jim až dva
roky za mřížemi.

Pišťourem) do komunálních
voleb. „Já svoji kandidaturu už
teď mohu potvrdit. Mám pořád
dost elánu vrátit se na post primátora,“ potvrdil Agentuře Hóser
nestor komunální politiky.
ČSSD v Prostějově ale nečeká se
složenýma rukama na úspěch,
jak tomu bylo doposud. „Na
minulém zasedání výboru jsme
se rozhodli, že v první řadě najmeme psychologa nebo psychiatra. Musí nám pomoci. V našich hlavách je poraženecká
nálada a musíme tyto myšlenky
vyhnat. Každý z pětatřiceti sociálních demokratů, kteří se objeví

na kandidátní listině pro komunální volby, projde psychologickým vyšetřením a psychotesty.
Kdo je neudělá, kandidovat
nebude nebo přestoupí k Moravanům či Koruně České,“ šokovala Rašáková. Podle jejích slov
pak sociální demokraté rozjedou
v Prostějově předvolební kampaň, kterou prý svět ještě neviděl.
„Nemáme prachy, takže ji svět
fakt neuvidí...“
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 12. října 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří mezi 157 až 160 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
vlnité vlasy.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Vánoce na začátku. Uplynulý
pátek odpoledne proběhlo na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově slavnostní
otevření provozu mobilního kluziště,
které si v loňském roce kvůli covidové
pandemii museli všichni odepřít. Aniž
by to tak zatím vypadalo, bruslením
v centru města začaly neformálně
letošní Vánoce. Teď už jen připravit
jarmark a dovézt stromek.
&21É68',9,/2
Diskotéky trnem v oku. Už několik měsíců jednají prostějovští radní
s obyvateli okolí Disco klubu Morava, kteří si oprávněně stěžují na neúměrný hluk během víkendových
diskoték. Hygienici už s provozovateli zahájili správní řízení, strážníci
navíc řešili další přestupky ze strany
návštěvníků hudebních produkci.
Bude problémům někdy konec?

205
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Zástupci židovských obcí a představitelé města si v úterý připomněli 205. výročí úmrtí významného prostějovského rabína Cvi
Jehošui Horowitze.
=$8-$/1É6

Foto: internet

MIROSLAV
ČADA
Zkušený doyen se před letošní sezónou vrátil na alvičku prostějovských volejbalistek a hned v první
fázi sezóny ukazuje, že s mančaftem umí pracovat. Omlazený výběr se drží nečekaně na špici, ba co
víc, v sobotu skolil favorita z Ostravy v neskutečném dramatu!
=$6/(&+/,-60(

"ŽIVOT NENÍ
CO KDYBY..."
Dnes již bývalá volejbalistka VK Prostějov Martina
Michalíková bere konec profesionální kariéry ze zdravotních
důvodů s nadhledem.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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8/4 °C

Bohdan
Evžen

SABINA DOBRÁ
se narodila 29. května 2006 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. října
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, modrozelené
oči a hnědé vlnité vlasy.

Martin
Benedikt

Sobota

9/5 °C

Nedìle

9/5 °C

Tibor

Sáva
Zdroj: meteocentrum.cz
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Radar v Brněnské
PROSTĚJOV To je šílené! Teď
už asi nikdo nebude pochybovat o tom, že jsou radary na měření rychlosti v Prostějově více
než potřebné. Ve městě zatím
funguje jediný stacionární radar v Brněnské ulici a za měsíc
provozu zaznamenal až nečekaně obrovské množství přestupků.
O tom, že mnozí řidiči projíždějí
Prostějovem jako šílenci bez respektu k silničním předpisům,
svědčí výsledky z prvního měsíce
ostrého provozu stacionárního
radaru na měření rychlosti v Brněnské ulici. „Spácháno bylo přes
jednu tisícovku přestupků překročením nejvyšší dovolené rychlosti.
Zatím je v provozu jedno měřené

místo, ale předpokladem je, že do
konce tohoto roku se bude rychlost měřit na více místech v Prostějově. Lokality včas upřesníme,“
sdělil Večerníku Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov.
„Přes jeden tisíc případů překročení rychlosti na jediném úseku
ve městě, to jsem ani já nečekala.
Tímto se ukazuje, že řidiči nad sebou opravdu potřebují pověstný
bič. Už brzy budou v činnosti další
radary ve městě a já věřím, že i ti
nejzarytější odpůrci měření rychlosti uznají, že z hlediska zajištění
bezpečnosti na silnicích jsou radary účinnou preventivní zbraní,“
zakroutila hlavou Alena Rašková,
náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.
(mik)
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odhalil šílenost B
Přes 1 000 přestupků za měsíc!
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PROSTĚJOV Hodně zneklidňující oznámení přijali strážníci městské policie minulé úterý
dopoledne. Před budovou soudu v Havlíčkově ulici spatřil kolemjdoucí pod autem podezřelou igelitovou tašku, která byla
zavázaná. Do pohotovosti se dala
jak městská, tak státní policie
a zřejmě se počítalo i s příjezdem
pyrotechniků. Místo bomby však
„igelitka“ obsahovala úplně něco
jiného a majitel se k ní o něco později sám přihlásil...
5VCEKQP¾TPÊTCFCTX$TP÷PUMÆWNKEK\CEJ[VKN „V úterý 2. listopadu dopoledne bylo
C PCHQVKN \C LGFKPÚ O÷UÊE RąGU VKUÊE ąKFKéč přijato oznámení od občana, který
MVGąÊ \FG RąGMTQéKNK RQXQNGPQW T[EJNQUV uvedl, že kousek od budovy Okres(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ního soudu v Havlíčkově ulici v Pro-

stějově parkuje vozidlo, pod nímž se
nachází podezřelý balíček,“ potvrdil
telefonát od vystrašeného občana
Petr Zapletal, zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Následoval „poplach“, který je obvyklý při nahlášení podobných nálezů. „K prověření byla ihned vyslána
hlídka a o nahlášené události byla
také vyrozuměna Policie ČR. Pod
osobním vozidlem byla zjištěna neprůhledná igelitová taška s neznámým obsahem, která byla zavázaná,“
uvedl k nálezu Zapletal, který však
vzápětí přidal úsměvné vysvětlení
celé situace. „Za okamžik přišel k vozidlu i jeho majitel. Ten strážníkům
i policistům vysvětlil a následně

ukázal, že si pod své vozidlo uschoval tašku s ručním nářadím. Jak si
někteří mohli myslet, o výbušninu se
nejednalo. Majiteli bylo doporučeno, aby své věci vždy raději uschoval
do vozidla,“ sdělil s úsměvem člen
oddělení prevence prostějovských
strážníků.
(mik)

INFORMACE O BARBORCE Z BABYBOXU?
Osud miminka zůstává

NEZNÁMÝ

PROSTĚJOV Vůbec poprvé v jeho osmileté historii bylo do
babyboxu v prostějovské nemocnici uloženo neznámým
člověkem děťátko. Stalo se tak v úterý 24. srpna a naprosto
zdravá holčička dostala jméno Barbora. „Barborka je krásná!
Váží 2 700 gramů a měří 48 centimetrů. Byla pečlivě oblečená,
celá v bílém, zabalená v plyšové dece. Pupečník měla podvázaný gumičkou do vlasů,“ uvedla tehdy primářka dětského
oddělení Nemocnice Prostějov Lenka Šigutová. Večerník se
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
v uplynulém týdnu vydal opětovně zjišťovat, jaký je osud od- Barborka umístěna a zda snad už Ludvíka Hesse, který babyboxy se ozve nějaká rodina, která dítě něco víc o malé Barborce během
loženého miminka. Moc jsme ale nepochodili...
získala nové rodiče, totiž Večerník zakládá, ten občas něco médiím získala do adopce, v tomto přípa- následujících dní?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Uběhly už dva a půl měsíce od historicky přelomové události. Od té
doby holčička na konci prázdnin
dostala do kolébky zlatý dukát od
iniciátora babyboxů v České republice Ludvíka Hesse, co s ní je
a bude dál, však veřejnosti zůstává
utajeno. Při otázkách, kam byla

narazil...
„Vaše otázky směřují špatným
směrem, neboť se jedná o nezletilou osobu, věc si převzal příslušný
orgán sociálně právní ochrany dětí
městského úřadu na území, kde se
miminko našlo. Možná můžete
zkusit ještě kontaktovat přímo

sdělí,“ uvedl s doporučením Adam
Knesl, tiskový mluvčí společnosti
Agel provozující prostějovskou
nemocnici.
Ovšem i zakladatel babyboxů
nebyl tentokrát o moc sdílnější.
„Osudy dětí odložených do babyboxů mi nenáleží sledovat. Občas

dě ale o děvčátku nevím nic,“ odepsal Večerníku Ludvík Hess.
Tak jsme se tedy pokusili přes
tiskovou mluvčí prostějovského
magistrátu oslovit představitele
orgánu sociálně právní ochrany
dětí, odpovědi ale do uzávěrky tohoto vydání nepřišly. Dozvíme se

Našli se už třeba náhradní rodiče? A co její matka, nezměnila
názor? Kde momentálně holčička pobývá a jaký je její zdravotní stav? Kam bude umístěna
a co s ní bude? Na všechny tyto
otázky budeme i nadále hledat
odpověď.

SULP¿WRUNRPHQWXMH
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek
odpoledne prostějovští radní
slavnostně otevřeli letošní provoz mobilního kluziště před budovou muzea na náměstí T. G.
Masaryka. Přestože kvalita ledu
nebyla ještě nic moc, jako první
na něj vjely na bruslích tyto slečny. A po nich další desítky lidí,
pochopitelně hlavně dětí. (mik)
REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 23

Minulý týden zasedal náš krizový štáb, aby
projednal aktuální epidemickou situaci na
Prostějovsku. Náš okres bohužel v současné
době patří k těm nejvíce postiženým. Roste
jak množství nakažených, tak i počet pacientů, kteří potřebují nemocniční péči. Proto
jsme se rozhodli, že nakoupíme větší množství dezinfekce a také zásobu respirátorů.
Část tohoto materiálu od nás dostanou
základní školy, aby mohly co nejvíce bránit
šíření nákazy mezi žáky a učiteli. Další část
využijeme pro magistrát, kam chodí občané
řešit důležité úřední záležitosti, a je důležité,
aby byli v co největším bezpečí. Zároveň si
uvědomujeme, že bez spolupráce našich
občanů není možné dalšímu růstu epidemie zabránit. Proto vyzýváme občany, aby
se co nejvíce chránili před možností nákazy
a dodržovali známá opatření. Protože především seniorům, kteří absolvovali očkování
mezi prvními, již klesá získaná odolnost
proti koronaviru, chceme jim usnadnit přihlašování na třetí dávku vakcíny. V příštích
dnech proto magistrát zprovozní bezplatnou telefonní linku, na které budeme dříve
narozeným občanům s tímto přihlašováním pomáhat.
Foto: Michal Kadlec
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Karavan od Kauflandu
1FUVCXGPÚMCTCXCPKLGJQUXÆT¾\PÆJQOCLKVGNGWåPCRCTMQXKwVKXRTQUV÷LQXUMÆ1MTWåPÊWNKEKPGPCLFGVG

PROSTĚJOV Tohle vzbudilo velké pozdvižení! Začátkem letošního srpna se na parkovišti před Kauflandem v Okružní ulici objevil prostorný obytný
přívěs uzamčený dosti netradičně dvěma visacími
zámky. Dle prvotních informací v něm měl probíhat bujarý noční život, dokonce kolovaly fámy, že
slouží jako nevěstinec. Kromě toho se objevovaly
výtky, že po delší dobu zabírá místo jiným vozům.
Odstavený karavan před Kauflandem vrtal hlavou
mnoha lidem. Celou záležitost prověřovali i strážníci, nic protizákonného však neobjevili. Večerníku se podařilo majitele kontaktovat. Dosti svérázný
třiačtyřicetiletý muž pocházející z Přerova
na náš dotaz popřel, že by v přívěsu provozoval kuplířství. Zároveň se však vyjádřil v tom
smyslu, že netuší, kdy z místa opět odjede. „Na
mém autě mi probodali gumy a nevím, jestli budu mít na opravu. Taky jsem ztratil klíče

Napsáno
SĊHG

7. 11. 2011

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV O problematice
katastrofálního nedostatku parkovacích míst v Prostějově už byly
popsány stohy papíru. Vedení
magistrátu se v posledních letech
snaží hlavně při revitalizacích ulic
i sídlišť s počtem míst pro parkování něco udělat, poptávka je
však daleko vyšší. Se zajímavým
fíglem, jak si zajistit flek k zaparkování svého auta, přišli někteří
obyvatelé Rostislavovy ulice. Jiným jejich spoluobčanům se to
ovšem pranic nelíbí.
„Bylo by možné udělat něco s parkováním v Rostislavově ulici? Poslední
dobou se zde rozmohl nešvar místních obyvatel, kteří si blokují veřejná
parkovací místa popelnicí. Denně je
zde běžně tímto způsobem blokováno několik míst. Myslím si, že toto
jednání je jak bezohledné, tak jistě
i proti zákonu. Přece si nikdo nemůže blokovat místo k parkování popelnicí,“ postěžoval si magistrátu muž,
který se však pod krátký dopis nepodepsal. Nicméně ředitel Městské policie Prostějov Libor Šebestík o tomto konkrétním problému zřejmě ví

7*&7")

od tažného zařízení. Asi si tu ještě nějaký čas
postojím,“ reagoval muž v létě na naše dotazy.
Jisté je, že se mu jeho problémy po několika měsících
zřejmě podařilo vyřešit. Zhruba v polovině října, tedy
po více jak dvou měsících, karavan z parkoviště zmizel.
Co se stalo hlavním impulzem k jeho dalšímu přesunu
a kam se s ním jeho majitel poděl, se Večerníku již zjistit nepodařilo.
(mls)
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a rychle zareagoval. „Vždy v případě
zjištění takového záboru je třeba, aby
tazatel zavolal na linku 156. V mnoha případech následně už na místě
není nic zjištěno. V tomto případě se
jedná o přestupek, kdy fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 300 000
korun. Jde o přestupek, kdy v rozporu se zákonem někdo umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku
nebo ji neodstraní na svůj náklad ve
lhůtě stanovené silničním správním
úřadem,“ osvětlil rizika zabírání parkovacích míst v Rostislavově ulici

Vlastní exkrementy rozmazává po plotech!
Vykoná svoji potřebu a pak své výkaly rozmaže rukou po plotech před domy v okolí
drozdovického rybníka. Nechutné! Zdejší
lidé už toho mají dost a poněkolikáté přivolali strážníky. Ti čtyřicetiletého bezdomovce pokutovali, což mu asi v podobné
činnosti nezabrání. Městská policie ale požádala soud o zbavení svéprávnosti muže,
který je černou můrou pro obyvatele bydlící poblíž centra města.
„Uprostřed minulého týdne došlo ke znečištění několika plotů před domy v ulici Na
hrázi i v dalších sousedních ulicích. Toto
nepříjemné zjištění zažilo několik obyvatel.
Hlídka lokalitu zkontrolovala po telefonic-

kém oznámení ženy, která zjistila na svém
plotu zašpinění exkrementy a záležitost
okolo deváté hodiny ranní nahlásila na linku 156. Nebyla jediná poškozená. Strážníci
zaznamenali u dalších dvou plotů lemujících tamější domy stejné znečištění. Z místní znalosti se snažili vypátrat osobu, která již
v minulosti byla několikrát za toto jednání
sankcionována. V současné době se četnost
jeho pohoršujícího jednání stupňuje, a proto městská policie dala soudu podnět ke
zbavení způsobilosti k právním úkonům,“
sdělila nám Jana Adámková z Městské policie Prostějov. „Je to hnus, toho člověka
tady potkávám několikrát denně. Už jeho

zevnějšek je odpudivý. On se u rybníka
do trávy vy...., pak vezme svůj exkrement
a rozmazává ho po omítkách domů či plotech. A nikdo mu v tom nedokáže zabránit,“
poznamenala na adresu bezdomovce žena
bydlící v ulici Na Hrázi. „Co se týká dotyčného muže, je to pro nás takzvaně známá
firma. Během posledního roku jsme těchto
případů v jeho podání zaznamenali už deset. Uvidíme, jak soud posoudí naši žádost
o zbavení svéprávnosti. Ten muž patří do
léčebného ústavu. Toulá se po ulicích, vypráví si sám pro sebe a lidé z něho už začínají mít strach,“ sdělil Večerníku Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.

šéf prostějovských strážníků Libor
Šebestík. Ten vzápětí poslal i osobní
vzkaz stěžovateli. „Váš podnět ohledně parkování vozidel byl předán příslušnému okrskáři, kterého můžete
kontaktovat na telefonním čísle 774
156 382. Kdykoliv se můžete obrátit
také na linku 156 a vyslaná hlídka
na místě posoudí, zda došlo k protiprávnímu jednání. Pokud ano, bude
dle zákona postupovat. Strážníci se
i tak zaměří na kontrolu v dané lokalitě na dodržování výše uvedeného
zákona,“ ujistil Šebestík.
(mik)
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Tak to bylo opravdu nechutné! Naštěstí všechno skončilo
dle přání obyvatel ulici Na Hrázi. Večerník sice neví, zda
soud zbavil podivína svéprávnosti, pravdou ale je, že problémy ustaly. Uvedený bezdomovec zmizel z Prostějova
a nezůstaly po něm žádné stopy. Samozřejmě ani ty nevábně páchnoucí. Tím ale problémy s bezdomovci a jejich
chováním v Prostějově neskončily, řešily se další případy,
nad kterými zůstával rozum stát. Pokálené zastávky
MHD, od exkrementů znečištěné zdi a prostory se zelení
poblíž supermarketů, hnízda, kde bezdomovci přespávali a mnohé další. Tato problematika se jeví jako nekonečná i proto, že lidí bez domova stále přibývá a jejich hygiena je naprosto minimální. A může být hůř...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Na Hrázi

Býval tu mlýn i hostinec. 7NKEGUGRčXQFP÷QFMX÷VPCPC\ÚXCNC0CFT[DPÊMGO FQTQMW
P÷OGEM[6GKEJFCOO UQWéCUPÆRQLOGPQX¾PÊRNCVÊQFNGFPCRQFNGRQNQJ[PCJT¾\KFTQ\FQXKVÆJQ
T[DPÊMC$÷JGOPCEKUVKEMÆQMWRCEGRNCVKNQXNGVGEJCåP÷OGEMÆRQLOGPQX¾PÊ#O6GKEJFCOO
8GUVCXGPÊéUV¾XCNONÚPCRQFNGP÷MVGTÚEJVGQTKÊKUVąGFQX÷M¾VKUM¾TPC8FQOMWéÊUNQD[NQDNÊDGPÚ
JQUVKPGE7UVCTÆT[EJV[PCJT¾\K
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Popíjel na tržnici

(QVQ/22TQUV÷LQX

Při vykonávání pěší hlídky na
městské tržnici byl v pondělí 1. listopadu spatřen strážníky sedící
muž, jak popíjí alkoholický nápoj.
Dotyčnému bylo vysvětleno, že
v prostorách tržnice je zakázáno
konzumovat všechny alkoholické
nápoje. Jelikož to nebylo jeho první provinění, a navíc na stejném
místě, hlídka dotyčnému láhev
s alkoholem v podobě 1,5 litru
piva odebrala. Šestatřicetiletý muž
odmítl cokoliv se strážníky řešit
na místě. Své chování bude muset
vysvětlit u správního orgánu, kam
byla celá událost oznámena.

Zapomětlivá řidička
Hlídce v centru města oznámil
v úterý 2. listopadu procházející
občan stojící vozidlo s otevřeným
zavazadlovým prostorem na parkovišti u křižovatky prostějovských ulic
Brněnská a Wolkerova. Strážníci se
vydali na místo a k jejich překvapení byl otevřen u vozidla zadní kufr,
uvnitř se nacházely tenisové rakety,
kabelka, mobilní telefon i cestovní
pas. Hlídka ověřila, zda se nejedná
o kradené vozidlo. O chvíli později
se ke svému autu dostavila majitelka.
Provedenou kontrolou zjistila, že jí
nic nechybí, vše bylo na svém místě.
Vozidlo v pátrání nebylo a po zabezpečení řidička v klidu odjela domů.

„Elektrošmejdky“dopadeny
Minulé úterý 2. listopadu v odpoledních hodinách řešila hlídka nedaleko
centra města oznámení tykající se
nabízení i přepsání energií. Svědci
uvedli, že je kontaktovaly dvě ženy,
které chtěly nejprve vidět účtenky
Sipo. Strážníkům při vysvětlení sdělily, že v domě provádějí kontrolu
plynoměrů, zda je správně vybírán
poplatek. Ti je vyzvali k předložení
dokumentů, podle kterých taková
kontrola probíhá. Obě ženy pracující
pro energetickou společnost nebyly
schopny prokázat oprávněnost kontroly se slovy, že kontaktují obyvatele
jen náhodně. Strážníci je poučili o zákazu podomního prodeje na celém
území města Prostějova. Dvojice žen
ve věku jednadvacet a dvacet let je
podezřelá z přestupku pro porušení
tržního řádu. Všechny zjištěné skutečnosti byly oznámeny správnímu
orgánu k projednání.

Kradla už na Vánoce
Pětadvacetiletá žena navštívila ve čtvrtek 4. listopadu obchod za účelem
nakoupení dárků na blížící se Vánoce.
Její úmysl byl předem jasný, jakým
způsobem bude nákup probíhat. Na
prodejní ploše po vybrání zboží vložila část rovnou do tašky a zbylé věci
do nákupního košíku. U pokladny
zaplatila pouze za zboží uložené v košíku. Spokojená, že jí to vyšlo, chtěla
odejít i s lupem domů. Nepočítala
však s pozornou ostrahou obchodního domu, která ji po celou dobu
pozorovala. Přivolaná hlídka zjistila
odcizené dárkové kosmetické balíčky,
adventní kalendáře a Kinder sladkosti. Způsobená škoda byla vyčíslena na
částku 1 906 korun. Jednání ženy bylo
oznámeno správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku.
Jelikož kradla opakovaně, může jí být
uložena pokuta ve správním řízení až
do výše 70 000 korun.

Raubíř si vyřizoval staré účty, napadl i strážníky

PROSTĚJOV Plné ruce práce měli strážníci městské policie s totálně opilým nenechavcem v centru Prostějova. Sedmatřicetiletý zuřivec mlátil dřevěnou nohou od stolu do výlohy vinotéky, a to vše pod silným vlivem alkoholu. Strážníci
ho sice brzy zpacifikovali, ale pro mužovo agresivní chování ho dokonce byli
nuceni strhnout na zem a spoutat. Opilec s bezmála třemi promile alkoholu
v dechu skončil na záchytce a jeho řádění potrestá správní orgán.

Michal KADLEC
K případu opileckého řádění muže v centru
Prostějova vyjížděli v sobotu 30. října městští
policisté. „Hned v dopoledních hodinách si
opilý a naštvaný agresor vybil zlost na výloze
u vinotéky. Sedmatřicetiletý muž dřevěnou nohou od stolu udeřil do skleněné výplně a poté
z místa odešel. Strážníci pachatele vypátrali
o ulici dále, načež jej hlídka vyzvala k odložení dřevěné hole, kterou držel v rukou,“ popsal
případ Petr Zapletal, zastupující tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov. „Muž výzvy uposlechl, hůl odložil a následně ji hlídka zabezpečila. Na další zákonnou výzvu, aby hlídku následoval k místu, kde došlo k poškození, však
reagoval velice podrážděně. Začal být nadmíru
agresivní, odmítal spolupracovat, dokonce se

po strážnících ohnal rukou a chtěl utéct,“ přidal
další vývoj událostí Zapletal.
Vůči agresivnímu opilci tak muselo být použito
násilí. „Za použití hmatů a chvatů byl muž sveden na zem a spoután. Po dovedení na místo
činu byl svědky události identifikován. Při podání vysvětlení, proč rozbil sklo na výloze, strážníkům uvedl, že řešil dřívější problémy, které
se mu staly právě u vinotéky. Vzhledem k jeho
agresivnímu chování a také evidentní opilosti
byla provedena dechová zkouška s pozitivním
výsledkem 2,84 promile. Po vyšetření lékařem
putoval k vystřízlivění do Protialkoholní záchytné stanice do Olomouce,“ doplnil další informace mluvčí prostějovských strážníků.
Způsobenou škodu vyčíslila majitelka vinotéky
přibližně na pět tisíc korun. Celý případ bude
projednán u příslušného správního orgánu.

Vykradl auto. Ale kde?
V odpoledních hodinách během
pondělí 1. listopadu poškodil
neznámý pachatel zámek dveří
u řidiče na vozidle Peugeot Boxer
v Prostějově. Dle poškozeného
k tomu mělo dojít někde na trase
mezi ulicemi Bratří Čapků a Bohumíra Šmerala. Z prostoru mezi
sedačkami odcizil tašku s klíči
a peněženkou, ve které měl poškozený doklady, platební karty
a finanční hotovost ve výši 20 500
korun. Škoda na poškození nebyla
prozatím vyčíslena. Případ policisté šetří pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
&ąGX÷PQWPQJQWQFUVQNWTQ\ON¾VKNQRKNÚOWåXÚNQJWXKPQVÆ
M[XEGPVTWO÷UVC4CWDÊąUMQPéKNPC\¾EJ[VEG
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PROSTĚJOV Strážníci řešili
DRAMA 20Đ
ve čtvrtek 4. listopadu ve ve0'
černích hodinách fyzické na- 9$=</29e
ALI
O
padení, které se odehrálo ve
ZASAH V,
společenské místnosti Azyį
$
.
e
/
lového centra v Prostějově.
muži takDo křížku se dostali dva muži
zvanou hlaa jejich prvotně slovní pře se zvrh- vičku. Zasáhl jej do pravé poloviny
la v krvavou dohru. Do „azyláku“ obličeje a způsobil mu krvácející
musela přijet záchranka a lékaři zranění. Přivolaná Záchranná služpřevezli zraněného klienta do ne- ba ošetřila napadeného a odvezla
mocnice.
do nemocnice na další vyšetření.
„K šarvátce došlo mezi dvěma Násilník se strážníkům k napademuži ve věku osmapadesát a devě- ní přiznal a své chování bude vytatřicet let. Nejprve došlo ke slov- světlovat u správního orgánu pro
ní výměně názorů a poté mladší podezření z přestupku proti obz dvojice začal slovně urážet svého čanskému soužití,“ sdělil Petr Zaspolubydlícího. Následně bez před- pletal, zastupující tiskový mluvčí
chozího varování uštědřil staršímu Městské policie Prostějov. (mik)

.521,.$

PROSTĚJOV Cizinec nevycestoval,
ale spravedlnosti neunikl! Přesně
o půlnoci ze čtvrtka 14. na pátek
15. října vyjížděla hlídka prostějovských strážníků prověřit oznámení
o rušení nočního klidu do okrajové
části města. Při prověřování celé situace strážníci přišli na to, že jedním
z „rušitelů“ je cizinec, který byl soudním rozhodnutím už dávno vykázán
ze země.
„K nevhodnému chování docházelo
v bytovém domě. Strážníci již na chodbě
uslyšeli hlasité výkřiky a hádku několika
osob. Kontaktovali uživatele bytu a zjistili, že uvnitř se nachází čtyři osoby, z toho
dva muži ve věku osmapadesát a sedmatřicet let, dále pětapadesátiletá a devětačtyřicetiletá žena. Všichni se společně

přiznali k rušení nočního klidu, jelikož
mezi nimi došlo k velmi hlasité výměně
názorů,“ prozradil k incidentu Petr Zapletal, mluvčí Městské policie Prostějov.
V tomto případě se ovšem nejednalo
jen o to, aby strážníci dohlédli na utišení hlučně se chovajících osob. Přišli na
něco mnohem závažnějšího. „Během
řešení přestupkového jednání bylo
dalším prověřováním zjištěno, že starší
z dvojice mužů je občan cizího státu,
který byl vykázán z České republiky.
Osmapadesátiletého muže hlídka předala cizinecké polici k dalším úkonům.
Jednání celé čtveřice bylo oznámeno
příslušnému správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku,“ sdělil mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)
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Stařenka přišla
o peníze
Ve středu 3. listopadu odpoledne pracovníci ochranné služby
přivolali policisty ke krádeži,
která se stala v marketu v Okružní ulici v Prostějově. Při nákupu
v prodejně byla totiž okradena
šestaosmdesátiletá zákaznice.
Při zjišťování okolností, jak se
vše událo, jim poškozená řekla,
že jí z nákupního vozíku zmizela
peněženka, a to v době, kdy mu
zrovna nevěnovala pozornost.
S peněženkou přišla poškozená
seniorka o osobní doklady a také
finanční hotovost 5 400 korun.
Policisté událost evidují jako
přestupek proti majetku.
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PROSTĚJOV Tak už se našel! Otec šesti dětí Lukáš Čureja ^Z´^IR WINIRXEORIHSWXERI
z Hrušky u Němčic nad Hanou byl obžalovaný v případu nebývalého počtu krádeží katalyzátorů aut. Zdálo se, že si rozsudek nevyslechne. Po prvním hlavním líčení totiž zmizel.
Jeho komplic hovořil o tom, že mohl přesídlit do Anglie. Tak
tomu ovšem nebylo. Důvod útěku byl jasný, kvůli vydírání
s újmou na zdraví byl brněnským soudem odsouzen na pět
let do vězení. Místo nástupu se jedenatřicetiletý muž rozhodl skrývat. Policistům se jej ale nakonec podařilo vypátrat a od 17. října už sedí v base. Díky tomu mohl uplynulé
úterý opět předstoupit před prostějovský soud.

rozsudek kvůli svému útěku nevyslechl. To se podařilo až v úterý 2. listopadu, kdy byl kromě výše uvedeného
obžalován ještě z opětovného řízení
bez řidičského průkazu. Bez něj jej
měli policisté načapat hned dvakrát.
Poprvé na čerpací stanici u Stříbrnic,
když mířil z Mořic do Kroměříže,
podruhé ho zastavili v Masarykově
ulici v Němčicích nad Hanou, kam
začátkem dubna vyrazil na rodinnou
oslavu. Druhý případ Čureja z počátku popíral. Recidivista totiž před
policisty utekl do domu svých příbuzných, kde přesvědčil bratra, aby
o sobě tvrdil, že to byl právě on, kdo
přijel jeho autem. Vše se neobešlo
bez emotivních výstupů ze strany
velkého počtu Romů, na místo tak
nakonec musely být přivolány početné policejní posily.

ničili na parkovišti před nemocnicí,
u Penny Marketu či v ulici Bohumíra
Šmerala. Jednou zamířili i do Konipro Večerník
ce. Přátelství mezi oběma muži
vzalo za své poté, co Čureja odvezl
Martin
Měřičku v autě, zmlátil ho do krve
ZAORAL
a vyhrožoval mu, že ho cikáni zaLukáš Čureja byl společně s Patri- kopou. Mladší z obou grázlů se nakem Měřičkou a Kateřinou Smýka- konec zachránil tím, že utekl.
lovou obžalován z toho, že pomocí
Na rozvášnìné
brusky odstraňovali z aut jeden katalyzátor za druhým. Díky tomu si cikány bylo tøeba posil
oni sami přišli na pár korun, škody
Z trestu mìl strach
však nadělali více než dost. Jen ve Zatímco Patrik Měřička a Kateřina
zdejším regionu poškodili minimál- Smýkalová již byli za krádeže kata- Se stejnou historkou ohledně záměně 14 aut. V Prostějově je nejčastěji lyzátorů odsouzeni, Lukáš Čureja si ny se svým bratrem Lukáš Čureja

EXKLUZIVNÍ
reportáž

nejprve vyrukoval před soudem.
Teprve pod náporem četných dotazů soudce Petra Vrtěla se k celé
záležitosti přiznal. „Bratr to asi chtěl
vzít na sebe,“ prohlásil nakonec Čureja, který své přiznání doprovodil
nářkem, vzlykáním a upřímným doznáním, že „má z výše trestu strach“.
Kromě rozsáhlého dokazování se tak
soud musel vyrovnat s celou plejádou nejrůznějších trestů. Nakonec
obžalovaného odsoudil k souhrnnému trestu 8 let, do něhož sečetl 5 let
za vydírání a 3 roky za podíl na krádežích katalyzátorů. Za opakované
řízení bez řidičáků pak Čureja dostal
dalšího půl roku s tím, že po tři roky
nesmí za volant.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.
.WM¾w èWTGLC UG W RTQUV÷LQXUMÆJQ
UQWFW \MQWwGN X[MTWEQXCV PCMQPGE
\CéCNX\N[MCV
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO
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Kristýna TRNKALOVÁ
1. 11. 2021 49 cm 2,70 kg
Prostějov

děti a pejsci

Ester POISLOVÁ
2. 11. 2021 52 cm 4,20 kg
Prostějov

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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konstatuje náměstek J. Rozehnal

„Vícepráce
investici prodraží,“

Alena SCHIEHLOVÁ
4. 11. 2021 49 cm 3,15 kg
Slatinky

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

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

N@FJHKGDFPE@

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

6
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JAROŠEK
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v Domamyslicích
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*CUKéKRQåCFWLÊCWVQOCVKEMÆ Prodraží se také stavba

21100311421
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u kina. Na druhou stranu se docela bojím, že se to tu bude vyjímat jako pěst
na oko. Tak uvidíme,“ přemítala nad
výkopem jedna z Prostějovanek.
Celkové náklady na realizaci projektu
by se měly pohybovat ve výši 850 000
korun, financemi kromě města Prostějova přispěje také Olomoucký kraj.

5VCXGDPÊRT¾EGW4KGITQX[WNKEGX-QN¾ąQXÚEJUCFGEJUGRQOCNWCNGLKUV÷TQ\DÊJCLÊ
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prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov).
Lidé jsou již nyní zvědaví, jak to celé
bude vypadat. „Nápad to určitě není
špatný, jen aby se to sem hodilo. Chápu, že už nikdo nechce stavět sice hezké, ale šíleně předražené záchody jako

PROSTĚJOV Magistrát v průběhu každého roku uvolňuje nemalé finanční prostředky na opravy
a údržbu svého bytového a nebytového fondu. Stalo se tak i v průběhu
tohoto roku. Byty i nebytové prostory v majetku města stárnou a jejich opravy i údržba se prodražují.
Z důvodu vyčlenění části příjmů na
opravy a údržbu, které je možné v případě jejich nevyčerpání převádět do

následujících let, byl již před časem
zřízen trvalý peněžní fond, který je
tvořen každoročním přídělem z rozpočtu města. Z tohoto fondu jsou
v průběhu roku postupně uvolňovány
finance na zmíněné potřeby.
„Letos v lednu byl Radou města Prostějova schválen plán oprav a údržby pro
rok 2021 s celkovými náklady ve výši
16,6 milionu korun a současně jsme
uvolnili první část finančních prostřed-

Uvolňují se další peníze
do bytů i nebytových prostor

ků ve výši pěti milionů korun. V červenci pak dalších pět milionů,“ vyčíslil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko), který má správu a údržbu
městského majetku ve své gesci. Jak
dále doplnil, jelikož většina prostředků
byla již z uvolněného budgetu téměř
vyčerpána, rozhodli radní o převodu
dalších pěti milionů korun, ze kterých
budou letos hrazeny náklady za provedené opravy a údržbu.
(mik)

Opravy a údržba stojí
miliony

V Kolářových sadech se již co nevidět
objeví typizovaný sanitární kontejner,
který bude řešen jako samostatné WC
pro ženy, muže a imobilní občany. Stát
bude na zpevněné ploše ze zámkové
dlažby a využívat ho budou moci lidé,
kteří tu cvičí na blízkém workoutovém hřišti, maminky s dětmi scházející se na dětském hřišti či další sportovci a návštěvníci sadů. Záchodky by
měly být doplněny o nabíjecí stanici
pro elektrokola, servisní cyklostojan,
mapu města či bezpečnostní kameru.
„Pro cyklisty vznikne první místo, kde
si budou moci nabít elektrokolo, chvíli se zastavit, posedět, umýt si ruce či
využít toaletu,“ potvrdila náměstkyně

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Pravidelným návštěvníkům Kolářových sadů nemohl v průběhu minulých dnů
uniknout rozjezd stavebních prací
v blízkosti Riegrovy ulice. Jak Večerník již informoval, vzniká zde
nové zázemí, které by mělo přispět
k vyššímu komfortu návštěvníků
parku.
PROSTĚJOV Prostějovští radní
minulé úterý rozhodli o tom, že
uvnitř budovy Městských lázní
v Blahoslavově ulici nechají nainstalovat hned tři kamery. Důvod je
jasný, a tím je zvýšení bezpečnosti.
Jak potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, kamery budou sledovat a snímat především chování
bezdomovců, kteří se nejen uvnitř
tohoto zařízení často scházejí.
Trojice kamer bude monitorovat
prostor před budovou, halu v přízemí
a halu v prvním poschodí. Rada města
Prostějova takto rozhodla na základě
požadavku Domovní správy Prostějov, která má lázně ve své péči.
„Obrátil se na nás jednatel společnosti se žádostí o pořízení kamerového
systému. Objekt městských lázní je
jako veřejná budova přístupný široké
veřejnosti a toto zabezpečení bezesporu potřebuje. Zejména v zimě se

lidé bez domova, v poslední době zde
také v mimoprovozních hodinách
došlo k vykradení provozoven kosmetiky a kadeřnictví. Rovněž zde občas
dochází k drobným krádežím. Policie,
která krádeže vyšetřovala, by také v takovýchto případech uvítala záznam
z kamerového systému,“ objasnil krok
vedení města první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko), který má
správu a údržbu městského majetku
ve své pracovní náplni. Jak dodal, kamerové systémy jsou ve veřejných budovách běžně instalovány. Náklady na
pořízení kamerového systému v lázních budou činit téměř 33 000 korun.
(mik)
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V Prostějově funguje několik minipivovarů. Jedním z nich je Velkorakovský minipivovar, který působí v areálu
někdejšího podniku Vitana. „Chtěli jsme zpropagovat obec, ve které
máme sídlo, což je Raková u Konice.
Někdejší název je Velká Raková. Do
budoucna bychom se tam chtěli přestěhovat a obnovit pivovarskou historii v obci sahající do časů renesance,“

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

prozrazuje u vchodu zakladatel pivovaru Petr Hajkr.
Knížka o pohostinské činnosti v Prostějově hovořila o tom, že tradice pivovarnictví v Prostějově pokračuje v jednom pivovaru. Psal se začátek milénia.
Nyní už je ale situace jiná, ve městě
vaří minipivovary čtyři. Velkorakovský je ten nejmenší a poprvé po šesti
letech zažil delegaci z města v podobě
primátora Františka Jury.
Při čtvrteční prohlídce se dostává
na všechno možné, a to jak na pivo,
tak na vývoj minipivovaru. „Začínali
jsme jako tři kamarádi. devadesát procent minipivovarů tak vzniká, domácím vařením. Trávili jsme tak neděle,

PROSTĚJOV Nenápadné místo pro nenápadný pivní ráj. Ale také
pro firmu, která jde postupně nahoru. Velkorakovský minipivovar
trošku může klamat jménem. Sídlo má sice v Rakové u Konice, ale
zlatavý mok vaří v Prostějově, konkrétně v areálu bývalé Vitany.
S jeho chodem, historií i plánem dalšího rozvoje se uplynulý čtvrtek seznámil primátor František Jura, jehož provedl sám majitel
Petr Hajkr. A členem delegace byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Jura na cestách

ideální, krásné neděle, kdy jsme navařili, pobavili se u toho a něco popili,“ zavzpomínal Petr Hajkr. V začátcích trio
především zkoušelo. S přibývajícími
zkušenostmi ale vznikla myšlenka založit oficiální pivovar. Od roku 2018 tak
vznikla rodinná firma. „Máme jednoho
oficiálního zaměstnance, a to je dcera. Já vařím, dělám sládka a taky něco
z marketingu. Dcera pak práce okolo
a manželka vypomáhá,“ prozrazuje
s úsměvem podnikatel. Právě manželce pak připisuje vznik dvou piv, a sice
kávového a Medarda, v němž je medovina. „Hledali jsme vhodné ingredience. A ukázalo se, že manželka má na to
skvělý instinkt,“ ocenil svou paní.
Jelikož se pak jednalo o návštěvu minipivovaru, nemohla chybět ochutnávka. „Pivo bylo vynikající. Tento je
čtyř prostějovských pivovarů nejmenší,
což ale neznamená, že by nemohl mít
skvělé pivo,“ pochutnával si František
Jura. Postupně došlo na čtyři druhy
piva. A to za poučného výkladu Petra
Hajkra, který prozrazoval techniku vaření i to, jak dlouho trvá, než se várka
vyexpeduje. Nebo co přesně Velkorakovský pivovar vaří. „Český ležák je to
nejlepší pitelné pivo, ač v dnešní době
jsou velmi módní svrchně kvašená piva
jako Ipy, Apy. Nemůžu tomu ale sám
zatím přijít na chuť,“ vyjádřil se při nabírání dalších ochutnávkových sklenic.

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

Nadále pak vzpomínal na začátky vaření piva a s tím spojené vzpomínky.
Primátor Jura se snaží svými osobními
návštěvami opakovaně podpořit místní firmy, v minulosti zavítal například
do zdejší výrobny pralinek a do Palírny U zeleného stromu. „Mám rád podobné příběhy, které majitel zdejšího
minipivovar vyprávěl, když začínali

jako tři kamarádi. Začali se tím bavit
a nakonec se z koníčku stala práce,
která ale pořád zůstává koníčkem,“
ocenil František Juru víceméně i svého politického kolegu, Petr Hajkr totiž
v Rakové u Konice starostuje. I když se
konec této životní etapy blíží. Jak prozradil, po plánovaném lednovém rozšíření výroby a následných volbách už

by se rád věnoval výhradně pivovaru.
„Bylo to pěkné, příjemné. Když člověk začne, baví ho to, věří tomu a dává
tomu veškerý čas, může se to podařit.
Tento minipivovar je toho důkazem,“
vysekl primátor svému hostiteli další
poklonu. A slíbil jemu a na dálku i dalším místním firmám, že je město v těžkých časech rádo podpoří.
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mu orgánu,“ ujišťuje všechny o zájmu
zklidnit situaci první muž radnice.
V uplynulých třech měsících zde strážníci řešili celkem 6 přestupků proti
veřejnému pořádku, konkrétně rušení
nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. Současně také dohlížejí
na okolní ulice, zda zde také v souvislosti
s provozem diskotéky nedochází buď
k rušení nočního klidu, či narušování veřejného pořádku. „Městská policie bude
i nadále pokračovat a provádět kontroly
ve spolupráci s Policií ČR a jinými orgány
v provozovně i před provozovnou diskotéky se zaměřením na dodržování zákonných předpisů,“ předesílá Jura.
Jeho slova Večerníku v nedávném
rozhovoru potvrdil i ředitel Městské
policie Prostějov. „Prioritou je veřejný
pořádek ve městě na všech jeho veřejných prostranstvích. Nicméně lokalitě
okolo Moravy je na základě podnětů
občanů věnována zvýšená pozornost.
Problém této diskotéky je v její provozní době, kdy ukončení je v brzkých ranních hodinách, s čímž souvisí postávání
a kouření návštěvníků před budovou
i hluk z hlasitého hovoru před touto
diskotékou, dále pak příjezdy a odjezdy
vozidel taxislužby. Strážníci zde již udělili několik pokut návštěvníkům, kteří
rušili noční klid přílišnou hlučností,“
konstatoval Libor Šebestík. „Letos na
základě situace s opatřeními souvisejícími s covid-19, kdy diskotéka nebyla
téměř v provozu, se situace značně
zklidnila,“ poznamenal před uplynulým víkendem, kdy se v DCM konaly
párty. A bylo tak opět rušno...

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Hygienickou stanici jsme dále požádali o provádění periodického, opakovaného či kontinuálního měření
hladiny hluku ve dnech pořádání hudební produkce po určitou přiměřenou dobu, na základě kterého by bylo
možné shromáždit komplexnější údaje o dodržování či nedodržování zákonných limitů,“ uvedl František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov. Podle krajské hygienické stanice periodické měření
hluku není v daném případě namístě, neboť porušení zákona o ochraně veřejného zdraví již bylo prokázáno 18. ledna a také 16. července
2021. Jak tedy vyšlo najevo, krajští
hygienici vedou s pořadatelem hudební produkce přestupková řízení ve věci
nedodržení hygienických limitů hluku. Nyní je nutné ze strany provozovatele diskoték provést protihluková
opatření a dokladovat jejich účinnost.
„Ze strany provozovatele klubu bylo
přislíbeno realizovat novou protihlukovou stěnu, znovu jednat s nájemci
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„Vícepráce
investici prodraží,“

celkové poèty pøestupkù porušení
noèního klidu v prostìjovì

bytových jednotek přilehlých k provozovně klubu a pokračovat v jednání
s vedením města. Také městská policie
vykonává pravidelný zvýšený dohled
nad okolím Disco clubu Morava za
účelem kontroly veřejného pořádku
a dodržování nočního klidu, zejména
při ukončení provozní doby diskotéky
v ranních hodinách. V rámci své činnosti i v součinnosti s Policií ČR kontroluje dodržování zákazu podávání
alkoholu mladistvým a dodržování
zákazu kouření ve vnitřních prosto0C\XÚwGPÚJNWM\FKUMQVÆMX/QTCX÷CVCMÆXCPFCNUMÆéKP[LGLKEJP¾XwV÷XPÊMčUKXNQPKRąKwNK rách. Zjištěné přestupky řeší na místě
QDéCPÆ\QMQNÊ&KUEQENWDWRQUV÷åQXCVKPCLGFP¾PÊ\CUVWRKVGNUVXC (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW nebo je oznamuje k dořešení správní-
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PROSTĚJOV Nečekané komplikace se objevily při dokončení další
etapy revitalizace Sídliště B. Šmerala v Prostějově. Zastupitelé budou na svém listopadovém jednání
rozhodovat o pokračování prací při
obnově uvedeného sídliště. V prů-

běhu stavby totiž vyvstaly nepředvídané vícepráce.
„V rámci akce probíhají rekonstrukce stávajících pozemních komunikací a realizují se nové, a to
společně s parkovacím stáním,
chodníky a zpevněnými plochami.

Staví se nová dešťová kanalizace,
veřejné osvětlení, hřiště, bude zde
umístěn nový mobiliář a vysázena
zeleň,“ informuje o průběhu prací
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011), který je zodpovědný
za stavební rozvoj a investice města.

N@FJHKGDFPE@
ných v roce 2021 o míru inflace ve výši
3,2 procenta, což znamená zvýšení
ceny o zhruba 1,1 milionu korun,“ doplnil Rozehnal.
Navýšení finančních prostředků bude
po odsouhlasení zastupitelstvem ošetřeno v dodatku ke smlouvě o dílo.
Konečný termín realizace díla je
30. listopadu tohoto roku.
(mik)

konstatuje náměstek J. Rozehnal
„V průběhu revitalizace však vyvstaly nepředvídané vícepráce za zhruba
jeden milion korun.
Jedná se například o opravu teplovodních kanálů v místě stavby, doplnění
a opravu kanalizace, doplnění silničních obrub nebo chodníků. Dále dochází v souladu s uzavřenou smlouvou
o dílo k navýšení ceny prací provede-

rozhodovat zastupitelé. „Jde zejména
o odvodnění prostoru u zadního vstupu a napojení odvodnění do dešťové
kanalizace. Dále se jedná o požadavek
hasičů na automatické odvětrání únikových cest a s tím souvisí další nutné
úpravy rozvodů elektroinstalace,“ uvedl podrobnosti Rozehnal s doplněním
na dofinancování. „V rozpočtu města
Prostějova pro rok 2021 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 4,4 milionu korun. V současné době zbývá

na této položce 440 tisíc korun. Zastupitelé budou rozhodovat o dodatečných finančních prostředcích ve výši
210 tisíc korun, aby mohl být podepsán dodatek ke smlouvě o dílo a stavba mohla být řádně dokončena a zkolaudována,“ sdělil náměstek primátora
pro stavební investice ve městě s tím,
že cena za akci podle smlouvy o dílo
činí 3 970 326,97 koruny. Termín dokončení je do 26. srpna příštího roku.
(mik)

PROSTĚJOV-DOMAMYSLICE
Demolice stávajícího objektu
bývalé prádelny a výstavba nové
klubovny pro hasiče v Domamyslicích by měly být hotové na
konci tohoto měsíce. Jak ale konstatovali prostějovští radní na
svém jednání v úterý minulého
týdne, stavební investice města
se prodraží.
K ceně za celé dílo ve výši 4,7 milionu korun se bude nejspíše připočítávat částka 380 000 korun za
neočekávané vícepráce. O navýše-

ném financování budou rozhodovat
zastupitelé. „Při realizaci stavby se
vyskytly vícepráce a s tím spojené
oprávněné vícenáklady zhotovitele. Rozsah stavby musel být proto
oproti zadávací projektové dokumentaci upraven. Mohu jmenovat
některé důvody, kdy se například
při výkopech narazilo na původní odvodňovací kanál z přilehlých

polí. Bylo nutné zajistit nestabilní
stěny výkopu při provádění přípojek
s následnou neplánovanou opravou
komunikace. Vícenáklady si vyžádá
například také separace a likvidace
nebezpečného odpadu,“ vybral některé položky náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011), který
má na starost stavební investice
města.
(mik)

v Domamyslicích
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CWVQOCVKEMÆ Prodraží se také stavba

PROSTĚJOV Nová protipožární
opatření budou chránit budovu Základní školy v Melantrichově ulici
v Prostějově. Ve škole v současnosti
probíhá úprava stávajících schodišťových prostorů na chráněné únikové cesty. Celková stavební investice přijde městskou pokladnu na
bezmála čtyři miliony korun.
„Jedná se o výměnu prosklených fasádních prvků ve schodišťových prostorách s okny na otvírání pro přirozené
větrání a výměnu dveří v chráněných
únikových cestách,“ popsal Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Při stavbě však vyvstaly vícepráce ve
výši zhruba 650 000 korun. O tomto dodatečném financování budou

V uplynulých třech měsících zde strážníci řešili celkem 6 přestupků proti
veřejnému pořádku, konkrétně rušení
nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. Současně také dohlížejí
na okolní ulice, zda zde také v souvislosti
s provozem diskotéky nedochází buď
k rušení nočního klidu, či narušování veřejného pořádku. „Městská policie bude
i nadále pokračovat a provádět kontroly
ve spolupráci s Policií ČR a jinými orgány
v provozovně i před provozovnou diskotéky se zaměřením na dodržování zákonných předpisů,“ předesílá Jura.

A „schytaly to“ od nespokojeného
rodiče, který nám svoje rozhořčení
dal jasně najevo v e-mailu, kde neopomněl zdůraznit, že kauzu otevře
ve Večerníku. Je nesmírně těžké najít směr pro víc než 600 žáků, 1200
rodičů a několik 1000 prarodičů.
Nikdo nechce a ani nesmí hazardovat se zdravím. Vlastním, ale ani
nikoho dalšího. Doba je taková,
jaká je, a to je fakt. Fakt, který musíme přijmout a naučit se s ním žít.
Téměř dva roky se školy potácí mezi
zodpovědností, která na ně byla naložena, musí se rychlostí blesku přizpůsobovat tomu, že jeden den učí
a druhý sedí doma před monitory.
Musí hlídat a kontrolovat, připomínat a prosit, aby byla dodržována
pravidla, která jsou nám nařízena.
Nechceme bitevní zónu. Jsme škola
a chceme dělat to, proč tady jsme.
Tak nejlépe, jak to situace dovolí.
A právě tu situaci nezná nikdo lépe
než my, kteří ve škole pracujeme.
Každý den se snažíme o to, aby následky nesly děti co nejméně. Aby
život plynul dál tak, jak má. Aby
strach z nákazy nezatemnil už tak
pošramocené vnímání. Za podmínek, které prostě a jednoduše musíme dodržet.
Tohle nezvládneme sami, potřebujeme pochopení a pomoc všech

rodičů. Teď víc, než kdy jindy v kolektivech platí „jeden za všechny
a všichni za jednoho“. Rozhodně je
to o zodpovědnosti každého z nás.
A my doufáme v to, že jako věří rodiče nám, můžeme věřit i my jim.
A za to jim děkujeme.
Je tak snadné hodit kamenem
a schovávat se za svobodu slova,
protože ten, kdo vládne médiem,
ovládá z velké míry i veřejné mínění. Někdy je ale třeba ten kámen
vzít a hodit ho zpět.
Vedení ZŠ Dr. Horáka Petra Rubáčová,
Marie Nováčková,
Michaela Mayerová

istopad 1951 znamenal malý zázrak pro místní pravoslavnou církev. Uskutečnila se první bohoslužba
ve zrekonstruované bývalé židovské
modlitebně, která se stala kostelem
svatého Jiří, a to v Demelově ulici.
Listopad 1961 přinesl smutnou
událost v podobě úmrtí emeritního profesora obchodní akademie
a činovníka a skladatele ve sboru
Orlice Rudolfa Chlupa, rodáka
z Čechovic.
listopadu 1971 se volilo do
tehdejších zastupitelských sborů. Navržení kandidáti, jako obvykle
v této době, obdrželi skoro 100 procent hlasů. Následně byl zvolen novým předsedou městského národního
výboru Antonín Tas. Děsivým způsobem zasáhla normalizace do školství.
Ředitelé, učitelé a školští pracovníci
místních škol museli přísahat věrnost
socialismu, a to do rukou tehdejšího
předsedy ONV JUDr. Kalvody. Dělo
se to ve všech regionech, bohužel.
Pozitivem pro školy naopak bylo
že Kartografia Praha vydala po padesáti letech novou vlastivědnou
mapu okresu Prostějov. Probíhala
i stavební činnost, takže například byla
zavedena přípojka vody do města od
nádrže z Hrdibořic, ale také třeba zru-
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istopad 2011 začneme policejní
šena okresní mlékárna, protože se staakcí. Policie potvrdila, že z tunevěl podnik Olma v Olomouci. A ještě
k normalizaci. Byly provedeny poho- lování podezřívá několik bývalých
vory k výměně stranických legitimací manažerů a zaměstnanců OP ProsKSČ, na jejichž základě bylo mnoho tějov, zatím však nikoho neobvinila.
lidí vyloučeno. Celá situace zasáhla Předmětem prověřování byly nejen obchodní případy, ale i způsob hospodamnoho oborů, především školství.
istopad 1981 a další úmrtí. ření a nakládání s majetkem společnosV Mostkovicích zemřel aka- ti. V podezření se ocitl i bývalý generální
demický malíř Viktor Hohaus, ředitel František Tuhý, který si měl v lekterý žil od dvacátých let v Pros- tech 2004 až 2007 vyplatit na prémiích
tějově. Něco málo slov o něm. Zde více než 26 milionů korun. Odbor hossi dovolím citovat z rozsáhlé práce podářské kriminality vedl tehdy trestní
o malíři z pera Josefa Augustina: řízení proti statutárním zástupcům
„Především byl krajinářem. Kra- a zaměstnancům OP, kteří byli podejinu chápal jako životní prostředí zřelí ze spáchání trestného činu zneužití
člověka určité doby. V jeho tvorbě informací a postavení v obchodním
najdeme zákoutí prostějovských styku, porušení povinností při správě
ulic, náměstí, motivy průmyslové- cizího majetku a poškozování věřitele.
ho města i periferie. Náměty čerpal Kriminalisté také požádali o zproštění
i v okolní hanácké krajině nebo ve mlčenlivosti insolvenční správkyni Mislovenských horách. Připomeňme loslavu Horskou. Na valné hromadě
si například obrazy Pohled na Pros- 10. listopadu 2011 byl založen Klub
tějov od Vrahovic, Židovské uličky, historický a státovědný. Starostou kluJarmark, Rybník v zimě, Kaplička bu byl zvolen PhDr. Miroslav Macík,
sv. Floriána, Hlavní náměstí. Malo- starožitník, majitel starožitnictví DECO
val také krajinu v okolí Prostějova, v Prostějově, místostarostkou PhDr.
například plumlovský zámek, Žáro- Dagmar Roháčková. M ezi osmnácti
vice, Hamry. Z malířských technik přítomnými zakládajícími členy byl
J S M E starosta města Miroslav Pišťák.
uplatnil olejomalbu, akvarel, pastel,B Y LiItehdejší
OHO
kvaš, perokresbu a temperu. Známý-U TPosláním
klubu byla popularizace kulmi tvůrčími místy byly jeho ateliéry turního dědictví a významných osob-

Prožíváme předposlední měsíc roku a než se pitvat v současnos- ve starobylém domě pod žudrem,
ti, je snad lepší se opětně ponořit do kronik a historie. A tak ve dru- později se přestěhoval na Karlov a na
hém listopadovém týdnu pojďme tradičně trochu zavzpomínat. závěr života do Mostkovic.“

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

aneb 2'%2+26/8æ%<
LISTOPADOVÉ aPOHLEDY
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Opravy
údržba
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miliony

Se stejnou jistotou, s jakou v listopadu opadá listí, může každý, kdo
dělá rozhodnutí za ostatní, počítat
s tím, že se rozhodne špatně. Pro někoho. Před každou křižovatkou si
můžu buď hodit kostkou, jít cestou
nejmenšího odporu, vybrat si lehkovážně a náhodně, nebo důsledně
situaci vyhodnotit, zvážit všechna
pro a proti, zkoumat důsledky budoucího rozhodnutí zprava, zleva,
zevnitř, zvenku, taky seshora a zespodu, zapojit zdravý rozum, zkušenosti a pak, v dobré víře, že vybírám
správně, rozhodnout kudy a kam.
Ano, opravdu jsme si dovolily nevyhlásit dva dny ředitelského volna.

CJ?DO
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vedení ZŠ Dr. Horáka v Prostějově
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Všichni fanoušci jak z Prostějova a širokého okolí, tak tisíce dalších v ce- vyrostly hvězdy světového tenisu a hned celý svět hledal na mapě Evlém Česku zbystřili pozornost, že mezi vyznamenanými je také občan, ropy ČR a samozřejmě Prostějov. A že je Prostějov Mekkou tenisu, dále
sportovní podnikatel, manažer a funkcionář pan doktor M. Černošek, svědčí i to, že již přes dvacet let má město tu čest přivítat o prázdninách
který obdrží 1. ledna 2022 z rukou prezidenta republiky medaili Za zá- výkvět nastupujících mladých tenistů z celého světa. Nerozlučná dvosluhy I. stupně. Je to obrovské uznání za dlouholetou manažerskou spor- jice manželů Černoškových a jejich spolupracovníci to dělají na podtrženou jedničku, proto je znovu a znovu toto mistroství světa svěřeno
tovní činnost.
V Prostějově již byl několikráte oceněn a teď přichází na řadu i státní TK PLUS v Prostějově. Celý svět opakovaně hledá ČR a rámci ní náš
vyznamenání. Plným právem. My všichni se přidáváme ke gratulantům krásný Prostějov. To mluví za vše.
široké sportovní veřejnosti. Je jeho zásluhou, že v Prostějově vyrostli Pestrost a záběr pana doktora Černoška jsou nepřeberné. Na atletický
takoví sportovci jako namátkou dvojnásobná wimbledonská vítězka P. svátek Zlatou tretru přijíždějí do Ostravy olympijští vítězové, mistři
Kvitová, vynikající L. Šafářová, T. Berdych a desítky dalších tenisových světa, plejáda těch nejlepších. Mladí atleti a sportovci z Prostějova jsou
sportovců. Můžeme se pochlubit několikanásobnými vítězstvími v sou- každoročně u toho zásluhou pan Černoška.
těžích Davis Cup a Fed Cup, na nichž se podepsal také pan M. Černošek. Dalším bonbonkem je MONETA Czech Open, největší tenisový turJak se to vše přihodilo? Tedy stručně. V roce 1990 se Miroslav Černo- naj v ČR probíhající u nás v Prostějově. Fanoušci mají vstup zdarma.
šek stal předsedou tenisového klubu. V té době začíná nejúspěšnější I zde se střídá světová špička v tomto sportu. Pan M. Černošek dokázal
a nejslavnější období historie v Prostějově. Na zarostlé louce u Hlouče- dostat do Prahy nejen zápasy NHL, ale i NBN. Kdyby člověk chtěl poly vyrostl do krásy tenisový areál. Blízcí jeho spolupracovnici M. Mat- kračovat, tak mu nebudou stačit další novinové stránky.
zenauer, A. Hilčer, P. Chytil, Ptáček, Cibulec, Černošková mu v tom Je to člověk, který veškerý svůj život zasvětil bohulibé činnosti pro nás
velmi pomáhali a pomáhají. Pod vedením trenérů Navrátil, Kotyza, J. pro všechny. A za to si právem zaslouží zmíněné statní vyznamenání.
Za sportovní fanoušky a nejen za ně děkuje A. Dušek
Novák a dalších postupně z mladých neznámých tenisových sportovců
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Jura na cestách

ností města a regionu, šíření a udržování
zájmu o dějiny města a regionu, úcta
k prostějovanství. Cílem byla péče o odkaz vynikajících osobností města, publikační činnost, přednášková činnost,
podpora ochrany památek a dokumentů k historii města a regionu a podpora
badatelské a odborné činnosti studentů
ve společenskovědních oborech. Nově
založený Klub historický a státovědný
tak navázal na činnost Klubu historického a státovědeckého v Prostějově,
založeného právě před devadesáti lety
v roce 1921.

,=IJQ<0Á?GDnOî`H@M<G< EXKURZEV PRIMÁTORA aneb Velkorakovský

Stížnostmi na hluk a nepořádek v blízkosti tanečního DCM klubu se vedení
města zabývá dlouhodobě. Opakovaně
jedná tak se zástupci občanů z okolních
nemovitostí, tak i se zástupci provozovatele Disco clubu Morava. Vyslanci
obyvatel z Olomoucké, Lužické a dalších ulic byli pozváni na schůzi Rady
města Prostějova 17. srpna a zástupci
provozovatele pak na jednání rady
o dva měsíce později, přesně 19. října.
Statutární město Prostějov také podalo
opakovaný podnět k provedení státního zdravotního dozoru ke Krajské
hygienické stanici Olomouckého kraje,
a to k měření hladiny hluku v bytových
prostorách přilehlých k provozu Disco
Clubu Morava.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Z této dlouholeté záležitosti se už pomalu, ale jistě stává kultovní problém Prostějova. Trnem v oku obyvatelům
Olomoucké ulice a celého širokého okolí jsou diskotéky pořádané v Disco clubu Morava. V první řadě jde o neúměrný hluk, na
což ostatně dlouhodobě poukazují také hygienická měření. Ale
není to to jediné, co zdejší občany trápí. Návštěvníci hudebních
produkcí totiž tropí nepřístojnosti i venku na ulici, což občany
vede k desítkám oznámení na policii během každého víkendu,
co se diskotéky v „Moravě“ konají. Na tyto problémy lidé prostějovské zastupitele upozorňovali už vloni na podzim, kdy sepsali
petici. Nejvyšší vedení magistrátu se zavázalo neutěšenou situaci
řešit a nyní vydali radní vůbec poprvé své oficiální stanovisko.

Radní hodlají zajistit lidem z okolí Disco clubu Morava klid a pořádek

diskoték správní řízení

Hygienici vedou s provozovatelem
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Prostějov (mik) – Na nevhodně zaparkovaná vozidla upozornili opět občané.
Tentokrát z Kostelecké ulice. „Bylo by
možné vyřešit nevhodné parkování aut
v Kostelecké ulici u společnosti Melzer?
Po bývalém vjezdu do areálu zahrádkářských potřeb, který je nyní zaslepen cyklostezkou, zůstal prostor, který je každý
den využit jako parkoviště pro rozměry
jednoho vozu. Nicméně při výjezdu ze
sídliště není do křižovatky přes toto auto
vidět a směr na hlavní ulici Kostelecká se
stal obzvláště nebezpečný. Do poslední
chvíle nevidíte přijíždějící vůz,“ upozornila Lenka Stavělová z Prostějova. Problémem se začali okamžitě zabývat prostějovští strážníci a magistrátu předali návrh
řešení. „Odbor dopravy vydal souhlas
s umístěním vodorovného dopravního
značení ‚zákaz zastavení‘ realizovaný žlutou čárou. Okamžik realizace bude, jak to
klimatické podmínky dovolí,“ prozradil
Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Opatøení v Kostelecké

Praha, Prostějov (red) – Uživatelé
serveru Mapy.cz, kteří ve speciální aplikaci mohou hodnotit české podniky
a instituce, udělili sběrnému dvoru
v Průmyslové ulici v Prostějově významné ocenění. Mezi nejlépe hodnocené
subjekty patří i uvedený sběrný dvůr!
„Nejlepším podnikům jsme odeslali samolepku s jejich ratingem, se kterou se
mohou ve svém podniku hrdě pochlubit,“ uvedla mluvčí portálu Seznam.cz
Aneta Kapuciánová. „Máme velikou radost z ocenění, které udělili ti, kteří služby
sběrného dvora využívají. Ocenění patří
nejen firmě, která se o provoz sběrného
dvora stará, jsou to především pracovníci
FCC Prostějov,“ usmívá se první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

2FHQÈQÉSURVEÈUQÙGYÕU

Prostějov (mik)- Už od minulého pondělí mají občané Prostějova možnost ve
speciální anketě vymýšlet jméno pro
vánoční strom, který bude na náměstí
T. G. Masaryka slavnostně rozsvícen
v pátek 26. listopadu. Jak Večerník již
dříve jako první informoval, před radnicí vytvoří vánoční atmosféru nádherný
smrk z ulice Rudolfa Těsnohlídka v Čechovicích, který je darem soukromého
majitele. „Jméno pro vánoční strom vyhlásí před jeho slavnostním rozsvícením
zpěvák Václav Noid Bárta. Navrhovat
jména mohou občané pomocí speciálního formuláře na internetových stránkách
www.prostejov.eu, a to až do pondělí dvaadvacátého listopadu,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov). Autor vítězného návrhu získá
od města dárkové předměty. V loňském
roce nesl smrk dárců z Lipové jméno
Naděje, v roce 2019 to byl smrk Horáček
z ulice Dr. Horáka v Prostějově. Prvním
pojmenovaným stromem byla v roce
2018 douglaska tisolistá z Vrahovic.
Ta dostala jméno Charlotta-Sněhulka.

Jméno pro vánoèní strom

RYCHLÝ
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zpravodajství
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Už vás vaše koupelna
štve jako toho muže z reklamy, který se musí dívat
na rozbitou obkladačku?
Něco vaší koupelně chybí, ale nemůžete přijít na
to, co? Bydlíte v pronajatém bytě nebo chcete
svou sávající koupelnu
zrekonstruovat, ale nevíte, zda svépomocí, nebo
raději zvolit firmu? Na
dnešní tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se zaměříme na svět koupelen.
Povíme si, jak si levně
vylepšit koupelnu bez
rekonstrukce, ale ani na
ni nezapomeneme.
Texty připravila:
Šarlota Šínová
Zvelebování, nakupování doplňků, rekonstrukce. Každý chce mít
pěkný domov, a proto je stále co
vylepšovat. Tentokrát se podíváme na to, jak osobitě zrekonstruovat koupelnu, jaké doplňky zvolit
a jak si vše pořádně naplánovat.
Žijete v pronájmu? To asi nebudete
chtít rekonstruovat něco, co vám
nepatří, ale to vůbec nevadí. Pár
úprav může změnit koupelnu k nepoznání. Jako první se podívejte
na zdi. Jaké jsou? Jsou zašedlé? Nehodí se k barvě obkladaček? Není
nic jednoduššího než si vymalovat.

8. listopadu 2021
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Jak se hezky a v klidu vykoupat
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Bude za tím sice nějaká hodinka
práce, ale výsledek bude stát za to.
Jak vypadá nábytek? Jsou skříňky
ošuntělé nebo odřené? Jak skladujete prací prostředky a kde máte ručníky? Na ručníky lze koupit skříňku,
levnější a stejně praktické budou
nějaké pěkné boxy, do kterých ručníky a osušky srolujete a umístíte
například na pračku (s předním plněním). Staré a odřené skřínky lze
oblepit tapetou nebo je natřít novým nátěrem. Stačí přikoupit nové
úchyty a nábytek bude vypadat
jako nový. A jestli máte v koupelně

i toaletu, je dobré zvolit nějaký zajímavý, designový držák na toaletní papír.
Jestliže přece jen chcete v nájemním
bytě do něčeho investovat, je to textilie. Příjemné koupelnové rohože s paměťovou pěnou potěší nejedno chodidlo. A co třeba nové ručníky a osušky?
Na trhu existuje spousta příjemných
materiálů v nádherném barevném
provedení. Zapomeňte na bílou,
zkuste nové barvy, které vaší koupelně dodají na luxusnosti a rozzáří ji.
Další z možných cest, jak si vylepšit koupelnu, jsou dekorace. Svíčky a luxusní mýdla a změna barelů

a kohoutků. Zkuste experimentovat.
Zlaté nebo černé kohoutky vypadají
velmi pěkně. A jak si proměnit koupelnu v dokonalé lázně? Vyměňte
staré dávkovače mýdla za nové. Pořiďte si košíky na nezbytnosti, ať je
máte uspořádané, a nezapomeňte
ani na sůl do koupele. Protože po
takto „zrekonstruované koupelně“ si
tu vanu zasloužíte. A kdo nemá vanu,
tak alespoň sprchu. A pro opravdu
svěží sprchu, si můžete zavěsit do
sprchového
koutu eukalyptus, který má blahodárné účinky.

21110521432
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obklady. Ale, to, co jsme chtěli, nebylo
k sehnání. Nakonec se ale přeci jen
podařilo a vybrali jsme odstíny hnědé
a béžové ve stejném obchodě.
Po pokládce dlažby a řádném zaschnutí jsme opět vyrazili na nákup
umyvadla, skříňky a doplňků, které
jsme následně nainstalovali. Konečně bylo hotovo.
V době rekonstrukce jsme zároveň
montovali nový plynový kotel a kvůli

revizím a novým rozvodům elektřiny
a plynu se rekonstrukce protáhla na dva
měsíce. Naštěstí jsme se rozhodli v pravý
čas, jelikož jsme se přes léto mohli chodit
sprchovat k dětem a nebyla nám zima.
Byly to náročné dva měsíce, kdy jsme se
už těšili, aby bylo hotovo. Ale jinou cestu
bychom osobně nezvolili.“
Se svojí životní zkušeností,
kterou zná řada z nás,
se Večerníku svěřil Milan Holub

21100311422

21110311423

„Moje paní se rozhodla, že nastal čas
k rekonstrukci naší koupelny. Bydlíme v rodinném domě, který jsme si
postupně zvelebovali výměnou topení
a dalších nezbytností. Dali jsme se tedy
do práce. Koupelnu jsme si chtěli vybourat sami, a tak jsme začali 18. července tohoto roku. Po třech dnech
jsem vyboural vanu a obklady a tehdy
začaly první komplikace. Zjistili jsme,
že je od hlodavců prožraný odpad. To
znamenalo jeho kompletní výměnu,
kterou nám zajistila firma. Bohužel
kvůli covidu řemeslníci doháněli práci, a tak bylo těžké někoho po celou
dobu sehnat. Trvalo to dva týdny, než
jsme našli řemeslníka, který nám udělá obklady. Nakonec jsme se ozvali
kamarádovi řemeslníkovi, který si na
nás udělal čas, a začali jsme pokládat
dlažbu a obklady.
Tomu předcházel jejich výběr, a to byla
noční můra! Jezdili jsme z obchodu do
obchodu a nemohli jsme sladit naši
představu s nabídkou. Představovali
jsme si tmavě hnědé dlaždice a světlejší

region
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aneb jsme s vámi u toho...
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Důsledkem porušování zákona
jsou rozbité a nebezpečné silnice

Špacírštejn byl vyhlášen
skvostem

PROSTĚJOVSKO Silnice plné děr, rozbité krajnice, které ujíždějí
až někam do příkopů. To je zcela reálný stav mnohých komuniNA VÁŠ NÁMÌT
kací na Prostějovsku. Ten kromě běžných komplikací může způsobit i vážné dopravní nehody. Příčinou devastace jsou přetížené
„Přetížený je každý
kamiony vozící u nás zejména dřevo. Mnohé z nich na sobě mají
druhý kamion“
polskou poznávací značku. Jako ukázkový příklad může poslouVe
Vícově
mají s touto smutnou realitou
žit frekventovaná silnice vedoucí přes Protivanov, Malé Hradisko,
každodenní zkušenost. „Odhaduji, že
Stínavu a Vícov až do Ohrozimi a Prostějova.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Opravy silnic jsou nákladné a přicházejí
nás všechny pořádně draho. Přesto se
dlouhodobě nedaří zamezit příčinám
jejich rychlého opotřebení. „Pravidelně jezdím kolem Žďárné. Často tam
na jedné z odstavných ploch stává celá
řada výrazně přetížených polských
kamionů, které vozí dřevo z Vysočiny.
Většina z nich má naloženo minimálně padesát tun! Třeba nedávno jsem
kolem nich projížděl a stálo jich tam
asi osm. Čekají na to, až si policisté po
páté hodině budou měnit směny a pak
se rozjedou ve směru do Protivanova

a Vícova. Tam se některé z nich vydají
ve směru do Ptení a jiné do Plumlova,“
popsal pro Večerník jeden z ostřílených
kamioňáků, podle něhož je možné přetížený kamion poznat na první pohled.
„Zatímco v zahraničí bývají kamiony
s kládami naložené tak, že mají vrchní
část vidlic na návěsu volnou, u nás jsou
často naložené tak, že jim klády div
nepadají dolů,“ objasnil muž, podle něhož jsou kontroly ze strany policistů
spíše jednorázové a stejně nic moc
nevyřeší. „Je toho málo, policistům
chybí mobilní váhy a není ani moc míst,
kam by se daly umístit. Podmínkou je
totiž i odstavné místo pro případnou
překládku,“ vysvětlil nám profesionální
řidič s tím, že každému musí být jasné,
že pokud nebudou kontroly prováděny
systematicky, nepřetržité rozbíjení silnic
nic nezastaví.

každý druhý kamion se dřevem, který
přes nás přejede, je přetížený. Mnohé
z nich mají polské značky. Je jich opravdu hodně, ale přesný počet si netroufám odhadnout,“ potvrdila Večerníku
starostka obce Jana Rozsívalová.
Kamiony, na něž se lidé nedívají právě
s nadšením, se dříve shlukovaly v odstavném prostoru nad obcí ve směru na
Stínavu. „Jeden náklaďák nám nevadil,
ale začínalo jich být čím dál více. Řidiči
zde vykonávali potřebu, dokonce si zde
i překládali dřevo. Poslední rok už to
bylo neúnosné, a tak jsme tomu letos
zamezili umístěním bariér z kamenů,“
dodala Rozsívalová.

Konice (mls) - Jak už Večerník informoval, Olomoucký kraj vyhlásil Ceny
cestovního ruchu. V kategorii Neobjevený skvost byl nominován uměle
vytvořený kamenný hrádek u Lipové
Špacírštejn a zámek v Konici, kde sídlí
Muzeum řemesel s největší sbírkou
seker na světě. Obě zajímavosti d přihlásila o ankety vedoucí konického
informačního centra Lucie Krejčí.
Nejen ona mohla mít z konečných
výsledků radost. Špacírštejn ve své
kategorii u hlasujících zvítězil, konické
muzeum pak skončilo čtvrté.

Firma pøispìla
na opravu silnice
+VCMVQOčåGUMQPéKVMCOKQPMVGTÚRQTWwWLG\¾MQP[%GUVCMVQOWDÚX¾XwCM
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ho připravovanou opravu silnice
II/150, ktera byla rozdělena do
dvou etap. První z nich zahrnuje
opravu silnice od obce Vícov včetně průtahu touto obcí až po okružní křižovatku v Plumlovské ulici
Dočkají se oprav?
v Prostějově, druhá se týká úseku
A co obchvat?
od Protivanova až po začátek VíLidé z Vícova i celé řady dalších cova. Ta byla rozdělena na celkem
obcí již netrpělivě vyhlíží dlou- šest dílčích úseků. Dle nedávného

vyjádření Olomouckého kraje, který má silnici ve správě, by se s touto
rekonstrukcí mělo začít nejdříve
v roce 2023. Již notnou řádku let je
v plánu také vybudování obchvatu
Vícova či Ohrozimi. „O tom se však
začne vždy hovořit pouze před
krajskými volbami, následně jakékoliv diskuse utichnou...,“ posteskla
si na závěr vícovská starostka.
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PIVÍN Nepříjemnou záležitost
pro pejskaře řeší v Pivíně. Facebooková stránka zdejšího obecního úřadu přišla koncem minulého týdne s informací, že u obce
došlo k nálezu návnady pro psy.
Konkrétně se jednalo o kus uzeniny prošpikovaný hřebíky. Nálezci v místě objevili sice pouze
jednu takovou návnadu, i tak
ale událost vyvolala silný odpor
místních.

„Našli to lidi mezi Pivínem a Skalkou,
kteří byli na procházce právě se psem.
Lze mluvit o štěstí, že to tento ani žádný
jiný pes nepozřel,“ potvrdil nepříjemnou událost starosta Pivína Kamil Štětař.
Natakovévěcinejsouvobcizvyklí,ikdyž
v minulosti z různých míst Prostějovska
byly podobné nálezy hlášené. „Nikdy
dříve jsme se zde s tím nesetkali. Tohle
je opravdu poprvé,“ povzdechl si Štětař.
Co by on sám vzkázal člověku, který byl takovou nástrahu schopný

pohodit? „Každému se třeba nemusí líbit, že po sobě psi nechávají exkrementy. Tohle je ale tak extrémní
řešení, že ho prostě nechápu. Jak
tohle může někoho napadnout?!
To ani nemůže být normální člověk,“ kroutí hlavou starosta. Jeho
sousedé jdou ještě dál. Na facebookové stránce jeden z nich pachateli
odporného činu na dálku přeje, aby
svůj výrobek s nástrahou raději pozřel sám...
(sob)
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PDWHŐVNpäNRO\ Zastupitelé budou vybírat ze tří variant
URČICE V loňském školním roce
se děti poprvé přesunuly do nové,
moderní mateřské školy. V současnosti však obec řeší, co bude
nadále s momentálně nevyužívanými budovami bývalé školky.
Rada obce nechala proto zpracovat tři architektonické studie řešící možnosti budoucího využití,
načež obyvatelé k nim mohli vyjádřit svůj názor a vybrat jednu ze
tří variant, případně přidat i další
možnosti v rámci ankety, která
probíhala zároveň s volbami do
Poslanecké sněmovny. Mohli tak
činit až do 15. října. Zastupitelstvo
obce se bude tímto tématem zabývat na svém prosincovém zasedání.

Jan FREHAR
S největší pravděpodobností budou
zastupitelé obce vybírat jednu ze tří
variant, které si rada obce nechala zpracovat. V prvním případě by se jednalo
o rekonstrukci obou budov na byty.
Zde je pak ještě ve hře, zda by se v rámci
druhé budovy vytvořily byty pro seniory nebo sociální. Ve druhé variantě by

se rekonstrukce týkala pouze první budovy a druhá by byla zdemolována. Ve
třetí z eventualit budoucí podoby prostoru je, že by se demolice týkala obou
budov a na takto uvolněném místě by
vznikl park.
Z předložených možností vybírali
v rámci ankety i obyvatelé. „Před rozhodnutím zastupitelstva obce jsme
chtěli dát prostor také obyvatelům
a zjistit, jaký názor převládá u nich
ohledně budoucího využití, a mít tak
nějakou zpětnou vazbu ještě před
rozhodnutím. Kromě zpracovaných
návrhů mohli obyvatelé sami přijít
s něčím dalším, žádný výraznější plán
se ale neobjevil. Mohu zatím prozradit,
že u místních zvítězila třetí varianta,
a sice demolice obou budov. Zájem
ze strany občanů pro nový park byl
poměrně velký,“ prozradil Večerníku
starosta obce Petr Kouřil.
Finální rozhodnutí bude ovšem na zastupitelstvu obce. To by se mělo tímto
tématem zabývat na svém zasedání
14. prosince. Zda dojde k rozhodnutí
hned po diskusi, se dá jen spekulovat.
Během příštího roku by už však obec

chtěla řešit všechna potřebná povolení.
„V roce 2022 bychom chtěli projektovat, ať už se jedná o územní plány, stavební povolení, nebo výběr demoliční
firmy. Projekt určitě nějaký čas zabere,
a v rámci možných dotačních titulů by
se dalo něco získat. Ve variantě bytů
jsou možností pouze ty sociální, ale
domnívám se, že jich máme v současné době dostatek. Další dotační
tituly v rámci bydlení bývají pro obec
nevýhodné. Pokud by se jednalo o demolici a následné vybudování veřejného prostranství, tak i zde by se dalo
využít dotací. Všechny by nyní měly
být v průběhu současného období do
roku 2027,“ nastínil strategické záměry
určický starosta.
V rámci investic by tak právě třetí varianta byla také tou nejlevnější. „Nechali
jsme si vypracovat i odhadované ceny,
které jsou volně dostupné na stránkách
obce. Jedná se však samozřejmě pouze
o odhad a finální cena se může oproti
ní lišit,“ dodal závěrem Kouřil. Se stále
se zvyšujícími cenami se tak určitě bude
muset počítat zřejmě s vyšším rozpočtem.

Malé Hradisko (mls) - Zemědělská
společnost Taurus družstvo často využívá obecní komunikaci „ke šlepru“
v Malém Hradisku. Těžká technika
se na stavu nedávno opravené silnice výrazným způsobem podepisuje.
„V rámci dobrých vztahů jsme se
dohodli na tom, že společnost v souvislosti s užíváním silnice přispěje do
obecního rozpočtu částkou 200 tisíc
korun. Tímto se bude finančně spolupodílet na její opravě a bude ji tak
moci i nadále využívat,“ vysvětlil starosta obce Milan Fiedler.

Místo záplat chtìjí opravu
Plumlov (mls) - Ulice Na Aleji
v Plumlově vede z centra města ve směru k mateřince a objektu místní ZUŠ.
Přestože zde průběžně probíhá „záplatování“ děr, stav cesty dle místních rozhodně není dobrý. Vedení města o potřebě kompletní rekonstrukce ví. V celé
věci má již zpracovanou technickou
zprávu i odhad nákladů. Nyní se bude
snažit získat dostatek peněz z dotací.

Hledá se vánoèní
strom s pøíbìhem
Konice (mls) - Víte o nějakém pěkném stromě, který by mohl posloužit
jako vánoční strom pro konické náměstí? Nebo ho dokonce vlastníte?
Pak se ozvěte Technickým službám
na telefonu 606 671 535. Bude-li mít
strom zajímavý příběh, jako tomu
bylo v případě toho posledního, rádi
jej ve Večerníku zveřejníme.
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aneb jsme s vámi u toho...

8. listopadu 2021
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Akce Posviťme si na strašidla má v Doloplazech dlouholetou a úspěšnou tradici.
Účastní se jí nejen drtivá většina místních dětí, ale v doprovodu rodičů se na ni
i s lampiony, baterkami a dalšími svítidly
vydává také drobotina ze širokého okolí.
Cesta lemovaná zapálenými svíčkami tradičně vede od místního zámku ve směru
ke čtyřem zdejším rybníkům. Vše končí

PROSTĚJOV Na konci června Večerník informoval o případu, kdy šestaosmdesátiletá
seniorka z Čech pod Kosířem doplatila na svoji důvěřivost i neopatrnost. Při mytí oken se
nechala zabavit neznámou ženou, zatímco její
komplic vnikl do domu, důkladně ho prohledal a nakonec ukradl devět stovek v hotovosti.
Kriminální policie minulý týden oba výtečníky s bohatou trestní minulostí dopadla!
Jen připomeňme, že koncem června tohoto roku
v odpoledních hodinách umývala okna svého
domu v obci Čechy pod Kosířem šestaosmdesátiletá seniorka a nechala při této činnosti otevřené vstupní dveře. „Při práci se na dámu obrátila
neznámá žena a vyptávala se jí na cestu do Lázní
Slatinice. Jejím cílem bylo odpoutat ženinu pozornost, protože během toho se do domu dostal
muž, který obytné prostory prohledal. Po opakovaných dotazech poškozená nabyla podezře-

potkat nejen Lucifera se zástupem čertů,
ale také hastrmanský pár, víly bludičky,
Shreka i s Fionou, Ježibabu z perníkové
chaloupky či celou skvadru nebezpečně
vyhlížejících zombíků. U všech splnily nejen dané úkoly, ale často i bobříka
odvahy. Ostatně jeden obzvláště děsivý
bubák zcela nekontrolovaně poletoval
mezi jednotlivými stanovišti. „Stezka se

„Došlo k tomu, že asi rok a půl
tam bylo zaplavené pole. A museli
jsme stromy, co uschly, odstranit.
Připravili jsme tam díry a budeme do nich sázet ovocné stromy
v kombinaci s vrbou,“ prozradila
Večerníku místostarostka Adéla
Palíšková. Dvě desítky lidí se během akce pustily do práce, někteří

Michal SOBECKÝ

VRCHOSLAVICE Pěkné počasí, dobrá nálada. A taky trochu slivovičky. Hlavně však lidi,
kterým není lhostejné, jak okolí
obce vypadá. To byla v kostce
akce ve Vrchoslavicích, při níž
dobrovolníci sázeli desítky stromů a keřů. Nejvíce jich nově
roste v lokalitě Pargan. Dostalo
se však i na okolí zdejšího fotbalového hřiště.
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ní, že něco není v pořádku a komunikaci ukončila. Žena pak nasedla do nedaleko stojícího
vozidla a odjela. Vzápětí přišel ke staré paní muž,
který viděl z okna domu vyskakovat neznámého
pachatele v době, kdy byla k němu otočená zády
a ten taky ihned zalarmoval policii. Po kontrole
domu seniorka zjistila, že jí chybí devět set korun,“ zavzpomínala na letní případ Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Prostějovští kriminalisté ale odvedli dobrou
práci a dva recidivisty dopadli. „Provedeným šetřením jako podezřelé osoby z výše popsaného
případu krádeže a porušování domovní svobody byli odhaleni šestatřicetiletý muž a o tři roky
mladší žena, kteří mají za sebou bohatou trestní
minulost a v posledních třech letech byli za obdobné jednání potrestáni,“ prozradila Miluše
Zajícová.
(mik)

3x foto: Martin Zaoral
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mi moc líbila, občas jsem se trošku bála,
ale dalo se to zvládnout. Akorát jsem nechápala jednu věc. Jak je možné, že jsme
na hrázi rybníka s hastrmany chytali ryby,
když mi táta říkal, že je tu rybolov zakázaný,“ zhodnotila uplynulé dění pro Večerník Veronika, jedna z malých účastnic.
Organizátoři byli spokojeni s tím,
že i navzdory nejrůznějším virovým
onemocněním byl zájem ze strany návštěvníků více než solidní. „Pokud bychom to úplně odpískali, tak by to hodně
natěšených dětí i jejich rodičů mrzelo. Na
druhou stranu jsme rozhodně nechtěli

nijak přispět k šíření nákazy a tomu celou
akci také přizpůsobili,“ vysvětlila Žaneta
Hrubá, která za spolupráci poděkovala
všem členům SDH Doloplazy i jejich
příbuzným a přátelům. „Za podporu
také děkujeme obci a všem, kteří dorazili,
protože jinak by to opravdu nemělo cenu
dělat,“ uzavřela Hrubá.
Posviťme si na strašidla není jedinou akcí
v režii SDH Doloplazy. Tou příští by měl
být tradiční ples v místním kulturáku, nad
jeho případným konáním se však dle hasičů v tuto chvíli vznáší z důvodu koronavirové pademie otazník.

www.vecernikpv.cz
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První etapa výsadby v okolí Vícova
začala v minulém roce. Tehdy v prostoru mezi obcí a Plumlovem vznikl
nový ovocný sad. Kromě toho byly
vysázeny také duby, lípy, ořešáky, jasany či javory a spolu s nimi i celá řada
keřů. Náklady činily celkem 1,2 milionu korun, nicméně obec to téměř
nic nestálo, neboť 85% nákladů šlo
z dotací z Ministerstva životního prostředí. Později se ukázalo, že se jednalo
„pouze“ o jakousi předehru k ještě rozsáhlejším úpravám. Letos v sázení pokračovali, celkové náklady tentokrát
přesáhly 8,5 milionu korun, přičemž

Martin ZAORAL

VÍCOV Tady se mění krajina k nepoznání. A rozhodně k lepšímu!
Stovky a stovky nových stromů
vyrostly nedávno v okolí Vícova.
Do neobyčejně rozsáhlé výsadby se místní pustili v rámci komplexních pozemkových úprav. Po
loňské první etapě se letos vrhli
na druhou etapa. Již nyní se zde
investovalo 9,7 milionu korun,
drtivá většina těchto peněz šla
z dotací.
klikni na

FOTOGALERIE

dotace pokryla celou tuto částku.
„Vyrostlo tady hned několik lokálních biokoridorů, v nichž by měly
vzniknout příznivé podmínky nejen
pro stromy, keře a další rostliny, ale
také pro mnoho živočichů od zvěře
až po hmyz. Kromě toho byla provedena četná protierozní opatření v ce-

lém okolí obce, což by mělo přispět
k ochraně proti možným záplavám,“
vysvětlila Večerníku starostka Vícova
Jana Rozsívalová.
Tím to celé dosud neskončilo. „Společně se Státním pozemkovým úřadem plánujeme ještě třetí fázi. V jejím rámci by měla vzniknout nová
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www.vecernikpv.cz

zpevněná cesta, která spojí oblast
nové zástavby se silnicí ve směru na
Stínavu. Kromě toho bude provedena
řada opatření k udržení vody v krajině.
V celé věci jsme už nechali zpracovat
projektovou dokumentaci, příští rok
by se mohlo přikročit k realizaci,“ plánuje Rozsívalová.

Foto: Martin Zaoral
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Brodek u Prostějova (jaf) - Divadelní představení Případ čestné
nevěstky od společnosti P.O.KRO.K.
zavítá do sálu Sokolovny v Brodku
u Prostějova. Detektivní komedie v nastudování amatérských
herců z Kroměříže se ve spolupráci
s městysem uskuteční ve čtvrtek
11. listopadu od 19.00 hodin.

Divadlo v sokolovnì

Němčice nad Hanou (jaf) – Město si
u příležitosti 100. výročí pravidelného
promítání kina OKO připravilo výstavu v prostorách kina, kde se mohou
zájemci dozvědět zajímavosti a podívat
na různé historické i moderní přístroje,
které se zde využívaly. Na výstavu se
bude možné podívat před každým filmovým nebo divadelním představení
po celý listopad. Kino bude vždy
otevřeno hodinu před zahájením.

Kino OKO oslaví 100 let

Čelechovice na Hané (jaf) – Ode
dnešního dne, tj. pondělí 8. listopadu,
se v Čelechovicích na Hané rozjely
práce na zmodernizování komunikace
v ulici U Sokolovny. Rekonstrukce cesty by měla trvat do 19. listopadu a místní musí počítat s drobnými komplikacemi, protože komunikace bude
po celou dobu zcela uzavřena. Jedinou
výjimku bude mít veřejná doprava. Na
určitou chvíli bude pak i jednosměrná
zastávka směrem u základní školy
přesunuta na dohledné místo.

Cesta do školy
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zatloukali kůly a vázali, jiní kopali,
další se starali o občerstvení. „Kdo
si dá chleba s domácí paštikou?“
neslo se vzduchem.
Každý zkrátka něčím přispěl. Někteří jsou pravidelnými účastníky
podobných akcí, jiní se na ní naopak objevili poprvé. „Jsem zde
poprvé, chodívala doposud dcera. Já jsem ji nyní jako dědeček
nahradil. Aspoň mám možnost
zažít atmosféru těch slavných
brigád, kdy se něco udělá, je sranda i nějaké to občerstvení,“ svěřil
se Jiří Horák. Ten se pustil do sázení aleje, kousek jižně od obce,
přímo v sousedství domů. Jejich
obyvatelé nepochybně ocení, že
za pár let už mohou chodit na
dobroty.
„Jsou zde třešně, švestky, hrušně
a ořešáky, pak zde dáme ještě keře,
BYLI JSME
U TOHO

třeba moruše. Alej má několik
funkcí. První je ozelenění a ochlazení povrchu, dále je to také protihluková bariéra. A je to i výchovnou záležitostí pro školku a školu,“
vysvětlila Palíšková předtím, než
šla nabídnout slivovici. Velká část
pracantů jí nepohrdla.
Pro Vrchoslavice se nejedná zdaleka o první takové sázení. Okolní
polní cesty jsou vesměs alejemi lemované. A tak už lidé z obce i sousedství mohou ocenit, co dobrého aleje ovocných stromů přináší.
„Jsem rád, že vznikne nová alej.
Kdo to má nejblíž, může si zaběhnout pro nějaké ovoce. Máme to
k jedné blízko, tam rostou skvělé
višně. Je to tady obecní, ale kdo
jde na vycházku, tak si prostě při
tom trochu zobne,“ usmívá se Jiří
Horák.
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PLUMLOV Tady už to bohužel
nestihli. Po Strašidelném lampionovém průvodu v Kostelci na Hané
byla zrušena další tradiční a hojně
navštěvovaná akce.
Uspávání broučků se mělo odehrát
v sobotu 6. listopadu od 17:00 hodin
na nádvoří plumlovského zámku. Jenže nekonalo. „Z důvodu nepříznivé
epidemické situace byla akce zrušena.
Budeme se na vás těšit někdy příště,“
vysvětlila plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
(mls)

v Plumlově
byli zrušeni.
Kvůli covidu

KOBEŘICE Tohle by člověk nečekal. Na jedné
straně drtivá většina lidí z Kobeřic bojuje proti
nelegální střelnici, která měla vyrůst za obcí, na
druhé straně se tu předminulou sobotu dopoledne střílelo přímo v centru vesnice. Obětí se
stalo Göttingenské zakrslé prase, o něž se starala sedmiletá dívka. Za střelbou mohla stát msta
ze strany muže, který byl v minulosti usvědčen
z pytláctví.
Ke střelbě došlo v sobotu 30. října před domem,
na němž paradoxně visí nápis „Střelnici tu nechceme“. Střílet měl otec majitele nemovitosti,
který sám zbraně rád nemá. „Prasátko se nám
ztratilo v pátek přímo ze dvora. Myslím, že ho
někdo vyhnal, objevil jsem ze spodu přestřižený
plot. V sobotu ráno mi pak volala paní starostka,
že jí někdo nahlásil, že pašík běhá kolem kapličky. Jel jsem tedy tam a objevil pana Voznicu, jak
prase honí s puškou v ruce. Volal jsem na něj, ať
nestřílí, ale on se na to neohlížel a před mýma
očima ho usmrtil. Pušku i prase pak schovali,
před domem pouze zůstala kaluž krve,“ popsal

Pytlák, který je bývalým myslivcem, následně
přišel o zbrojní průkaz. „Prasátko si přivezla moje
nyní sedmiletá dcera zhruba před rokem z tábora.
Bylo ochočené, ona se o něj celou dobu starala
a vytvořila si k němu vztah. Čuník ji poslouchal,
když na něj zavolala, tak přiběhl. Pojmenovala ho
Kňourek. Absolutně nechápu, jak se někdo může
mstít na zvířeti a tím vlastně i na té malé holce. Té
jsme ani neřekli, že ho soused zastřelil. Jen to, že
se asi zaběhlo do lesa. Jenže ona teď běhá a všude
ho se slzami v očích hledá…,“ láteří Růžička, který
navzdory všemu nezavolal policii. To však učini-

½ÜÞëÚÄ{èîëäÚ
stále hledá

celou událost Roman Růžička, který coby lesní
strážce měl se střelcem v minulosti konflikty
kvůli jeho prokázanému pytláctví. „S celou partou lovili srnce, kance i zajíce, stažené kůže pak
pohazovali po lese,“ tvrdí.

la starostka obce. „Zbytečná smrt ochočeného
zvířete je nepochybně bolestná. Co se mi ovšem
Æqìíèéîäò
opravdu nelíbí, je, že se uprostřed vesnice střílí
éëæiåíëîÛäî
nelegálně drženou zbraní,“ vysvětlila starostka
Zuzana Weinlichová důvody, proč se rozhodla Redakci Večerníku se podařilo kontaktovat podezřelého muže. Ten však střelbu popřel a připopodat trestní oznámení.
jil k tomu nepříliš důvěryhodně znějící historku.
„Nestřílel jsem. Můj syn na mě volal, že mu před
ÉèåâÜâÞïiÜïòÞíîãÞ
domem lítá prase. Tak jsem vyšel ven a snažil
ãÚäèéÞìíîéÞä
se ho zahnat trubkou, kterou jsem ho praštil
po čumáku. Schoval jsem ji pak pod mikinu,
Celou záležitost tak nyní vyšetřují policisté. možná, že si někdo myslel, že je to flinta. I když
„Událost je v současné době v šetření, máme byla před domem krev, prase odběhlo po svých.
ustanovenou podezřelou osobu, která se měla Ještě jsem viděl, jak od Hradčan přijelo stříbrusmrcení chovného prasete v hodnotě sed- né auto, z něj vyšli dva muži a zvíře si naložili,“
mi tisíc korun dopustit. Co se týká důvodu, je vyjádřil se Mojmír Voznica, který připustil, že
v současné době v šetření, stejně tak provádíme zbrojní průkaz nemá a že měl v minulosti probléšetření a zjišťujeme podrobnosti i ke zbrani, kte- my s pytlačením. Dle zjištění Večerníku se však
rá zvíře usmrtila. Případ byl kvalifikován jako sám Voznica místním ke střelbě už dříve přiznal.
přestupek proti majetku,“ vyjádřila se Miluše „Když se trochu napije, tak mluví pravdu,“ glosoZajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství val to jeden z nich. Tady to bude ještě zajímavé...
policie Olomouckého kraje.
(mls, sob)
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záchranou Bílé paní uvězněné v propracovaném pekle. „Loni jsme museli akci
kvůli covidu zrušit, letos jsme se ji rozhodli výrazně pozměnit. Po konzultaci
s hygienou jsme zrušili peklo v uzavřeném sklepě a omezili i stánky s občerstvením. Bylo nám řečeno, že jednotlivá
stanoviště strašidelné stezky můžeme
zachovat,“ prozradila Večerníku Žaneta

DOLOPLAZY Lepší něco než nic. Přesně tohle si řekli pořadatelé EXKLUZIVNÍ
lampionového průvodu konaného pod názvem Posviťme si na stra- reportáž
šidla z řad místních dobrovolných hasičů v Doloplazech. Oblíbenou
akci, na kterou přede dvěma lety dorazilo v doprovodu rodičů zhru- pro Večerník
ba šest set dětí, se letos opět rozhodli zrušit. Na jejím půdorysu však
uplynulou sobotu 6. listopadu zorganizovali alespoň Strašidelnou Martin ZAORAL
stezku, která v chladném podzimním večeru bavila všechny malé Hrubá z pořádajícího SDH Doloplazy.
i velké účastníky. Nechyběl mezi nimi ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Díky tomu děti mohly v okolí vesnice

Plánovanou velkolepou akci se rozhodli omezit

V DOLOPLAZECH SE OD ZÁMKU VYDALI NA STRAŠIDELNOU STEZKU (JG@H3Á>JQ<QTN<?DGDU@G@ö>COîEÁ?<GnÁ
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Devětasedmdesátiletý muž v neděli
31. října o půl čtvrté odpoledne zaparkoval vozidlo Renault na parkovišti
u hřbitova v Brodku u Prostějova. Když
se k vozidlu za pár minut vrátil, nalezl
jej poškozené. Zloděj rozbil okno u zadních levých dveří a z podlahy vozidla vzal
koženou tašku. Muž v ní měl mobilní
telefon, zlatý řetízek na ruku s přívěskem slona, peněženku s finanční hotovostí a platební kartou, osobní doklady
a technický průkaz k vozidlu. Okradený
muž předběžně odhadl škodu odcizených věcí na necelých 10 000 korun
a 3 000 korun na poškozeném vozidle.
Neznámý pachatel na témže místě a ve
stejné době dále odcizil z nosiče mopedu Babetta dámskou kabelku, v níž měla
dvaapadesátiletá žena peněženku s platební kartou a finanční hotovostí, osobní
doklady a mobilní telefon. Žena odhadla
škodu odcizených věcí na 3 000 korun.
V případě dopadení pachatelů jim za
přečiny krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí až dvouletý kriminál.

Na Dušičky vykradl auto,
z mopedu vzal kabelku

V pátek 29. října policistům oznámila šedesátiletá žena, že před půl pátou odpoledne
zaparkovala své vozidlo Chevrolet Spark
před hřbitovem v Olšanech u Prostějova.
Když se zhruba po deseti minutách k vozidlu vrátila, zjistila, že jí neznámý pachatel
rozbil okno u dveří spolujezdce a z vozidla
jí odcizil kabelku. Žena v ní měla peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí
a platební kartou, dále dioptrické brýle,
naslouchátko a mobilní telefon. Zloděj jí
odcizil věci za 11 000 korun a na vozidle zanechal škodu za 3 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které pachateli hrozí až dva roky za mřížemi.

Lapka číhal u hřbitova
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„JE TO ADRENALIN. MÁM ALE
SPOUSTU ENERGIE“
Ředitelka Muzea a galerie v Prostějově
Veronika Hrbáčková o současnosti i budoucnosti

PROSTĚJOV Malý otřes zaznamenalo letos v létě Muzeum a galerie
v Prostějově. To se totiž rozloučilo
hned se dvěma významnými tvářemi,
a sice kurátorkou Kamilou Husaříkovou i ředitelkou Soňou Provazovou.
Na její post nastoupila po vítězství ve
výběrovém řízení Veronika Hrbáčková (na snímku), která přišla z Vlastivědného muzea v Olomouci, kde jako
kurátorka mimo jiné spravovala fond
Etnografie. Jako prostějovská rodačka má k městu vřelý vztah. I proto má
zájem na tom, aby se o zajímavostech,
výstavách a dění v Muzeu a galerii
v Prostějově vědělo nejen v blízkém
okolí a regionu, ale aby se institut stal
značkou na celostátní úrovni. Zaměřit se chce také na návštěvníky, ale i na
péči a prezentaci sbírek. Současně
si ovšem od počátku uvědomovala,
že situace ani atmosféra není příliš
dobrá. Také z toho důvodu si dala
s prvním velkým rozhovorem pro
nejčtenější regionální periodikum na
čas. „Nechtěla jsme se ve svých vyjádřeních unáhlit,“ vysvětluje. „Instituce
jako jsou muzea a galerie ´stojí´ na
odborných pracovnících a já věřím, že
s týmem nadšených, motivovaných
a odborně zdatných kolegů se to podaří. Jsem optimista a těším se na dialog. Je důležité naslouchat druhým.“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte první měsíce „hájení“ ve funkci ředitelky prostějovského muzea? A jste v nové pozici
spokojená?
„Provoz muzeí je všude obdobný.
V tomto směru mě nic až tak výrazného
nezaskočilo. Co se týká zaměstnanců,
přišla jsem do mně zcela cizího prostředí. Prostějov je ale moje rodné město,
mám zde širší rodinu, vazby na kamarády – spolužáky z Gymnázia Jiřího Wolkera, takže jsem se sem těšila. Mám za
sebou čtyři měsíce a energií jsem zatím
stále nabitá.“ (úsměv)

yy Přesto, v čem vidíte změnu oproti
Vlastivědnému muzeu v Olomouci,
kde jste donedávna působila?
„Změna to svým způsobem určitě je,
protože Vlastivědné muzeum v Olomouci je dvakrát tak veliké co do celkového počtu zaměstnanců. Počet odborných pracovníků je tam dvojnásobný,
tudíž práce na výstavách je lépe mezi
nimi časově rozvržena. Kalendářní rok
má dvanáct měsíců a bez ohledu na
počet pracovních sil se musí výstavy
obměňovat stejným tempem. Personálně je ve Vlastivědném muzeu dobře
zastoupeno také oddělení provozu, které zde má k dispozici stolařskou dílnu,
což mi v prostějovském muzeu chybí.
V Olomouci bylo také za posledních
deset let několikrát rekonstruováno,
tady se teprve na veškeré práce a modernizace čeká.“
yy V jakém stavu bylo muzeum,
když jste ho přebírala?
„Myslím, že se můžeme pořád bavit
v přítomném čase. Muzeum není
v dobrém stavu, je třeba si tuto skutečnost přiznat. Navíc tento stav trvá
dlouhá léta. Není ale možné všechno
narovnat za pár měsíců. Abych řekla
něco pozitivního, tak tou je vyrovnaná
ekonomická situace.“
yy Čtyři měsíce asi na větší změny
nestačí...
„Hlavní úkol, kterým je učinit z Muzea
a galerie v Prostějově kvalitní a známou
značku, bude o to těžší, že je třeba soustředit síly dvěma směry - ven i dovnitř.
Je nutné působit na veřejnost v tom nejlepším slova smyslu, jít návštěvníkovi
naproti a zároveň je nutné vybudovat
důvěryhodné vztahy v rámci instituce.
Toto všechno zde chybí. I jako člověk
v řídicí pozici potřebuji podporu z obou
stran. Nikdy nemůžete vědět dopředu,
zda se to podaří. Vždycky je to týmová
práce.“
yy Veřejně se hovoří o špatných vztazích v muzeu. Je to další problém, se
kterým se musíte potýkat?
„Špatné vztahy jsou směsicí různých
aspektů a okolností, které tu během let
bohužel zakořenily. Rozmotat takové
klubíčko je problematické a může se
ukázat jako nereálné. Vystřídalo se zde
několik ředitelů, kteří měli odlišné způ-

vizitka
VERONIKA HRBÁČKOVÁ
✓ narodila se v Prostějově (datum z osobních
důvodů na přání respondentky neuvádíme)
✓ vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera
v Prostějově a následně Masarykovu
univerzitu v Brně, obor historie-etnografie
✓ v roce 1993 nastoupila na Památkový ústav v Olomouci, kde na
oddělení specialistů zastávala funkci odborníka na lidovou
architekturu, podílela se na programech pro veřejnost ve skanzenu
v Příkazech
✓ v roce 2002 nastoupila do Vlastivědného muzea v Olomouci,
kde se stala kurátorkou jednoho ze stěžejních fondů, Etnografie
✓ je autorkou stálých expozic Od kolébky do hrobu z roku 2013
a Hanácké obr Josef Drásal z roku 2015, stojí i za veřejnou sbírkou
Oblečme obra Drásala
✓ je členkou v řadě komisí, například výboru Etnografické komise
Asociace muzeí a galerií
✓ je členkou zastupitelstva v obci Ústín
✓ od roku 2018 působí jako externí vyučující na katedře výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
je pravidelným přednášejícím ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
pro studenty Univerzity třetího věku i pro Vlastivědnou společnost
muzejní v Olomouci
✓ mezi její zájmy patří dějiny kinematografie, dějiny holocaustu,
lidová architektura, gastronomie, bytový design
✓ je vdaná, má tři syny
zajímavost: od roku 2014 zastávala funkci předsedkyně
Základní odborové organizace VMO

soby komunikace i odlišné požadavky
a z toho vyplývající náhledy na své
podřízené. Zaměstnanci zde nepracovali v příjemné atmosféře; nakonec platí
ono známé rčení ‚Co člověk zaseje, to
také sklidí‘. S dědictvím špatné setby si
musím poradit. Všelékem, podobně
jako ve známé televizní pohádce, je určitě dělání. Budeme muset intenzivně
a hodně pracovat. Zároveň si nedělám
iluze, že se zavděčím všem… To prostě
nejde.“
yy Na čem se tedy snažíte nejvíce
pracovat, co chcete jako první napravit?
„Základní věcí je zlepšit vztah zaměstnavatele se zaměstnanci. Odborní pracovníci vytváří produkty jako výstavy,
edukativní programy, přednášky a další
prezentace, na které veřejnost chodí.
Pokud zaměstnavatel nebere odborné
pracovníky vážně, snižuje jejich úroveň,
shazuje jejich výsledky, nedává jim
informace, nekomunikuje, tak může
pracovník ztratit o práci zájem, neboli
takzvaně vyhoří.“
yy Nebo prostě odejde...
„Cítí se ukřivděný, když není jeho práce
pochválena, uznána nebo odměněna.
A potom ano, třeba i odejde.“
yy Krátce po odvolání ještě někdejší
ředitelka Soňa Provazová působila
v muzeu v zaměstnanecké pozici.
Nyní už to neplatí, skončila sama od
sebe?
„Magistra Provazová zde po svém odvolání působila jako vedoucí Útvaru
vnějších vztahů. Já jsem se s ní tady potkala během dvou letních měsíců, kdy
se čerpaly dovolené. Obě jsme silně
vnímaly napětí, takže jsme se dohodly.
V podstatě sama přišla s dohodou
o rozvázání pracovního poměru.“
yy K příjemnějším věcem: je nějaký
obor, oblast práce muzea, který byste ráda posílila?
„Určitě bych chtěla posílit Útvar odborných činností. K dnešnímu dni
jsou na tomto útvaru pouze dva historici. Navíc jeden z nich, kolega Václav
Horák, sedí ‚na více židlích‘ – je můj
zástupce, vedoucí útvaru, zaskakuje za
IT specialistu, momentálně se nárazově věnuje rovněž tolik palčivé otázce
digitalizace. Absenci skutečně odborných pracovníků vnímám o to silněji,
o co více cítíme všichni potřebu tvorby
některých nových expozic. Konkrétně
jde o stálou expozici židů ve Špalíčku,
kterou jsem musela nechat rozebrat,
neboť byla instalovaná v prostorách,
které nebyly zkolaudovány jako výstavní. Stávající expozice Jiřího Wolkera se ještě v létě dělila o výstavní sál
s expozicí modelů letadélek. Naprosto
absurdní! Zmínit musím i nezdařenou
pamětní síň Petra Bezruče v Kostelci
na Hané s krajinářsky nedořešeným
okolím pozemku červeného domku.
V diskusi bude rovněž expozice historická, neboť s architektonickým záměrem nebyli odborní pracovníci spokojení od samého počátku. Nebylo jim
umožněno mít na realizaci vliv.“
yy Hovoříte o expozici Jiřího Wolkera. Jak by měla vypadat, či jak by
se měla oproti dřívějšku změnit?
A chystáte se tedy blíže představit
i další osobnosti z Prostějova?
„Jsme ve fázi rozhovorů a zvažování
optimálních řešení. Nemáme dostatek
výstavních sálů. Co se týče expozice Jiřího Wolkera, zatím ještě není zcela rozhodnuto. Jsou dvě možnosti: buď bude
Jiřímu Wolkerovi věnovaná samostatná
expozice, nebo – a já bych se přikláněla

spíše ke druhé variantě – by šlo o expozici osobností Prostějovska a Jiří Wolker
by byl samozřejmě jednou z nich. Toto
se mi jeví reálnější, protože bychom
mohli uspokojit širší nabídku tohoto
tématu. Navíc bychom mohli v rámci
filmové projekce například počet osobností navyšovat. Určitě bychom v expozici osobností neměli hned na začátku
jejich konečný počet.“
yy O koho by případně šlo?
„To vám v tuto chvíli konkrétně neřeknu, ale zcela jistě půjde o nežijící
osobnosti. Určitě se budeme inspirovat
již vydanou knihou Osobnosti Prostějovska, kterou před lety vydal Klub
historický a státovědný. Chceme oslovit
dotčené instituce a požádat je o spolupráci. Expozice by zcela jistě byla
v hlavní budově. Některé z osobností
židovské populace by potom byly k vidění ve Špalíčku.“

Foto: Michal Sobecký

Muzeum není v dobrém stavu, je třeba si tuto
skutečnost přiznat. Navíc situace trvá dlouhá
léta. Není ale možné všechno narovnat za pár
měsíců. Základní věcí je zlepšit špatné vztahy
zaměstnavatele se zaměstnanci, které jsou
směsicí různých aspektů a okolností. Bohužel
tady zakořenily. Abych řekla něco pozitivního,
tak tou je vyrovnaná ekonomická situace...
yy V budově Špalíčku se v minulosti
pořádaly výstavy k židovské komunitě a historii Prostějova. Pokud by
zde byla na toto téma stálá výstava,
znamenalo by to, že ty krátkodobější
k danému tématu už by se zde nekonaly?
„V budově Špalíčku je k dispozici, co se
týká výstavních prostor, jen ta část, kde
bývaly a zatím jsou galerijní výstavy –
tedy jedno patro. Zde by do budoucna
byla stálá expozice k prostějovským
židům, která by se dle potřeby doplňovala krátkodobými výstavami rovněž
s židovskou tematikou.“
yy Je zde možnost rozšířit výstavní
prostory i do přízemí muzea, místo
depozitářů? Existuje taková úvaha?
„To je krásná představa. (smích) Kdybychom vystěhovali depozitář z přízemí
a sklepa této budovy, tak by zde byly
opravdu exkluzivní výstavní prostory.
Tato myšlenka zde už určitě rezonuje
delší čas. Budova je města, Muzeum
a galerie v Prostějově jako příspěvková
organizace Olomouckého kraje je tady
v nájmu. Nestačí jen snít ani chtít. Jde
o otevření celé řady možných jednání
s městem. Už teď jsem ale přesvědčena,
že bychom na nové podobě budovy
staré radnice optikou rozvoje turistického ruchu ‚vydělali‘ všichni - muzeum,
město i samotní Prostějované. Samozřejmě musíme mít nejdříve depozitář
mimo muzeum. Bez ohledu na to, jak se
budoucnost staré radnice muzea bude

vyvíjet, řešíme každopádně rekonstrukci nebo novostavbu části depozitáře
v Lidické ulici. S navýšením kapacity
budeme moci sbírky z prostor hlavní
budovy muzea přemístit tam a prostory
zde by se tak mohly uvolnit.“
yy Zůstaňme ještě u výstavních
prostor muzea. Jak vnímáte rekonstrukci a provedení Bezručova domku v Kostelci na Hané? Zaznamenal
jsem jak nadšené, tak i méně kladné
ohlasy lidí.
„Díky každoročním seminářům pořádaným Asociací muzeí a galerií nebo
Národním památkovým ústavem
v Praze jsem výstav a expozic po republice viděla dost, tudíž mám proto
možnost srovnání. Červený domek
Petra Bezruče v Kostelci na Hané vnímám jako jedno velké fiasko. Že by
ze současné podoby expozice mohl
být někdo v roce 2021 nadšen, tomu
nevěřím. Texty na panelech vzešly
samozřejmě z pera erudovaných
kolegů, to nezpochybňuji, nicméně
forma instalace a prezentace je přežitá
a dle mého soudu nepatří do dnešní
doby.… Expozici chybí nápad, myšlenka, jak zaujmout školáky, mládež
a veřejnost vůbec. Patro domku slouží
jako archiv muzejních materiálů, což
je velká škoda, návštěvníci tam tak
nemají přístup. Bezprostřední okolí je
nevyužité, zahradnicky nedotažené,
ničím neupoutá. Je tam jen zatravněný
prostor, studna, altánek, nedostavěná

zídka směrem k sousedovi. Červený
domek je další úkol, který nás čeká.
A není zdaleka poslední. Nezmínili
jsme hvězdárnu v Kolářových sadech,
tam bychom si přáli totální rekonstrukci. Zatím běhám od jednoho problému k druhému...“
yy K čemu byste přirovnala ředitelování prostějovského muzea?
„Ke krizovému manažerství. Řešit tolik
věcí naráz, je opravdu adrenalin. Necítím se ale zoufale. Umím si představit,
jak se naše muzeum a budovy, které
nám patří, po obnovách změní. Důležité je vědět, jak to všechno může vypadat. Budování mě naplňuje, myslím, že
jsem budovatelský typ. Jen je toho teď
v začátcích strašně moc.“

Situace v muzeu
Zřizovatelem Muzea a galerie v Prostějově je Olomoucký
kraj. Od roku 2018 vedla
instituci Soňa Provazová, kterou v únoru letošního roku Rada
Olomouckého kraje odvolala.
Následně se statutárním zástupcem stal historik Václav Horák,
který muzeum vedl do 30. června letošního roku. Muzeum
spravuje také Galerii Špalíček,
prostějovskou hvězdárnu a památník Petra Bezruče v Kostelci
na Hané. Pracuje v něm okolo
třiceti zaměstnanců.

pandemie
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V Prostějově už přes DVA TISÍCE MJNO@<G@UµE@HJJàFJQµIÁ
AKTUÁLNĚ NAKAŽENÝCH!
Počet nově pozitivně testovaných

PROSTĚJOV Virová nákaza covid-19 nabírá šílené obrátky a jestli to tak půjde dál, lockdown je na
spadnutí. Během uplynulého týdne od pondělí do soboty přibylo
v Olomouckém kraji 4 911 nově
pozitivně testovaných osob na
covid-19, což je šíleně vysoké číslo. A je více než dvakrát vyšší než
předchozí týden! Situace je velice
vážná také v samém Prostějově,
kde počet aktuálně nakažených
už překonal hranici dvou tisíc nemocných lidí.
K nedělnímu poledni 7. listopadu
registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 105 012 případů
pozitivně testovaných osob v celém
Olomouckém kraji od začátku pandemie covid-19. Z tohoto počtu je
15 762 případů u seniorů nad 65 let.
Počet vyléčených pacientů dosáhl
výše 94 384 osob, na druhé straně ale
v Olomouckém kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti na
covid-19 již 1 752 lidí. Výrazně také
stoupla hodnota počtu potvrzených
případů nákazy za posledních sedm
dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel,
v kraji jde již o 811 obyvatel.
Hrozivě vypadající čísla v evidenci
hygieniků se týkají i aktuálně nakažených osob. Těmto statistikám v neděli
vládla stále ještě Olomouc s 2 515 případy, ale počet nemocných výrazně
stoupl i v Prostějově (2 008), Přerově

nabírá šílené tempo v celém kraji
GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

PROSTĚJOV O dalších sedm osob
se mezitýdně navýšil počet pacientů
s covid-19 hospitalizovaných v prostějovské nemocnici. To je ta špatná
zpráva. Ta lepší přišla z nemocničního očkovacího centra, kde zaznamenali zvýšený zájem o vakcinaci.
Dokonce už také třetí dávkou.
„Nemocnice AGEL Prostějov hospitalizuje aktuálně pětadvacet pacientů, z toho dva jsou ve vážném stavu.
V současné době musíme redukovat
vybrané operační výkony, které vyžadují pooperační pobyt na lůžkách
intenzivní péče. V případě dalšího
zvyšování počtů hospitalizovaných

pacientů s covid-19 budeme nuceni
omezit kapacitu některých standardních lůžek chirurgických operačních
oborů,“ informoval Večerník Adam
Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Zároveň potvrdil zvyšující se zájem
o vakcinaci. „Prostějovská nemocnice eviduje zvýšený zájem o očkování
proti onemocnění covid-19 a týdně
naočkuje více než sedm set osob. Na
vakcinaci přicházejí jak lidé na třetí
posilující dávku, tak i prvovakcinací.
V případě potřeby je očkovací centrum schopné svou kapacitu dále přizpůsobit,“ ujistil Knesl.
(mik)

1D]QDĀNiFKstudenti jsou
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Zdroj: KHS Olomouc

(1 194), Šumperku (901) a také v Zábřehu na Moravě (667). V Konici už
počet aktuálně nakažených překročil
„stovku“ se 104 nemocnými.

Večerník se tradičně během ví- rové nákazy v kraji pravidelně kokendu snažil spojit s hejtmanem mentuje. Redakce se mu už však
Olomouckého kraje Josefem Su- druhý týden v řadě nedovolala.
chánkem, který vývoj koronavi(mik)

PROSTĚJOV Pomáhali jednou, pomáhat ale můžou zas. Řeč je o učitelích
a studentech Střední zdravotnické
školy Prostějov (SZŠ). Ti loni během
nejhorší koronavirové krize nabídli
svůj čas a schopnosti prostějovské nemocnici. A ta pomocnou ruku ochotně
přijala. Jaká je ale situace nyní, kdy se
počty nakažených i hospitalizovaných
podle státu i nemocnic zhoršují?
„Normálně fungují naše čtyři ročníky na
praxích v rámci předmětu ošetřovatelská
péče. Vyučující už ale také nemocnici nabídli pomoc, třeba s očkováním nebo tes-

továním. Situace ale zatím vzdor některým
zprávám z médií není tak špatná,“ prozradil
Večerníku ředitel školy Martin Mokroš.
Koronavirus přitom zatím chod školy
ovlivňuje minimálně i po stránce výuky.
„Karanténa se týká ojedinělých případů,
stejně jako pozitivní testy. Část jich navíc
nepotvrdí následný PCR test,“ poznamenal Mokroš. Tím spíše jsou studenti Střední zdravotnické školy v případě horší situace v Prostějově ochotni pomoci. „Zatím se
žádná tragédie nekoná, ale může být hůř.
Nemocnici v tom nenecháme,“ vzkazuje
ředitel SZŠ.
(sob)

CHCETE TEST NA COVID?

7(50Ì1<-6287ë'(1'23Ő('83/1e
PROSTĚJOV Uplynulé pondělí začal listopad a s tím skončily
bezplatné testy na covid-19. Kdo se chce nechat na nebezpečnou respirační chorobu otestovat bezplatně, musí mít žádanku od svého praktického lékaře. Přesto jsou termíny na testy
v prostějovské nemocnici na týden dopředu plně obsazené.
Žádné větší fronty před testovacím centrem se však netvoří.
Večerník se o tom přesvědčil na vlastní oči.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pokud máte teploty, bolí vás celé tělo
a ztratili jste čich a chuť, přesto ještě
nejste oficiálně covid pozitivní. Tím
se stanete až poté, co máte v rukou
zprávu, respektive SMS v mobilním
telefonu, s výsledkem testu. Jenže
dostat se na testování v Prostějově

není vůbec nic snadného. „Můj tatínek ve svých jedenaosmdesáti letech
měl všechny covidové příznaky jako
z učebnice. Snad kromě zvýšené
dušnosti, což jsem přičítal tomu, že
se nechal na jaře plně očkovat. Proto
jsem se v úterý po konzultaci s praktickou lékařkou rozhodl nechat ho
otestovat na covid. Jenže nejbližší
termín pro objednání na PCR test
v prostějovské nemocnici byl až za
šest dní, v olomoucké to bylo za dva.
Tak jsme do nemocnice i s žádankou autem vyrazili už dnes, protože
čekat týden by jaksi postrádalo smy-

Léčba protilátkami byla v Prostějově pozastavena
sl. Jsem rád, že nás tu vzali,“ vyjádřil
se ve středu dopoledne přímo před
nemocnicí muž, který si nepřál být
jmenován, ale jenž je redakci Večerníku dobře znám.
Na test starší pán dlouho čekat nemusel, aktuálně před ním nebyl
u okýnka s registrací nikdo. Přestože
lidé pravidelně přicházeli a stejně tak
rychle odcházeli, žádné fronty se netvořily. „Rozhodně nemám ve zvyku
předbíhat, kdyby šlo o mě, tak to
neřeším, ale táta na tom i s ohledem
na věk není úplně nejlépe. Ostatně
nebral jsem sem ani svoji devětasedmdesátiletou maminku, u níž se
nemoc prokazatelně rozběhla o pár
dní dříve než u táty. Nicméně průběh byl u ní celkem mírný a po nece-

lém týdnu relativního klidu mi oznámila, že se cítí zcela dobře, včera se
dokonce pustila do sázení česneku.
Samozřejmě že mezi lidi nechodí,“
dodal sdílný muž, kterého Večerník
kontaktoval ještě v závěru týdne,
abychom se dozvěděli výsledek testu. „Vyšel dle očekávání pozitivní.
Tím se ovšem pro tátu prakticky nic
nezměnilo, protože léčba protilátkami, kterou nám doporučila praktická
lékařka a kvůli níž jsme tohle celé absolvovali, byla v nemocnici pozastavena. Snad by se měla rozběhnout
začátkem týdne, tak uvidíme. Do té
doby nezbývá než doufat, že očkování jej ochrání od ještě těžšího průběhu, kvůli němuž bychom museli volat záchranku,“ dodal bodrý chlapík,
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Foto: Martin Zaoral

který trošku litoval toho, že s otcem
zatím nestihl třetí dávku vakcíny.
„V jeho případě totiž od druhé dávky uběhlo půl roku a je nám jasné, že
množství účinných protilátek u něj

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

přirozeně klesá. Navíc se objevily
nové mutace. Na třetí dávku jsem
ho objednal, jak jen to bylo možné,
přesto jej čeká až koncem listopadu,“
uzavřel.

MARTIN ZAORAL

0O%PÜ>CTNOµM<UD@0FJIàÁH@QF<M<IO½IîQnD>CID
Covidové šílenství je zpět. Přitom
překvapit to nemohlo snad nikoho. Stejně jako na podzim odlétají
vlaštovky, tak se k nám vrací období
respiračních onemocnění, k nimž
covid-19 patří. Na základě solidního
promoření z minulého roku u nás
byl na rozdíl od jiných částí světa
během posledních pár měsíců klid,
je ale naprosto přirozené, že nemohl
trvat věčně.
Do boje proti covidu se však místo jednotlivých lidí opět šikují politici a nejrůznější státní instituce. Člověk si čím

dál více připadá jako za druhé světové
války po spáchání atentátu na Heydricha. Snad jen krůček nás dělí od toho,
aby byla založena Státní tajná hygiena
(StH), která při nasazení všech svých
příslušníků bude provádět tvrdé razie
ve školách i restauracích a posílat lidi
do přísné izolace. Činit tak bude „v zájmu nás všech, jen proto, aby zachránila naše zdraví a životy“.
Rozhodně není mým záměrem
zlehčovat nebezpečí koronaviru.
Jsem však přesvědčen, že jediné,
co v boji s touto nemocí pomá-

há, je očkování, zbytek je stále
trapnější hrou na schovávanou,
kterou stejně nikdy nemůžeme
vyhrát. Můžeme si klidně zalézt do
mrazáku, virus si nás jednou prostě
najde. Pokud se loni dala opatření
typu nošení roušek v uzavřených
prostorách pochopit, pak nyní, kdy
je očkování pro všechny zájemce
bez problémů dostupné, začínají být
mnohem směšnější než na začátku
pandemie.
Od chvíle, kdy je očkování k dispozici, mělo být jediným úkolem státu

zajištění dostatečného počtu vakcín
a jejich distribuce. Kromě toho by
lidé měli mít možnost zjistit si dostatek seriózních informací o možných
rizicích, pokud se očkovat nebudou.
Tím však úloha státu končí.
Je mi přitom naprosto jasné, že v nemocnicích mohou skončit i očkování, nicméně čísla, která k nám už
nějaký čas přicházejí ze světa, jednoznačně ukazují, že u nich je riziko
smrtelného průběhu covidu-19 ve
srovnání s jinými chorobami relativně nízké. Kdo se snad očkovat

nenechal, je to jeho boj, ať do něj
nezatahuje kohokoliv jiného! Navzdory těmto lidem je počet očkovaných snad již takový, že k přeplnění
kapacit nemocnic by dojít nemělo.
O tom, že by si v případě hospitalizace měl neočkovaný člověk vše uhradit z vlastní kapsy, jsem už již psal.
Smiřme se prosím jednou provždy
s tím, že stejně jako se lidé budou
rodit, tak budou i umírat, stejně jako
s tím, že příčiny, proč se tak děje,
prostě nikdy nebudou zcela v naší
moci.

Neustálé řízené zavírání čehokoliv je
čím dál větší hazard. K ničemu kromě propadu ekonomiky a zaostávání dětí to nepovede. Samozřejmě že
nějaké peníze se mohou natisknout
vždycky, snad jen čert však ví, jaká
pak bude jejich hodnota. Možná se
budou hodit tak akorát na zatápění
v kamnech.
Jisté je, že opakování stejných postupů při očekávání jiných výsledků je jedním z hlavních projevů šílenství. Opravdu se tedy necháme
zavírat až do trpkého konce?
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Konstelace hvězd Prostějova

Prostějované budou mít v těchto dnech problémy spíše sami se sebou a se svými
vztahy. V rodinách nastane mírné napětí způsobené buď nevěrou, nebo zbytečnou
žárlivostí. Ne všem se podaří partnerské neshody urovnat tak, aby se v rámci své
rodiny dokázali zabývat běžnými starostmi.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Nenechávejte za sebe dělat práci, kterou jste dostali od nadřízených zadanou právě vy. Sice se v těchto dnech
budete snažit zbavit veškerých starostí, ale v zaměstnání nic neflákejte.
Okamžitě by se to vymstilo.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Prožíváte nádherné chvíle plné romantiky a v žádném případě se nebudete
chtít nechat ničím a nikým rušit. Jenže
brzy poznáte, že vám někdo spokojený
život nepřeje. Objeví se komplikace, se
kterými si nebudete vědět rady.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Dokážete poradit i pomoci těm, kteří
si to zaslouží. Vaše dobrota padne na
úrodnou půdu, v nejbližších dnech
vytáhnete z maléru člověka, který
vám za to bude vděčný do konce svého života. Bude vás to těšit.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Neměli byste zapomenout vyřešit
běžné rodinné záležitosti a nenechávat je na svém partnerovi. Zapojte
se také více do toho, co musí právě
partner řešit každý den. Pokud nevíte, o co jde, zeptejte se ho.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Dobrou náladu by vám tentokrát nemělo vůbec nic kazit, snad jen pohled
na váš účet v bance. Ale jste zvyklí žít
i s málem, takže vám vůbec nebude
dělat problém, když na velký nákup
půjdete pouze jednou.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Hádky nemáte rádi, ovšem to, co se
tento týden stane na vašem pracovišti, nemůžete nechat jen tak bez
odezvy. Naštve vás kolega, který si
přivlastní výsledky vaší práce. A to se
bez ostrých slov neobejde.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Pokud jste už delší dobu sami a hledáte nového partnera, nelamte
všechno přes koleno a dejte si v navazování vztahů přestávku. Vyjeďte
si zcela sami na výlet a ujasněte si
v klidu, co vlastně od života chcete.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Čeká vás setkání se zajímavým člověkem, který by mohl mít obrovský vliv
na vaše další podnikání. Možná dáte
spolu dohromady nějaký výhodný
kšeft a při tom mezi vámi může přeskočit i ona pověstná jiskra.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nahromadí se ve vás negativní pocity
ze všeho, co se ve vašem okolí děje.
Nic nebude probíhat podle vás a naprosto nic nebudete schopni ovlivnit.
Měli byste se stáhnout do ústraní a vyčkat, až to přejde.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Dejte si do pořádku domácnost
a také zahradu, pokud ji máte. Jestli
si myslíte, že se uklidí všechno samo
nebo to za vás udělá partner, mýlíte
se. Přiložte ruku k dílu a uvidíte, jak
budete spokojeni sami se sebou.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Tíží vás myšlenky na nedávnou minulost, mávněte ale nad tím rukou
a snažte se žít současností. Do cesty
vám ale vstoupí člověk, kterého jste
si nepřáli potkat. Počáteční obavy ze
setkání se však brzy rozptýlí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Pozlobí vás auto, které budete nuceni odvézt do servisu. Oprava nebude
zrovna nejlevnější, takže budete muset hluboko sáhnout do svých úspor.
Nakonec to uděláte rádi, protože bez
auta jste jako bez ruky.

nákupní
servis
pro vás

500 g

Kolínka

500 g

Makarony

500 g

Farfalle

500 g

Penne

500 g

Fusilli

500 g

Naše
4'57/¦
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Těstoviny jsou potravinový produkt, který se vyrábí z nekynutého a chemicky nekypřeného těsta.
Pocházejí z Itálie a připravují se zejména z pšenice, pitné vody a přídavných látek k jejich obarvení nebo ochucení. Doporučují se vařit v osolené a rozlišujeme je na vaječné či bezvaječné. Dále se
můžeme setkat s těstovinami semolinovými, celozrnnými pšeničnými nebo špaldovými, ječnými
nebo žitnými. V obchodech zdravé výživy jsou k dostání také těstoviny z bezlepkové mouky –
pohankové, kukuřičné nebo rýžové. Vzhledem k jejich oblíbenosti chuti a rychlé přípravě je tuze
dobré vědět, že nejlevnější špagety nabízí Penny market, kde spolu s Lidlem seženete i cenově nejvýhodnější kolínka, penne a fusilli. Na nejnižší cenu se k nim v případě farfállí přidal také Kaufland. Výhradně do Lidlu pak zajděte pro makarony, vyplatí se to.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 3. listopadu 2021.

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: Vrahovice
Dne: 15. 11. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Vrahovice, jednostranně ul. Čs.
arm. sboru s č 1- 37. Týká se
domů 15/101, 17/100, 19a/390,
21/98, 31/93, 9/104, 27/95,
3/107, 29/94, 33/226, 13/102,
7/105, 35/92, 37/243, 23/97,
25/96, 5/106, 1/108, 11/103.
Obec: Sněhotice, Ondratice,
Podivice
Dne: 16. 11. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Ondratice: oboustranně od č. 8 a 31 po konec obce s č.
162, 183, dále část obce ve směru
od Sněhotic (ohraničená čísly:
167, 168, 15, 176) a oboustranně
od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48,
27, 54. Celá obec Sněhotice, Hájenka Sněhotice 110 (Hatě), Podivice-Osina hájenka č. p. 557/9.

Obec: Ochoz u Konice
Dne: 18. 11. 2021 od 7:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Ochoz u Konice: parc. č. K/2080,
K/2081, K/2076, K/2077.
Obec: Ohrozim
Dne: 18. 11. 2021 od 7:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Ohrozim - ve směru od
Plumlova po konec obce směr Vícov vč. přilehlých ulic směr kulturní dům a lokalita RD, oboustranně celá náves pod kostelem
vč. ulic za kostelem, dále od křižovatky Plumlov - Vícov oboustranně po část Hrabovec s č. 77,
78, 81 a od č. 64 a 82 (pod obchodem) oboustranně po konec
obce směr Lešany vč. RS plynu.
Obec: Hrubčice
Dne: 19. 11. 2021 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Hrubčice:
č. p. 221, 224, 225, 226, 227.
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Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 15. 11. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
zahrady parcel č. 720/4, 721/1,
hřiště TJ Sokol s parc. 815, č.
popisné 360 za hřištěm ve směru na Lutín.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 11. 2021 od 6:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Bernhardt Fashion CZ, s.r.o.,
Tovární ul.
Obec: Pivín
Dne: 22. 11. 2021 od 7:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Pivín - jednostranně ulice od č.
p. 88 po č. p. 5 včetně č. p. 254.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 11. 2021 od 7:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast:
levá strana ul. Olomoucká - od
č. 105 za říčkou Hloučela po č.
109.
EG.D, a.s.
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PŘEDPLATNÉ
JAKO
DÁREK
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě
Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?

Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Získáte dárkový certifikát, který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
Aktuálně nabízíme zvýhodnění v podobě slevy, dárku a dalších výhod!
Objednávejte na číslech

582 333 433, 608 960 042,

Předplaťte sobě nebo svým blízkým!

Jednoduše, rychle osobně
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
nebo pohodlně online,
či v redakci na Vápenici 19, Prostějov, v každém případě za nejlepší cenu.
kde nás nyní opět najdete každý den. Dárkový poukaz k vyzvednutí zdarma.

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
REALITY
Koupím chatu – chalupu. Děkuji
za nabídku. Tel.: 604 635 465
Sháním pro svou rodinu dům/pozemek.
Tel.: 737 601 184
Pracuji v PV a sháním ke koupi byt 2+1
nebo 1+1. Tel.: 736 791 091

KOUPÍM

A lesy stále šumí,
které jsi měl tolik rád,
Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal.
Stromy rostou a kytky stále voní,
jen ten, kdo Tě znal, ten porozumí...

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Pronajmu 2+1 sídliště Edvarda Beneše.
Tel.: 704 584 773.

Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

Pronajmu byt 1+1 55m2 s lodžií na
ulici Brněnská, vyvýšené 1 podlaží.
Od 1. 12. 2021. Tel.: 773 684 828.
Hledáme pronájem nízkopodlažního
bytu v cihlovém domě 2+1 nebo
3+1 se zahrádkou do 15 000,i s inkasem v Prostějově. Dcera má tělesné postižení, proto hledáme byt s vanou.
Nábytek máme vlastní. Nabídky prosím
na email: luci737@seznam.cz.

Dnes, tj. 8. listopadu 2021,
vzpomínáme
na nedožité 90. narozeniny
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení
a dne 6. listopadu 2021
jsme vzpomenuli
12. výročí od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají
manželka, dcery s rodinami
a vnoučata.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319
Dne 9. listopadu 2021
vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Jana CIHLÁŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera Jana
a syn Jan s rodinami.

Koupím historický motocykl nebo
moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Údržba zahrad a pozemků, kácení stromů, stříhání tújí, štěpkování dřevin.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.
Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178
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PRODÁM
Zdravotní prodejna IVKA - Plumlovská ulice nabízí velice pohodlnou obuv
i na velmi problémové nohy (vyteplené
papuče, zdr. pantofle, důchodky a velmi
žádanou softshellovou obuv na chladné
dny). Otevřeno 9:30-17:00 hodin, sobota 9:30-12:00 hodin. Tel.: 603 445 601
– majitelka Ivana Stopková.
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Nelepší řešení – co udělat se starou
nebo poškozenou vanou? Renovace
koupelnových van, akrylátovou vložkou,
bez zbytečného bourání a nepořádku.
Pro informace a objednávky volejte:
608 462 346 nebo 775 562 356
– pan Přecechtěl.

Dne 10. listopadu 2021
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Rostislava VYSLOUŽILA.
S láskou stále vzpomínají
manželka Bronislava
a synové Rostislav
a Erik s rodinami.

Dne 7. listopadu 2021
jsme vzpomenuli
1. výročí od úmrtí
pana Václava HRUBÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Milada
a děti s rodinami.

Dne 9. listopadu 2021
vzpomeneme 18. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

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

A láska zůstala – ta smrti nezná.

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

Dne 9. listopadu 2021
uplyne 1. rok od úmrtí
pana Františka DOPITY
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera
s rodinou.

Dne 6. listopadu 2021
jsme si připomenuli
1. smutné výročí
od úmrtí naší maminky
paní Marie MOŽNÉ
z Tištína.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

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

Dne 11. listopadu 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Libor STROUHAL.
Za tichou vzpomínku
děkuje Lenka s dcerami
a vnoučaty.

Dne 9. listopadu 2021
vzpomeneme 16. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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

Dne 4. listopadu 2021
jsme si připomenuli 3. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Tomáš MACH
z Bílovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, bratr
a synové.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Prodej brambor na uskladnění různých
odrůd 12 Kč/kg a krmných brambor
3Kč/kg. Každou neděli od 9 do 12 hodin
až do Vánoc. Oldřich Mlčoch, Lešany 36.
Tel.: 720 548 802, 721 308 323.

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

FINANCE
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Pohřební služba Pavel Makový
21061620769

21072820918

Dnes, tj. 8. listopadu 2021,
by se dožil 90 roků
pan Jaroslav MÁJ
z Doloplaz.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK 12. listopadu,
v 10.00 hodin

Nabízím opravy šicích strojů všech
značek. Tel.: 608 462 346

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

17

8. listopadu 2021

Kdo v srdci žije, neumírá.
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SLUŽBY
„Je dobré vědět a uložit si
telefonní číslo 777 135 540.“
Jsme zde pro Vás 31 let. „Tato služba je
našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn. ohřívačů,
karmy PO-35-370-371 (Mora).
Zabudování bezpečnostních zámků
do bytů. Tel.: 777 135 540,
mail: 99fab@seznam.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Sedláček 1945
Prostějov
Miroslav Nenal 1947
Prostějov
Jiří Pekáček 1952
Plumlov
Jaroslav Prachař 1943 Klopotovice
Anna Kociánová 1945
Otaslavice
Petr Meisner 1967
Smržice
František Kunčík 1940
Prostějov
Zdeňka Hloušková 1934 Otaslavice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 8. listopadu 2021
Antonín Galář 1935 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Luboš Zedek 1994
Prostějov
Olga Růžičková 1928 Prostějov
Marie Buldaková 1945 Olomouc
Josef Bernatík 1944 Prostějov

František Balcařík 1955
Prostějov
Alena Přecechtělová 1948 Olšany u Prostějova
Miroslav Šálek 1951
Klenovice na Hané
Vilém Ohli 1941
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloslav Johanides 1941 Křenůvky
Arnoštka Kvapilová 1936
Zdětín

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 9. listopadu 2021
Jarmila Zatloukalová 1923 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská

20091121413

20043020669

21100211416

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Květoslav Jakeš 1969
Anna Řehulková 1929

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Sobota 13. listopadu 2021
Růžena Vlková 1946 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Firma na šití kožené konfekce hledá
šičky, plat. podmínky 20.000 Kč. Firemní
benefity, stabilizační příspěvek 5.000 Kč.
Nástup možný ihned.
Info na tel.: 603 834 529

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
21081621020

21102621397

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

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 12. LISTOPADU V 10.00 HODIN
9<8l,-7((0$,/INZERCE@VECERNIKPV.CZ
¤,7(/608 960 042

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Šič/-ka
Strojírenský dělník/-ce
Svářeč/-ka
Kovář/-ka
Referent/-ka prodeje
Operátor/-ka
Účetní
Rozpočtář/-ka
Skladník/-ce
Zedník/-ce
Zámečník/-ce

20 000 Kč
20 160 Kč
23 000 -35 000 Kč
28 000 -33 000 Kč
20 500 Kč
20 857 Kč
22 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
24 800 -32 300 Kč

jednosměnný
třísměnný
dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Gamsbart, Prostějov
Železárny Prostějov
DT Mostárna, Prostějov
Alper, Prostějov
Wisconsin Engineering CZ, Prostějov
Kendrion, Prostějov
Jiří Komínek, Prostějov
Hanácké stavby, Prostějov
Energoforest, Prostějov
Smart stavby, Prostějov
Windmöller, Kralice na Hané

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 tel.: 950 154 317.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
21100421426

21110421426

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Montážní dělník/-ce 120 Kč/hod. třísměnný
střední odborné Futures Contproduct, Vranovice-Kelčice
Účetní
167 Kč/hod. jednosměnný střední odborné ÚčtujemeProVás, Prostějov
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.

21101811340

21090811135

2007162118

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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21110511452

21100711190

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

soutěže

8. listopadu 2021
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Waitova ulice
Tereza MARCIÁNOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

Rovněž čtyřiačtyřicáté 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 písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 11. LISTOPADU 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Michaela Beránková Zdenka PŘECECHTĚLOVÁ, Bedihošť
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...U ZASTÁVKY
Karel PONÍŽIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 4, 9, 9
Marta ŘEHULKOVÁ, Otaslavice
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ponožky od Marušky zahřejí po celý podzim až do zimy.
Anna NESPĚCHALOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20101661623

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá BEDÝNKU JABLEK
YKRGQRWČ.þ

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili nečekaně zvolenou poslankyni
do Parlamentu České republiky, která vyskočila na kandidátce nejmenované koalice...
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ARUM, BAIE, BOAT, ČADA, EURA, GRUS, KLOZ, LAAU, LAMO,
LEXA, MALÍ, MAON, MENO, MILÝ, MNIŠI, NÁSTUPY, NAZE,
NUCHA, PALAŠ, PSOUN, PTYALIN, RANÍK, ROSS, SRKY, ŠTÚR,
TUBUS, TÚRY, VEGA, ZRADIT

20050760687

...NA ZÁMKU

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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zveme vás...
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BÉVÁVALO
KDY: SOBOTA 13. LISTOPADU,17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Hanácký soubor písní a tanců Klas slaví výročí, a to hned dvě! Klas slaví 50. výročí od
svého vzniku a dětský soubor Klásek o pět
let méně. Své oslavy s názvem Bévávalo si
tento Hanácký soubor písní a tanců naplánoval na tuto sobotu v sále prostějovského
divadla.
Vystoupení k 50. výročí souboru Klas a 45.
výročí dětského souboru Klásek sestavené
z tanců, zvyků a písní hanáckého regionu,
kde se představí široké veřejnosti všechny

složky souboru. Dospělý soubor Klas a jeho
dětské složky Klásek a Kláseček zde předvedou divákům průřez své dosavadní činnosti.
Můžete se těšit na zapomenuté zvyky, žertovné tance i lidové zábavy, dětské hry a vyprávění o časech minulých. „Všechny naše
příznivce a kamarády bychom rádi pozvali na
akci roku. V sobotu třináctého listopadu vás
velmi rádi uvidíme na našem již padesátého
výročí založení souboru,“ hlásí Klas na svých
stránkách.

Představení bude doprovázeno průvodním
slovem členů souboru i lidovými vypravěči. „Na srdečné uvítání, na váš Klas, Klásek
a Kláseček, na jejich staré, ale hlavně také
nové choreografie, na skvělou muziku, na nezaměnitelného moderátora Jorku Vrbu a na
spoustu dárků a překvapení,“ píše Klas.
Vstupenky v hodnotě 200 korun zakoupíte v předprodeji v Městském divadle
v Prostějově nebo po telefonické domluvě
u Evy Nesvadbíkové, tel: 776 680 162.

akce
v regionu

Divadelní pátek v Němčicích nad Hanou
Město Němčice nad Hanou zve na Divadelní pátek 12. listopadu od
19:30 hodin v kině OKO. Tentokrát se můžete těšit na komedii sestavenou ze čtyř nesouvisejících příběhů, které ovšem mají jeden důležitý společný znak: mezilidské vztahy, jednu
postel a problémy, které kolem ní vznikají. Dva stejní herci se představí ve čtyřech rozdílných
dialozích. S představením Kdo se bojí postele? dorazí divadlo ARTUR a herci Roman Štolpa a Monika Timková. Předprodej vstupenek v kulturním středisku a knihovně.

Průvod světýlek v Kralicích
Zajímavou akci plánují v Kralicích na Hané. Na pátek 12. listopadu zde hasiči spolu se
spolkem Kralice spolu chystají Průvod světýlek. Jde o určitý dozvuk halloweenu, na programu je různě křiklavě osvětlený průvod – dětí, dospělých, rodin, zkrátka všech, co se nachomýtnou. Start je od radnice v 16. 3é hodin, cílem je nedaleký park u kulturního domu. Na
místě pořadatelé nabídnou občerstvení, halloweenskou atmosféru, a malou stezku odvahy
pro ty, co mají pro strach uděláno.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 8. listopadu
17:00 ETERNALS
akční drama USA
20:00 ZPRÁVA
český válečný film
úterý 9. listopadu
15:00 METRO SENIOR:
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
thriller USA
18:00 KAREL
český dokument
20:30 NĚKDO
NA DRUHÉ STRANĚ
horor Švédsko
středa 10. listopadu
17:30 VENOM 2:
CARNAGE PŘICHÁZÍ
americký akční film
20:00 LIDI KRVE
drama ČR
čtvrtek 11. listopadu
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
český romantický film
20:00 POSLEDNÍ NOC V SOHO
horor Velká Británie
pátek 12. listopadu
15:30 ADDAMSOVA RODINA 2
americká komedie
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 ETERNALS
sobota 13.listopadu
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaný český film
17:15 ETERNALS
17:30 MANŽELSTVÍ
americký dokument
20:15 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
neděle 14. listopadu
10:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
14:00 SEAL TEAM:
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
animovaný Jihoafrická republika
16:00 RAFFAEL – MLADÝ
GÉNIUS
italský dokument
17:30 KAREL
20:00 POSLEDNÍ NOC V SOHO

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 9. listopadu
15:00 KARBON-POZDRAV
Z PRVOHOR
kreativní odpoledne, vytvoření plastické
krajiny karbonu z papíru, tvoření bude
předcházet komentovaná prohlídka výstavy
s kurátorkou Vladimírou Jaškovou
do 21. listopadu
PENÍZE A MOC
výstava mincí
do 5. prosince
KARBON –
POZDRAV Z PRVOHOR
autorská výstava
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských
synagog a modliteben

Zlatá
brána

ZUŠ
V. Ambrose

nám. T. G. Masaryka 2
středa 3. listopadu
17:00 PO STOPÁCH MISTRŮ
výstava žáků letní výtvarné školy

Kravařova 14, Prostějov
do 30. listopadu
MALÝ GRAFIK
výstava grafických prací žáků

Zámek
Prostìjov

Špalíèek

virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný a svébytný
umělec byl s Prostějovem spjatý přes padesát
let, stal se jeho jakýmsi výtvarným kronikářem,
když zachycoval jeho atmosféru, proměny i pulzující život
do 14. listopadu
ZE TMY KE SVĚTLU
výstava Jindřicha Štreita

Zámek
Konice
do 21. listopadu
SVÍTÁNÍ
výstava obrazů Heleny Pirohové

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 9. listopadu
17:00 CESTAMI TVŮRCŮ
MODERNÍ ARCHITEKTURY
V OLOMOUCKÉM KRA JI
vernisáž výstavy ke 150. výročí narození
Jana Kotěry v promenoáru divadla,
architekta mezinárodního významu, vůdčí
osobnosti české moderní architektury
středa 10. listopadu
19:00 KOLAPS
spolek Losers Cirque Company
divadelní představení
Hrají: Petr Horníček, Lukáš Macháček,
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jana
Telcová, Kristýna Stránská, Martina
Illichová
Režie: Tomsa Legierski
čtvrtek 11. listopadu
19:00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
Východočeské divadlo Pardubice
fiktivní příběh o jednom z nejslavnějších
dramatiků
všech
dob,
Williamu
Shakespearovi, kterému se nedaří psaní hry
na objednávku
Hrají: Josef Láska, Jana Ondrušková, Josef
Pejchal, Petr Dohnal, Jindra Janoušková,
Tomáš Lněnička
Režie: Petr Novotný
sobota 13. listopadu
17:00 BÉVÁVALO
Hanácký soubor písní a tanců klas
vystoupení k 50. výročí dospělého souboru
Klas a 45. výročí dětského souboru Klásek
a Kláseček, na programu bude průřez
dosavadní činností

BASKETBAL:
pátek 12. listopadu
20.00 TJ OP Prostějov – TJ Šumperk „B“ (7. kolo Středomoravskéligymužů,NárodnísportovnícentrumPv)
sobota 6. listopadu
17.00 BCM Orli Prostějov – BK Opava (1. kolo extraligy kadetů, Sportcentrum DDM Pv)
SK K2 Prostějov – Strabag Zlín (1. kolo ligy kadetek
U17, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 7. listopadu
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – Strabag Zlín (8.
kolo Středomoravského přeboru mladších minižáků
U12, ZŠ Palacká Pv)

FLORBAL:
sobota 13. listopadu
18.00 SK K2 Prostějov – SK Domaslavice (9. kolo
Divize, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
neděle 14. listopadu
9.00 SK K2 Prostějov – FBC ZŠ Uničov (5. kolo olomoucké ligy starších žáků, hala Sportcentrum DDM
Prostějov, Vápenice Prostějov)
12.30 SK K2 Prostějov – FBC Topgal Šternberk (5.
kolo olomoucké ligy starších žáků, hala Sportcentrum
DDM Prostějov, Vápenice Prostějov)

Uprkova 18, Prostějov
do 14. listopadu
MASARYKOVY NÁVŠTĚVY
V HANÁCKÉM JERUZALÉMĚ
výstava ke 100. výročí od první návštěvy
T. G. Masaryka v Prostějově

Kniho klub
DUHA

HÁZENÁ:

Školní 4, Prostějov
středa 10. listopadu
14:00 3BOBULE
česká komedie

neděle 14. listopadu
8.30 TJ Sokol Centrum Haná – Házená Velká Bystřice (9. kolo ligy starších žáků Olomouckého kraje,
Městská sportovní hala Kostelec na Hané)
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – HK Ivančice
(8. kolo 2. ligy mužů JM, Městská sportovní hala v
Kostelci)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – Sokol Újezd u Brna
(8. kolo 2. ligy mladších dorostenců ČR, Městská
sportovní hala Kostelce na Hané)

Prostìjovské
zima
Náměstí T. G. Masaryla (před budovou muzea)
--krasobruslení Prostějov

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov
neděle 14. listopadu
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

Státní okres.
archív
Třebízského 1, Prostějov
do 17. prosince
XII. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava Fotoklubu Prostějov

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 8. listopadu
17:00 ANGLIČTINA
PRO DĚTI A RODIČE
povídání s rodilou mluvčí z Kanady
Karoline na téma Halloween
úterý 9. listopadu
09:30 PROMÍTÁNÍ
PRO NEVIDOMÉ
speciální zvuková verze filmové pohádky
Svatojánský věneček
středa 10. listopadu
17:00 VIRTUÁLNÍ REALITA:
OCEAN DESCENT
VR zážitek, při kterém se budete potápět
v kleci na mořské dno k záhadné ponorce
čtvrtek 11. listopadu
17:00 ZDRAVOU STRAVOU
PROTI ÚNAVĚ
poradna za účasti nutriční terapeutky
Zuzany Švédové, autorky knihy Zdravou
stravou proti únavě

CO, KDY, KDE aneb
informace a události z vašeho okolí…
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: 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).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu po
telefonické domluvě.
V úterý 9. listopadu v 17.00 hodin se koná lekce
NORDIC WALKINGU v rámci grantu
Zdravé město s instruktorkou Lenkou Sehnalovou
u hvězdárny v Kolářových sadech.

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními
dětmi,k kde kromě pravidelných aktivit pro
děti (říkanky, písničky, tanečky) bude připravena i rodičovská diskuzní skupina
* úterý 9. listopadu od 17:00 do 19:00
hodin bude pokračování KURZU
EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ,
kde se dozvíte jak lépe porozumět svému
dítěti i sobě. Lektorky p. Rozehnalová a p.
Poskočilová vám pomůže lépe porozumět
svým dětem, vychovávat je k zodpovědnosti,
správně s nimi komunikovat a řešit konflikty.
Probrány budou čtyři výchovné styly.
* ve středu 10. listopadu od 8:30 do 11:30
hodin bude nadále probíhat adaptační kurz
ŠKOLIČKA V MOZAICE pro děti před
vstupem do mateřské školy. Děti se budou
připravovat na vstup do mateřské školky,
v nichž budeme simulovat režim v MŠ
(výtvarné, hudební, pohybové aktivity) včetně
pobytu venku. Příprava i na odloučení od
rodičů. Pokud z důvodu nemoci nevyužijete
všechny lekce, je možno využít zdarma vstupy
na pondělní Kluby rodičů a dětí.
* ve čtvrtek 11. listopadu od 17:00 do 19:00
hodin proběhne prezentace JAK SE ŽIJE
V CHILE manželů Valdovinos. Rodilý Chilan
Fabian Valdovinos bude vyprávět o své zemi
– o chilské kultuře, gastronomii, zdravotnictví
a školství. Tlumočení zajistí Fabianova česká
manželka, která doplní své postřehy.

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 9. listopadu od 18:00 do 20:00 hodin
proběhne beseda na téma RODIČOVSKÁ
ZAKLÍNADLA se zkušenou lektorkou Markétou
Skládalovou, kde se bude probírat jak nejlépe
mluvit s dětmi, naslouchat jim. Sdílet rodičovská
zaklínadla a dozvědět se něco nového.
SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje
zrakově postiženým klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc
při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče. Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30,
čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 10. listopadu od 8:30 do 14:00
hodin bude probíhat vycházka nejen pro
seniory, která povede do okolí Šternberka.
Projdete nenáročnou NAUČNOU STEZKU
PRABÁBA. V případě špatného počasí je
v plánu návštěva Šternberského kláštera a
Expozice času. Ráno odjezd vlakem z hl. nádraží
v 8:35 hodin do Olomouce, odtud se bude
pokračovat autobusem do Šternberku. Návrat
kolem čtrnácté hodiny, délka trasy 5 až 6 km.
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Po delší době výraznější
vítězství získaly
na své konto
volejbalistky Prostějova

dvoustrana 36-37

AVATARKA
S HVĚZDAMI
ƔƔ Provozovatelka kavárny Iva Polická
před jedním z obrazů Vladimíra Hally,
na němž jsou zachyceni mimo jiné Jan
Werich s Miroslavem Horníčkem
strana 22

PROSTĚJOV Více je známá jako skvělá, všestranná sportovkyně a zejména jako vzpěračka.
Kromě zvedání činek však také hodně energie a času věnuje judu. A podobně jako při zvedání
činek, tak i v tomhle sportovním odvětví slaví úspěchy. Jeden čerstvý si připsala ve Francii, kde
bojovala za oddíl hranického juda o titul světové šampionky mezi neslyšícími.

Michal SOBECKÝ
„V prvním zápase Julie porazila
ukrajinskou soupeřku s přehledem
na ippon. Ve druhém reprezentantku Kazachstánu, kdy nejprve
skórovala technikou soto maki

komi wazari a následně si připsala
druhé wazari technikou kesa gatame. Ve finále se postavila ruské obhájkyni titulu,“ uvádí facebooková
stránka hranického juda. Spokojená byla samozřejmě i sama sportovkyně. „Nejtěžší byl poslední

zápas s Ruskou, která vyhrála loni
a byla tedy favoritkou. Je o více
než hlavu menší než já, musela to
tedy mít ve svalech. Čekala jsem,
že bude hodně silná a překvapilo
mě, že jsem ji pak udržela v držení,“ usmívá se Švecová.

PRO LETOŠEK
DOHRÁNO
ƔƔ Poslední hvizd a nižší fotbalové
soutěže ulehají k zimnímu spánku, Jak
dopadly derniéry podzimní části?
dvoustrana 30-31

Botanická
Botanic
cká zahradaa ssee ppochlubí
ochlubí

LAVIÈKOU ZAMILOVANÝCH
PROSTĚJOV Výborný nápad za „pár“ korun. Botanická zahrada Petra Albrechta v Prostějově se od minulého týdne chlubí něčím, co zcela jistě do tohoto areálu
přiláká nejen milovníky flory. Botanickou zahradu totiž obohatila lavička zamilovaných. Prostějov se tak přiřadí k lokalitám, kde mobiliář tohoto druhu již slouží.
„Lavičku pro město vyrobilo na zakázku Umělecké kovářství a zámečnictví Stawaritsch z Kostelce na Hané. Motiv
lásky jistě potěší nejen zamilované. Od nového mobiliáře
si slibujeme zvýšení návštěvnosti botanické zahrady a vytvoření netradičního milého místa,“ uvedl první náměstek
primátora Jiří Pospíšil, který má správu a údržbu majetku
města ve své pracovní náplni. Jak dodal, zmíněná lavička
přišla městsku pokladnu na 25 000 korun.
Mobiliář je v současnosti již uložen v botanické zahradě a v jarních měsících začne plnit svoji funkci. „Věřím, že se nevšední
lavička bude líbit a bude sloužit ke spokojenosti všech. Umístěna bude tak, aby výhled navodil co nejvíce pocit romantiky.
Její bočnice obrostou popínavé růže. Lavičku by mohli lidé

2TCEQXPÊEK RTQUV÷LQXUMÆ DQVCPKEMÆ \CJTCF[ WOÊUVÊ NCXKéMW
\COKNQXCPÚEJFQTQOCPVKEMÆJQRTQUVQTW,GLÊDQéPKEGPCXÊE
DWFQWQDTčUVCVTčåG
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

například využívat na svatého Valentýna, novomanželé zase
ke svatebním fotografiím,“ usmívá se náměstkyně primátora
Milada Sokolová, podle níž jde o další krok k zatraktivnění
zahrady pro obyvatele i návštěvníky města Prostějova. (mik)
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PROSTĚJOV Zajímavý duel čeká v tomto týdnu na prostějovské basketbalisty. Ti se na vlastní palubovce
střetnou s týmem z jedné největších tuzemských bašt, slezské Opavy. Tamní druhý výběr k účastníkovi
Kooperativy NBL se v aktuální prvoligové sezóně trápí. Trvale se pere až těsně nad chvostem tabulky, která je však nesmírně vyrovnaná. A bodový rozdíl mezi Prostějovem, a právě Opavou je tak minimální. Kdo
v klání uspěje? Utkání začíná v pátek 12. listopadu od 18.00 hodin ve Sportcentru-DDM.
Opavští basketbalisté týmu 2010 za sebou mají poměrně divoký vstup do sezóny. Výsledky „béčka“ Slezanů jsou totiž dosud jako na houpačce. Tým se dělí o předposlední příčku, přitom má za sebou ale několik
cenných úspěchů. Třeba výhru nad Pardubicemi a velice těsný souboj se Zlínem. Většinu svých klání však
Opava dosud prohrála, často přitom rozdílem třídy. Tým například vůbec nezvládl derby s Ostravou, když
prohrál o více než třicet bodů. Nakládačku dostal také proti Novému Jičínu. Naopak s Prostějovem se Opava potká poprvé. Oproti Orlům má výrazně horší obranu a mírně horší útok. Svěřenci kouče Pešty se po
nepovedeném úvodu ročníku přece jen zlepšují a je tak mírným favoritem utkání.
Kdo pak ve slezském týmu vyniká? Pár jmen by se rozhodně našlo. Nejvíce zatěžkávají konta soupeřů často bodující Viktor Cvek a Kryštof Kavan. Oba v průměru dávají patnáct bodů za zápas. Michal Ihring se
zase může těšit ze skvělé statistiky v procentuální úspěšnosti dvoubodových hodů v podobě 71 procent!
Kryštof Vlček zase je schopný proměnit každou druhou „trojku“. A opět duo Cvek–Kavan, tentokrát vládne doskokům ve svém týmu.
(sob)
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PROSTĚJOV Víte,jakétojemítDavidaCoperfieldazasouseda?Jaképrasárničkyvystřelilolidstvodovesmíru? A jak se píšou fejetony a vznikají stand-upy v pořadu Na stojáku, u kterých se budete řehtat jako blázen.
Pokud stále ještě ne, pak jste nebyli ve středu 3. listopadu při setkání s Pavlem Tomešem. Sebevědomě
vystupující spisovatel a komik v rámci svéTour de knihovny dorazil i do prostějovské bibliotéky.
desítky zvědavců. „To je zatím nejvíc ze
všech mých návštěv knihoven,“ přiznal
Pavel Tomeš, který se ve stejný den
pro Večerník
jako v Prostějově představil také na
obrazovce ČT během vysílání DobréMartin
ho rána. Při této příležitosti jej doproZAORAL
vodila populární zpěvačka a herečka
Při této příležitosti do podkrovního Hana Holišová, jež se stala kmotrou
sálu knihovny zavítaly něco přes dvě jeho humorného románu o smrti Až

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Horská dráha se odkládá, kvůli nemoci

21110511451

PROSTĚJOV Zklamáním si museli
projít lidé, kteří se na středu 3. listopadu chystali do prostějovského
městského divadla. Nedočkali se totiž avizované hry Horská dráha. Důvodem byla nemoc jednoho z herců.
„V představení účinkují dva herci Milan Kňažko a Jitka Ježková. No a Milan
Kňažko je nemocný. Vzhledem k tomu,
že se jedná o hru se dvěma herci, není
alternace možná. A tak z Divadla Bolka
Polívky volali, že se představení uskutečnit nemůže,“ objasnila produkční
Městského divadla v Prostějově Hana
Šprynarová.

O představení však diváci nepřijdou. Znám už je dokonce i jeho
náhradní termín. „Vše je domluveno na 20. února příštího roku od
devatenácti hodin. Lístky zůstávají
v platnosti i na něj a bude možné
případně ještě dokoupit,“ dodala
Šprynarová.
Při současné situaci se zpřísněnými
protikoronavirovými opatřeními
by pak bylo možné nejspíš i později
na představení sehnat lístek. Část
potenciálních diváků pro zavedená
opatření raději na kulturní či společenské akce nechodí.
(sob)

na ten konec dobrý. Právě představení této knihy neslo podtitul „literární
stand-up“.
„V podstatě se jedná o normální autorské čtení, jenže jsem to nazval jinak,
protože na autorská čtení nikdo nechodí, neboť si všichni myslí, že spisovatel bude chvíli něco říkat, pak dlouze
číst ze své knihy, mezitím si na chvíli

2CXGN6QOGwRWDNKMWXMPKJQXP÷
RąGFUVCXKN UXQLK MPKJW #å PC VGP
MQPGEFQDTÚ Foto: Martin Zaoral
zdřímne a pak vám tu knihu bude chtít
prodat… Byl bych rád, kdy to bylo
dnes živější. Od čtení tedy prostě přejdeme rovnou k té závěrečné fázi,“ pobavil publikum Pavel Tomeš, přičemž
ukázal na připravený balík knih, který
s sebou přivezl.
V dalším průběhu setkání nečetl pouze z poslední knihy, ale nejprve uvedl

ukázky svých předchozích tří knih,
které převážně vznikly z fejetonů napsaných původně pro týdeník Sedmička. Vzhledem k tomu, že je Pavel
Tomeš sám sobě vydavatelem, přidal
i několik zkušeností z této branže. Při
tom všem bystře reagoval na podněty
z publika a bylo patrné, že ve srovnání
s jinými spisovateli má i vystupování

před lidmi skutečně v malíčku.
Přítomní se dobře bavili a často se
nahlas smáli, čímž nepochybně udělali i hodně pro své zdraví. To ostatně
budou moci i nadcházející čtvrtek 11.
listopadu, kdy do podkrovního sálu
městské knihovny dorazí autorka knihy Zdravou stravou proti únavě Zuzana Švédová.

Z VÝSTAVY

V Avatarce se u stolu sešli i Zeman s Klausem
PROSTĚJOV Hledání ztraceného
času aneb cesta do hlubin pijákovy
duše. Tak pojmenoval výtvarník
Vladimír Halla svoji výstavu, která
byla až do uplynulé neděle 7. listopadu k vidění v kavárně Avatarka na
hlavním prostějovském náměstí.

Martin ZAORAL
Všechny dobré nápady se u nás
zrodily v hospodě. Tahle myšlenka
možná stála za zrodem cyklu obrazů
Vladimíra Hally, který byl od 3. října

Vladimíra Hallu od neděle vystřídal Milan Kubeš
k vidění v kavárně Avatarka. Ten zachytil známé české osobnosti, kterak
se sešly u jednoho hospodského
stolu. Na jednom obraze tak můžete
vidět společně popíjet Jana Wericha
s Miroslavem Horníčkem, Zdeňkem
Svěrákem, Ladislavem Smoljakem,
Milanem Lasicou, Juliem Satinským,
Miroslavem Šimkem, Jiřím Grossmannem a plejádou dalších známých
humoristů. U jiného stolu zase sedí

Miloš Zeman s Václavem Havlem
i Václavem Klausem.
„S Vladimírem Hallou se již známe
spoustu let. Návštěvníky jeho obrazy
bavily, nejraději na nich hledali osobnosti, které sami znají. Řada z nich si
některé chtěla rovnou koupit, v tom
jsem je odkazovala na autora. Zrovna
o politiky však zájem moc nebyl,“ prozradila Večerníku Iva Polická, provozovatelka kavárny, kde jednu výtečnou

výstavu již od neděle vystřídala druhá.
Své velkoplošné obrazy zde totiž nově
vystavuje jeden z nejvýraznějších talentů současné prostějovské scény
Milan Kubeš. Absolvent Fakulty výtvarného umění VUT Brno je známý
svými výsostně dynamickými obrazy,
které navzdory rozmáchlému malířskému gestu neztrácí kontakt s realitou, v níž nápadně často hledají krásu,
sílu a něžnost.

společnost
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PLUMLOV Další akce, která má
v Prostějově už letitou tradici, se
uskutečnila v sobotu odpoledne
v kavárně Národního domu. Po
roční pauze zaviněné nákazou covid-19 se do útrob naší secesní památky vrátila Taneční odpoledne,
která byla velice oblíbená hlavně
mezi lidmi dříve narozenými.

BYLI JSME
U TOHO

Michal KADLEC
8EJQFFQTCFPKEGUVąGåKN[FX÷éCTQF÷LPKEGCRCXQWMRTQ\¾LGOEGD[NRąKRTCXGPKJCNNQYGGPUMÚHQVQMQWVGM Foto: Facebook

KOSTELEC NA HANÉ Jak slíbili,
tak udělali. Parádní halloweenskou
výzdobu mohli na přelomu října a listopadu obdivovat lidé před radnicí
v Kostelci na Hané. Propracované
dekorace sklidily veskrze pozitivní
ohlasy.
Za přípravou tematické výzdoby stáli
zejména organizátoři Strašidelného lam-

pionového průvodu plánovaného na 27.
října. Ten však musel být kvůli zhoršující
se epidemické situaci a onemocnění řady
dětí i dospělých nakonec zrušen.
„Před radnicí jsme vytvořili malý fotokoutek a vchod nám hlídaly dvě čarodějnice,“ popsal Večerníku kostelecký
starosta František Horák, který jedním
dechem poděkoval všem, kteří při

tvorbě přiložili ruku k dílu. Výzdoba se
setkala u většiny místních s nadšením.
„Byl to skvělý nápad, nejvíc se nám
líbilo, jak to večer svítí,“ vyjádřila se například Jana Polýnková. Pokud byste
ji chtěli vidět na vlastní oči, budete si
muset počkat na příští rok. V průběhu
uplynulého týdne totiž již byla odstraněna.
(mls)

První ze série tří Tanečních odpolední
sice nepřilákala velkou návštěvnost,
organizátoři ale věří, že další soboty
13. a 20. listopadu si přijde do Národního domu zatančit více lidí. V sobotu
vyhrávala třem starším dámám k tanci
i poslechu opět Romantika band Romana „Pytlíka“ Doležela. „Jsme tady
samy tři kamarádky, ale aspoň máme
parket jen pro sebe. Bavíme se více než
dobře,“ vyjádřila se spokojeně jedna

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

0CRÊUPKéM[MCRGN[4QOCPVKMCDCPFdVTUCNCqX0¾TQFPÊOFQO÷VTQLKEGUXKåPÚEJ
UGPKQTGM
Foto: Michal Kadlec

z účastnic sobotního Tanečního odpoledne v Národním domě.
„Tančeme, dokud můžeme a dokud
nám to koronavirus dovolí. Tuto akci
jsme v radě města opět rádi podpořili,
lidi se mají bavit a nejen dříve naroze-

ní. Já věřím, že příště do Národního
domu zavítá na Taneční odpoledne
daleko více lidí, máme na to ještě dvě
soboty,“ komentovala akci Milada Sokolová, náměstkyně primátora zodpovědná za kulturu v Prostějově.

k΄_a¶ÞN¥¯N΄¢*΄¶à΄¶¢aO͚΄¢¯k_Ô΄a*΄IÔO
Při slavnostním otevření
nechyběli radní ani krasobruslařky

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Po ročním půstu zaviněném pandemickou situací došlo letos k zásadnímu rozhodnutí vedení města. Přestože
i v těchto dnech jsou okolnosti kolem nákazy covid-19 hrozivé,
radní i tak rozhodli o otevření provozu mobilního kluziště před
budovou muzea na náměstí T. G. Masaryka. A uplynulý pátek
odpoledne došlo k jeho slavnostnímu otevření, byť podmínky
nebyly zrovna příznivé. Prvním bruslařům vadila špatná kvalita
ledu a také absence stánkařů, kteří zde podle původních plánů
magistrátu měli prodávat punč a další občerstvení.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

21110571454

V pátek 5. listopadu o půl čtvrté
odpoledne byl provoz mobilního
kluziště v Prostějově slavnostně zahájen. Už desítky minut předtím se
však podél mantinelů vytvořily fronty dychtivých bruslařů čekajících na
okamžik, kdy budou moci vjet na ledovou plochu. Zahajovací program
obstaraly tradičně krasobruslařky
svými individuálními i kolektivními
vystoupeními, za což sklidily potlesk
diváků i uznání představitelů města.
„Nakonec jsme přistoupili k tomu, že
i přes zhoršenou pandemickou situaci otevřeme po roce odmlky mobilní

se brzy utěšeně zaplnilo. Prvním
návštěvníkům této atrakce ale kalily
radost dvě skutečnosti. Na tu první
upozornila sama Martina Drmolová
z Kulturního klubu Duha, která zahájení provozu kluziště moderovala.
„Výroba ledu byla kvůli sluníčku
FOTOGALERIE
klikni na
a vyšším teplotám složitá, proto je
www.vecernikpv.cz
zatím jeho vrstva slabá a poměrně
nekvalitní. Prosím všechny brus- 2TQXQ\MNW\KwV÷\CJ¾LKNKRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCUP¾O÷UVM[,KąÊO2QURÊwKNGOC/KNCFQW5QMQNQXQW5XčLRTQITCORąGFXGF
2x foto: Michal Kadlec
kluziště právě v tento čas. Myslíme si laře, aby byli opatrní, obzvláště N[\CRQVNGUMWFKX¾MčKONCFÆMTCUQDTWUNCąM[
saa
totiž, že sportovat venku je hodně dů3x foto: Michal Kadlec
ležité. Samozřejmě všichni víme, že se
nám covid-19 zase vrátil a naše město
je na tom v rámci celé republiky úplně nejhůř. Ale my si přesto všechno
myslíme, že venku se sportovat má.
Přeji vám všem, abyste si bruslení
užili, a věřím, že koronavirus všichni
překonáme a budeme zdraví,“ uvedl
ve slavnostním proslovu František
Jura, primátor Prostějova. „Já bych
chtěl poděkovat členům klubu Kraso- /CTVKPC &TOQNQX¾ RQF÷MQXCNC MTCUQDTWUNCąM¾O \C 1 OQåPQUV LÊV UK RQRTXÆ \CDTWUNKV D[N OG\K 4CFPÊX÷ąÊåGOQDKNPÊMNW\KwV÷DWFGXRTQXQ\WRQFNG
P¾FJGTPÆX[UVQWRGPÊ
2TQUV÷LQXCP[XGNMÚ\¾LGO
RN¾PWCåFQNGFPC
-bruslení Prostějov za nádherné zahájení a říkám, že tento klub bude město u mantinelů je zpočátku led velice „Ve čtvrtek ráno jsme se rozhodli, situace dovolí, stánky v provozu musíte počítat vždycky, ale nezáleží
vždy podporovat v jeho činnosti,“ do- slabý. V dalších dnech už ale bude že vhledem ke špatné pandemické budou také,“ objasnil Večerníku Jiří to na nás. Pokud ale vláda rozhodne
dal první náměstek primátora Jiří Po- všechno v pořádku a kvalita se vý- situaci tyto stánky s punčem a dal- Pospíšil, první náměstek primátora o drastických protiepidemických
spíšil, který byl slavnostnímu zahájení razně zlepší,“ vzkázala Drmolová.
ším občerstvením u kluziště zatím Prostějova, kterého jsme se ještě opatřeních jako například vloni,
provozu mobilního kluziště také pří- Druhou záležitostí, která nega- neotevřeme. Prostějov je městem zeptali, zda vedení města nemá budeme se muset podřídit. Ale já
tomen společně s kolegyní Miladou tivně ovlivnila zahájení provozu s největšími přírůstky pozitivně obavy, že vzhledem k neutěšené ak- skálopevně věřím, že na náměstí
Sokolovou.
mobilního kluziště, byla absen- testovaných osob a bylo by nebez- tuální situaci s koronavirem nebude budeme bruslit až do 9. ledna podle
Vzápětí na ledovou plochu vjeli prv- ce dvou stánků s občerstvením, pečné, abychom tuto neblahou věc muset dojít i k uzavření kluziště. původních předpokladů,“ vyjádřil
ní bruslaři z řad veřejnosti a kluziště které lidem vedení města slíbilo. ještě vyhrocovali. Jakmile to ale „Samozřejmě s něčím takovým už se Pospíšil.
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jak see oteevííraalo klluzzišttě naa náměstíí...

3URVWěMRYDQpVLSőLSRPQěOL
SDPiWNXUDEtQD+RURZLW]H
PROSTĚJOV Minulé úterý
2. listopadu jsme si připomněli 205. výročí úmrtí významného prostějovského
rabína Cvi Jehošui Horowitze.
Setkání se uskutečnilo na
starém židovském hřbitově
v Prostějově ve Studentské
ulici u náhrobku rabína.
Pietního setkání se vedle 2KGVPÊJQCMVWMGXÚTQéÊ×OTVÊTCDÊPC*QTQXKV\GUG\×éCUVPKNKRąGFUVCXKVGNÆ
představitelů města vede- O÷UVCXéGNGURTKO¾VQTGO(TCPVKwMGO,WTQWK\¾UVWREKåKFQXUMÚEJQDEÊ
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
ných primátorem Františkem 
Jurou zúčastnili také rabín Louis Kestenbaum z nadace Kolel Damesek Eliezer, rabín Arie
Folger z Vídně, brněnský rabín Menaše Kliment, předseda Federace židovských obcí v České
republice Petr Papoušek, předseda komise pro zachování amerického kulturního dědictví ve
světě Paul Packer, zástupkyně velvyslanectví USA i širší veřejnost.
(red)
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prezentace

Prostějovské volejbalistky se nejdřív postupově protrápily
pohárem v Brně a pak heroicky udolaly spolufavoritky ligy
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*** www.dalimilovarozhledna.cz ***

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Návštevníci rozhledny jsou povinni seznámit se s provozním řádem rozhledny a dodržovat jej. Vstup do objektu rozhledny může být omezen či zcela uzavřen za deště, při silném větru, snížené viditelnosti a při jiných nepříznivých
povětrnostních podmínkách! Budova občerstvení u rozhledny zatím ještě není v provozu, ale nabízíme omezený sortiment ve výdajovém okénku, jehož provoz může spolu s uzavřením rozhledny taktéž omezen nebo zcela uzavřen.
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každý víkend * PÁ - SO - NE * 9.00 - 17.00 hodin

OTEVŘENO I V LISTOPADU
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VEČERNÍKU

KAMENNÁ KRÁSKA JE ZPÌT

JEDNIČKA VK PODLE
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Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:3, 3:3,
6:6, 6:9, 8:10, 8:12, 12:12, 14:13, 16:14,
17:15, 17:18, 18:20, 20:20, 20:24, 24:24,
24:25, 26:25, 26:27, 28:27, 29:28, 29:30,
30:31, 32:31, 33:32, 35:33. Druhý set:
2:2, 2:5, 3:9, 4:11, 7:11, 8:13, 10:13, 10:16,
12:16, 14:17, 14:20, 15:22, 17:22, 17:24,
18:25. Třetí set: 0:3, 2:3, 2:5, 3:7, 7:7, 7:9,
10:9, 10:16, 12:16, 16:21, 18:21, 20:22,
22:25. Čtvrtý set: 0:2, 3:2, 6:3, 6:5, 8:6,
8:8, 10:10, 13:10, 15:11, 16:13, 18:13,
18:15, 19:17, 20:20, 21:22, 23:24, 25:24,
27:25. Pátý set: 1:0, 1:3, 4:3, 6:4, 7:7, 9:7,
9:9, 10:10, 12:10, 13:12, 15:12.

jak se utkání vyvíjelo...
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Čada. „Nechci však vyzdvihovat individuality, protože jsme tento kvalitní
souboj vydřeli zejména týmově. S Ostravou jsme drželi krok v útoku i na přihrávce, trochu lepší byli hlavně v závěru
na blocích. Rozhodující přitom byla
bojovnost, obětavost a touha po vítězství celého mančaftu, který navzdory
různým zdravotním peripetiím chtěl
tak moc vyhrát, až to společně dokázal.
Holky se semkly, šly za tím,“ zdůraznil
Miroslav Čada.
Souhlasil i s charakteristikou, že se jednalo o dosavadní vrchol sezóny. „Za
tu dřinu si zasloužíme chvilku euforie,“ pousmál se. Díky dvěma tvrdě
ukořistěným bodům jsou teď ženy VK
v UNIQA extralize ČR čtvrté se stejným ziskem jako třetí TJ (má dvě utkání
k dobru), o bodík za druhou Olomoucí
a před pátým KP Brno (také se dvěma
odloženými duely), šesté jsou Šelmy
Brno zásluhou překvapivého skolení vedoucího Liberce. Elitní tuzemská soutěž
dostává ještě větší grády!
čtvrtém. Mezitím byla lepší Ostrava,
celkově šlo o vyrovnaný boj. Chvilku
se dařilo nám a chvilku jim, my jsme
ale chtěly fakt strašně moc vyhrát.
Což jsme myslím ukázaly ve čtvrté
sadě i v tiebreaku. A přes nepřesnosti
rozhodčích, kteří střídavě pomohli
oběma týmům, jsme za žádného stavu
nic nevzdaly, nakonec zvládly utkání
vítězně. Takže úplná spokojenost.“
yy Šlo o dosavadní vrchol probíhajícího ročníku?
„Určitě. Ostrava zatím hrála dobře,
byla druhá v ligové tabulce, porazil ji
pouze Liberec a my jsme teď vlastně
druhé, kdo to dokázal. Odehrály jsme
asi nejlepší zápas sezóny.“
yy Po konci Martiny Michalíkové
a bez nemocné Gábiny Kopáčové

vás přitom zbylo jen devět. Jak to
bylo těžké?
„Je pravda, že jsme neměly skoro žádné možnosti k prostřídání, a proto do
toho musely všechny jít naplno. Hrály jsme jako jeden tým, buď to vyjde,
nebo ne. A ono to vyšlo. (smích) Dokonce i ta občasná střídání se vydařila,
pomohla nám.“
yy Co říkáte na způsob, jakým
duel a především jeho rozhodující momenty ustály Míši Beránková a Smolková?
„Obě to zvládly výborně. Míša
Beránková má ještě problémy s ramenem a musela místo Kopy na
účko, ale i přes bolest tam uhrála supr
míče. Druhá Miška Smolková? O ní si
všichni myslí, že se bojí, ale v posledních dvou setech se rozhodně nebála.
A ukázala, že bude vystrkovat růžky.“
yy Z kolektivního hlediska tedy váš
nejlepší výkon v sezóně?
„Asi jo, určitě nejtýmovější. A doufám, že předvedeme ještě lepší. (směje se) Připadalo mi, že až do dneška
jsme si proti silnějším soupeřům tak
úplně nevěřily, abychom dohrály
slibně rozjeté sety nebo i zápasy do

(QVQ,¾EJ[O6WéGM

úspěšného konce. Tentokrát už jsme
to zvládly, což by nám mohlo dodat
víc zdravé sebedůvěry do příštích
utkání.“
yy Vy osobně se cítíte v letošním
mančaftu herně lépe?
„Je to tak. Hlavně hrajeme oproti minulé sezóně celkově mnohem líp jako
tým, častěji vítězíme a pohybujeme se
výš v tabulce. Já se snažím pomáhat ze
všech sil obranou v poli, na přihrávce
i v mezihře, protože na síti jako libero dávat body nemůžu. (se smíchem)
Někdy se mi výkony daří lépe a někdy
hůř, podstatný je ale vždycky kolektiv.
Aby nám to šlo na hřišti týmově.“

Prostějov (son) – Poslední dva říjnové
víkendy posunuly krajský přebor kadetek 2021/22 až k deseti odehraným
dějstvím. Výborně si přitom vedly ve
čtvrtém i v pátém dvoukole téhle soutěže
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov.
Nejprve dvakrát triumfovaly na půdě
družstva SK Olomouc, které jim podlehlo 0:3 (-14, -15, -12) a 1:3 (-19, 21,
-25, -9). Následně porazily i do té doby
vedoucí Uničov 3:0 (16, 26, 16) a 3:1
(13, 24, -21, 14), čímž se samy posunuly
na páté místo průběžné tabulky.
Alespoň na dvě vítězství dosáhly kadetky
VK Prostějov B, když na palubovce Mohelnice dopadla střetnutí 0:3 (-20, -23,
-10) a 1:3 (-17, -17, 19, -12), tedy v jejich
prospěch. Naopak ve vlastní hale nestačily Kojetínu 0:3 (-10, -13, -4) a 0:3 (-21,
-13, -8), zatím jsou osmé.
Pořadí KP kadetek 2021/22 po 10.
kole: 1. VAM Olomouc 24, 2. Uničov
21, 3. Kojetín 20, 4. Žichlínek 18, 5. OP
Prostějov 17, 6. Šumperk 15, 7. Přerov B
9, 8. VK Prostějov B 7, 9. SK Olomouc 6,
10. Mohelnice 0.

V KP kadetek se dobøe
rozjela dìvèata TJ OP

Prostějov (son) – UNIQA extraliga žen
ČR 2021/2022 opět nabírá v tomto týdnu rychlost, na programu má hned dvě
kola. Ve 12. se volejbalistky VK Prostějov
chystají do české metropole, neboť ve
čtvrtek 11. listopadu od 17.00 hodin nastoupí na hřišti PVK Olymp Praha.
Ten se od minulé sezóny dost omladil,
po letním odchodu několika klíčových
opor mu z ostřílených či zkušenějších
plejerek zůstaly jen blokařka (současně
kapitánka) Pavlína Šimáňová, smečařka
Leona Neumannová a libero Veronika
Pešková. Ze zahraničí se vrátily univerzálka Tereza Patočková se smečařkou Lucií
Kalhousovou, jinak dává trenér Stanislav
Mitáč prostor mladým odchovankyním
Karle Poloučkové (nahrávka), Monice
Brancuské (blok), Johaně Lukešové či
Veronice Virtové (obě smeč). Takhle
složený pražský výběr Hanačky dokázaly
v prvním vzájemném duelu probíhající
sezóny doma zdolat 3:1 (-33, 19, 20,
15) úspěšným obratem nepříznivého
vývoje. V prostorově stísněné hale PVK
se však prostějovskému družstvu za poslední roky vůbec nedaří a opakovaně si
odtamtud vozí porážky. Tentokrát by ovšem čtvrteční zápas hraný balóny Mikasa
měl být výsledkově naprosto otevřený.
„Olymp sice omladil, ale přesto si v lize
zatím vede poměrně dobře. Tradičně
bývá velice silný především v domácím
prostředí, kde si věří a umí z toho těžit.
Pro nás bude nejdůležitější, jak se vyrovnáme s nasazením soupeře i menší halou.
Že se hraje Mikasami? Žádný problém,
máme je k dispozici, potrénujeme s nimi.
Pokud podáme kvalitní výkon, určitě
můžeme v Praze bodovat, ideálně přímo
zvítězit,“ věří kouč VK Miroslav Čada.

Bodovat ve ètvrtek
na Olympu: vyjde to?

Bez nemocné Kopáčové držely Hanačky
vyrovnaný průběh do stavu 6:6, pak agresivnější soupeřky odskočily na 6:9. Neměly
problémy ani s přihrávkou, ani s překonáváním obrany a byly herně jistější. Domácí
plejerky se však uprostřed zahajovací části
dokázaly výrazně zlepšit. Výborně zapo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Více než dvě a půl hodiny trvala bitva mezi prostějovskými
a ostravskými volejbalistkami v 11. kole
UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022.
Nakonec ji po mnoha zajímavých peripetiích i nemalých zvratech na obě
strany rozhodly skrze zkrácenou pátou
sadu ve svůj prospěch bojovnice VK,
které tím uštědřily kolektivu TJ teprve
druhou porážku během aktuálního
ročníku soutěže. Předlouhý zápas tak
pro ně gradoval v logicky zasloužené
euforii.

dávala Kvapilová, zafungovaly bloky, celý
tým se chytil rovněž ofenzivně. A spustil
razantní obrat (z 8:12 na 16:14). Vzápětí
ale zabralo pro změnu hostující družstvo,
jež pohotově potrestalo několik zaváhání
vékáčka - 18:20. Přesto rozhodovala až
dramatická koncovka, v níž Prostějovanky
dokázaly odvrátit čtyři setboly za sebou
(z 20:24 na 24:24!), pak ještě další kvartet.
Aby v maratonské přetahované svůj šestý
proměnily – 35:33 a 1:0!
Pro výkon růžovo-bíle oděných hráček
bylo klíčové držet příjem. Právě ten jim
zkraje druhého dějství pod tlakem ostrého
servisu odešel a Severomoravanky velkým
náporem své kvality vystřihly značný trhák z 2:2 na 4:11. Táhly jej opory Štrbová
a Kotlabová, které s podporou parťaček reagovaly i na progres Čadových svěřenkyň
(z 10:13 na 10:16). Ty se o chvíli později
přiblížily ještě trochu víc (14:17), nicméně
k další otáčce jim chyběla stabilita. Měly vý-

padky s nevynucenými chybami (15:22)
a soubor od hranic s Polskem měl celkově
navrch – 18:25 a 1:1.
Ve třetím dílu se na palubovku Národního
sportovního centra PV vrátila poněkud
divočejší bodová houpačka. Na úvodní
převahu Pommerových oveček (3:7) odpověděly ženy VK slibným pozvednutím
svého levelu (ze 7:7, 7:9 na 10:9), leč následně si vybraly špatnou pasáž a protivnice zásluhou účinného podání i zdárného
přechodu z dobré defenzivy k úspěšnému
zakončení předvedly stěžejní úder sedmi
získanými výměnami v řadě na 10:16.
Nabraný náskok si potom s trablemi pohlídaly, ačkoliv bojující hanácká parta dotahovala (12:16, 18:21, 20:22). Ovšem
nedotáhla – 22:25 a 1:2.
Přesto se lvice okolo nahrávačky Bajusz
a nejčastěji skórující Fričové na smeči
postupně zvedaly. Což potvrdily povedeným vstupem do čtvrtého pokračování,

NA

sazením poslaly strhující mač do tiebreaku
– 27:25 a 2:2.
Také v něm to byla divácky atraktivní jízda nahoru – dolů (1:0, 1:3, 6:4, 7:7, 9:7,
9:9), kterou definitivně zlomil pro sebe za
vytouženým triumfem mocně šturmující
mančaft vékáčka. Naprosto rovnocenný boj uzmul až v úplném finiši od stavu
10:10 příkladně týmovým výkonem –
15:12 a 3:2!

„My jsme hráli strašně. Neubránili jsme jednu hráčku Prostějova a odvedli hodně
nezodpovědný výkon. Víc k tomu nemám co říct.“

ZDENÌK POMMER – hlavní trenér TJ Ostrava:

„Z naší strany šlo o nejkvalitnější utkání v této sezóně. Fanoušci viděli výborný volejbal se spoustou atraktivních výměn i s mnoha skvělými individuálními výkony. Celkově to byl nesmírně
vyrovnaný zápas plný zvratů na obě strany. Proto jsem moc rád, že jsme dokázali otočit z 1:2
na sety a s mladými hráčkami v sestavě zvládnout i rozhodující koncovku tiebreaku. Rozhodla
naše týmovost, máme velice cenné dva body. A celý mančaft zaslouží maximální pochvalu.“

MIROSLAV ÈADA – trenér VK Prostìjov:
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dění na hřišti po dlouhé době dostaly pod
svou kontrolu zejména zásluhou přitvrzení na servisu, lepší obranou i razantnějším
útokem (z 0:2 na 6:3, z 10:10 na 13:10,
18:13). Děvčata v černo-bílých dresech
trochu znejistěla jak na přihrávce, tak v mezihře, jenže pak se totéž stalo domácím 20:20. A zdálo se, že infarktový závěr těsně
urvou hosté - 23:24. Prostějovské holky
však odmítly mečbol, načež heroickým na-

·EJXCVP¾ąGåDCMWRCQFXT¾EGPÚEJUGVDQNčKLGFPQJQ
·EJXCVP
P¾ąGåDCMWWRCQFFXT¾EEGPÚÚEJUGVDDQNčKLGFPPQJQ
OGéDQNWW#PCMQQPGGEJGTQQKEMÆÆRąGGOQåGPPÊUKNPÆ1UVVTCX[
OGéDQNW#PCMQPGEJGTQKEMÆRąGOQåGPÊUKNPÆ1UVTCX[

yy Velká bitva plná zvratů nahoru
a dolů. Sedí taková charakteristika
na dramatické střetnutí?
„Ano, takhle nějak jsem to taky viděla.
Mám radost, že jsme konečně vyhrály
poprvé v sezóně dlouhou vyrovnanou
koncovku, což se nám zatím nedařilo.
Kdykoliv jsme se dostaly do napínavého závěru přes třicet bodů, tak jsme
to neurvaly a štěstí měl spíš soupeř.
Dneska už dramatická koncovka vyšla
nám v prvním setu, potom i další ve

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Jedna za všechny, všechny za jednu. Ženskou verzi
známého mušketýrského hesla by si mohly vypůjčit prostějovské
volejbalistky za to, jakým způsobem udolaly přes mnohá protivenství silnou Ostravu. O perně vybojovaný triumf 3:2 se rvaly jako tygřice, i libero Adéla Stavinohová (na snímku), která přidala své ruce
k dílu na absolutní maximum. Odměna byla slaďoučká.

jásala Adéla Stavinohová

a šlyy si
si za
za vítězstvím,“
vítěězsttvím
m,“

za žádného stavu nic nevzdaly

postavená klubová rezerva složená
z mládežnic vůbec nestačí až předposlednímu ópéčku.
Po vysvětlení, že domácí družstvo
nastoupilo v dost oslabené sestavě,
prohlásil věrný fanda smířlivě: „Jsou
to mladé holky, ty prohrát můžou.
Důležité však je, že áčko večer porazí
Ostravu,“ řekl Matoušek s dovětkem,
že jestli jeho tip vyjde, musím o tom
napsat.
Alespoň krátce tak činím nejen pro
radost nadšeného „skaloše“, ale úplně 8ÊV÷\P¾GWHQTKGXQNGLDCNKUVGM8-2TQUV÷LQXRQJGTQKEMÆOUMQNGPÊ1UVTCX[
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
všech příznivců prostějovských vo- 
lejbalistek. Opět vytvořili i v početně romoravských podporovatelů. Tahle s podavačkami balónů. Tentokrát jsou
menším množství výbornou atmo- pomoc se šikla, po triumfu mohl tedy na něm kromě hráček rovněž členové
sféru a výrazně „přefandili“ kotel seve- vzniknout tradiční vítězný snímek realizačního týmu.

„„Chtěly
Chtělyy jjsme
sm
me sstrašně
trraššně m
moc
oc vyhrát,
vyhrrát,

Ještě během úvodního městského
střetu v rámci třetí nejvyšší české soutěže žen se přitom jeden ze skalních
fanoušků vékáčka František Matoušek
trochu podivoval, že tabulkově lépe

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Byl to další velice
dlouhý den s volejbalem v Národním sportovním centru Prostějov,
co začal dopoledne a skončil až večer. Navíc umocněný tím, že odveta
druholigového derby mezi béčkem
VK a TJ OP se protáhla přes dvě hodiny, načež odpolední šlágr UNIQA
extraligy proti Ostravě trval dokonce 154 minut!
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BRNO – PROSTÌJOV

aneb názor
Simony BAJUSZ

v archivech, ale okamžitě mi na mysli vytanulo
jedno památné a co do hraného času nejspíš
rekordní utkání.
Šlo o jeden z prvních ročníků působení vékáčka v evropské Champions League, kde
Hanačky tenkrát před více než dekádou let
svedly neskutečně strhující boj s tehdy extrémně silnou Rabitou Baku. Ázerbájdžánský kolos
měl spoustu peněz, díky tomu hvězdné akvizice z celého světa, a tím pádem i obří ambice.
Mančaft ze srdce Moravy jej přesto skolil 3:2
za dvě a tři čtvrtě hodiny, snad si to pamatuji
přesně.
Vzhledem k faktu, že v sobotu 6. listopadu
2021 šlo „pouze“ o řadový extraligový střet
dvou českých klubů, nebude jeho památnost
určitě zdaleka taková, jako v případě nezapomenutelného skalpu zmíněné Rabity. Přesto si
i tento maratonský počin zaslouží aspoň malé
místečko v dějinných análech sportu pod vysokou sítí.

KOUZLO PAMÁTNÝCH
DLOUHÝCH BITEV

Jakmile se ve volejbalu protáhne některé utkání na kompletních pět setů, je v podstatě jisté,
že doba jeho trvání přesáhne dvě hodiny. Docela běžně se časomíra tiebreakových duelů
zastaví i za metou dvou a čtvrt hodiny. Ale aby
zápas při výsledku 3:2 měl více než dvě a půl
hodiny, to už se stává málokdy.
Sobotní přetahovaná mezi ženami Prostějova
a Ostravy se do téhle pomyslně nejvyšší kategorie extra dlouhých střetnutí zařadila. Začala
přesně v 17.00 hodin a skončila v čase 19.34, tudíž ukrojila ze života vytrvalých aktérů i fanoušků úctyhodných 154 minut. Pro domácí tým
a jeho příznivce stála prodloužená doba určitě
za to, neboť se povedlo urvat cenné vítězství 3:2.
Při zpáteční cestě z haly Národního sportovního centra PV domů jsem pak vzpomínal,
kolikrát za patnáctiletou historii VK se stalo,
aby nějaký mač byl ještě delší než ten dosud
poslední. Ke kompletnímu výčtu by bylo
potřeba mít dostatek volného času a zapátrat

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Až na pátý pokus dokázaly prostějovské volejbalistky vyhrát v tomto soutěžním ročníku extrémně dlouhý set, který
se protáhl přes třicet bodů. Dříve podlehly 29:31 Ostravě, 33:35 Olympu
Praha, 30:32 KP Brno i 29:31 Frýdku-Místku. Až v sobotu prokletí zlomily poměrem 35:33 proti ostravské TJ.

Ü½NGJU±K<NP

„Úterní zápas Českého poháru v Brně proti juniorkám Králova Pole jsme neodehrály moc dobře, ale rozhodující bylo vítězství 3:0 a postup ze druhého kola do
čtvrtfinále, což se počítá. V sobotu s Ostravou to byla velká bitva od začátku do konce.
Poprvé v sezóně jsme vyhrály dlouhou koncovku přes třicet bodů, ale od druhého setu
se soupeř zvedl, všechno přihrával za jedna a to pro nás bylo těžké. Ve třetí sadě jsme
se trochu sebraly, přesto hosté zůstávali nad námi. Čtvrtý set a tiebreak? Tam jsme
společně zabraly opravdu naplno, šly za vítězstvím. Asi jsme ho víc chtěly, pochválit
je třeba úplně všechny holky. Ačkoliv jsme neměly moc hráček na střídání, tak se
podařilo tohle těžké utkání zvládnout. Vyzvednout chci hlavně naši nejmladší Míšu
Smolkovou, která odehrála rozhodující výměny brilantně. Těší nás, že jsme jako
teprve druhé porazily Ostravu, snad budeme podobně dobře pokračovat i dál.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

dvě dějství patřila zlepšeným Severomoravankám 18:25 a 22:25. „Ve druhé
polovině třetího setu jsme se ale zvedli,
náš výkon šel zase nahoru. A ve zbytku
zápasu jsme na to zdařile navázali,“ pokračoval trenérský bard.
V nesmlouvavé bitvě o každý míč
přeplněné průběžnými zvraty přežila
jeho odvážná kohorta jeden mečbol
hostí na sklonku čtvrtého dílu. Načež
jej ukořistila 27:25, následný tiebreak
15:12 – a tím celý strhující mač. V pěti
dlouhých sadách za více než dvě a půl
hodiny náramné sportovní podívané!
„Kája Fričová byla opět vynikající, Simona Bajusz se po uzdravení z výronu
kotníku postupně rozjela k výbornému
výkonu, skvěle zahrála Adéla Stavinohová na liberu, svou obvyklou kvalitu
odvedla Raquel Löff. A velice dobře
se s náročnou rolí popasovaly dvě naše
mladé holky. Míša Beránková perfektně odehrála celé utkání na univerzálu,
Míša Smolková přes problémy během
střetnutí dokázala ustát rozhodující momenty těžkého zápasu,“ ocenil
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na svém hřišti jednoznačně 3:0 po setech
25:20, 25:11, 25:20.
Obhájkyně ligového titulu prošly od minulého ročníku nemalou hráčskou obměnou, přesto jsou dál velice silné. Vysoké
množství bodů sází především slovenská
univerzálka Nikola Kvapilová, k níž se přidávají někdejší prostějovské smečařky Lucie Nová s Petrou Kojdovou a dvě schopné
blokařky Kateřina Kohoutová a Michaela
Nečasová, na liberu vše jistí taktéž česká
reprezentantka Veronika Dostálová.
Navzdory úvodnímu klopýtnutí Dukla
stále kraluje tabulce UNIQA extraligy
s šestibodovým náskokem. „Liberec je
samozřejmě favorit, poskládal velmi kvalitní a dostatečně široký kádr se zajímavou
zastupitelností na všech postech. Určitě

platí za největšího adepta na zlato, nicméně
uspět v jednom utkání se proti němu dá.
Podmínkou je výborný výkon, což se povedlo Šelmám. A něco podobného doma
zkusíme i my,“ nemínil zůstávat zbytečně
při zemi hlavní trenér žen VK Miroslav
Čada.
Opět připomínáme hygienická pravidla
platná pro diváky. V první řadě jde o povin-

nost prokázat se při příchodu na duel potvrzením o bezinfekčnosti. Což znamená
mít buď negativní výsledek testu na covid
ne starší 3 dnů, nebo být očkován proti
covidu a mít nejméně 14 dní od dokončení aplikace, či být po prodělaném onemocnění covidem ne déle než 180 dnů.
A během celého pobytu uvnitř haly mít
nasazený respirátor.
(son)

vs.

BRNO, PROSTĚJOV Postup ze
2. kola Českého poháru žen 2021/22
nebyl pro prostějovské volejbalistky až
natolik hladký, jak se předpokládalo.
Prvoligová rezerva Králova Pole totiž
v úterním večeru na svém hřišti dvě ze
tří zápasových sad dost kousala a favoritky měly se zajištěním „povinné“
účasti ve čtvrtfinále dílčí starosti.
Jak hlavní kouč vékáčka dopředu avizoval,
příležitost od začátku střetnutí dostaly mladé hráčky, jež většinou v základu nenastupují. Do akce tak okamžitě šly nahrávačka
Klára Dvořáčková, blokařka Petra Kožoušková a smečařka Michaela Smolková,
naopak na lavičce zůstaly zkušené Simona
Bajusz i Kateřina Kvapilová.
Protivnice juniorského věku měly za dané
situace lepší vstup do všech tří dějství (8:6,
8:4, 8:7), načež Hanačky pokaždé průběh
ještě do poloviny sady obrátily (12:16,
15:16, 15:16). Zatímco v úvodní části však
pokračovaly ve zlepšení a triumfovaly přesvědčivě 16:25, ve druhých dvou dílech

Kopáèovou vyøadil pozitivní test

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

jak se utkání vyvíjelo...
přišly trochu nečekané problémy vedoucí dí až při losování ve druhé polovině lisk vyrovnanějšímu tahání o skóre (22:25, topadu poté, co bude dokončeno celé Bodový vývoj – první set: 0:6, 12:16,
respektive 21:25).
2. kolo Českého poháru.
(son) 13:21, 16:25. Druhý set: 8:4, 15:16, 18:21,
22:25. Třetí set: 8:7, 15:16, 20:21, 21:25.
„Brněnské juniorky hrály odvážně, s nadšením a na své poměry určitě dobře. My jsme
se naopak spíš trápili a celkově nepodali takový výkon, jaký bychom i v mladší sestavě
měli. Proto bylo utkání dva ze tří setů dost
vyrovnané, byť v koncovkách jsme neustále vedli o několik bodů a měli je tedy pod
kontrolou,“ hodnotil trenér VK Miroslav
Čada.
„Vždycky nám utekl úvod, potom jsme
museli otáčet nepříznivý průběh. Mohlo
za to velké množství chyb, které holky
dělaly, nedostatečně kvalitní útok a hlav- Kromě jednoho povedeného střetnutí týdne měla pozitivní výsledek antigensice Gabriela Kopáčová zatím neod- ního testu na koronavirus. Následně tedy
ně slabší obrana, jež nefungovala podle vádí ani zdaleka tak kvalitní výkony jako musela na kontrolní PCR test, a než celá
plánu. Aspoň že jsme neztratili žádný set. v předchozí sezóně. Přesto jde po jarní procedura včetně vyhodnocení proběhla,
Vítězství 3:0 a postup mezi elitní osmičku operaci achilovky postupně nahoru a pos- tak přišla o bitvu s Ostravou.
pohárové soutěže jsou jediným pozitivem lední dobou znovu patřila do základní Nyní jde o to, zda „Kopy“ bude napodsestavy žen VK Prostějov na svém postu ruhé pozitivní, či negativní. A jestli se jí
zápasu, měli jsme zahrát mnohem lépe,“ univerzálky.
uvolní cesta k absolvování nejbližších
uznal Čada.
V sobotu proti Severomoravankám však utkání na Olympu Praha a proti Liberci.
Soupeře pro čtvrtfinále na dva duely (opět) chyběla, tentokrát kvůli nemoci. Navíc je samozřejmě potřeba, aby zůstal
doma – venku se Prostějovanky dozvě- Celá pravda je taková, že během minulého zdravý zbytek týmu.
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PROSTĚJOV Průběžně druhý celek
extraligové tabulky volejbalistky VK
Prostějov těsně porazily, teď však přichází na řadu ještě vyšší výkonnostní
level. Ve 13. kole elitní ženské soutěže
ČR 2021/2022 nastoupí na palubovku
Národního sportovního centra PV úřadující mistr republiky a jasně vedoucí
družstvo zatímního pořadí Dukla Liberec. Zápasový šlágr se hraje v sobotu 13.
listopadu od 17.00 hodin.
Severočešky byly od začátku aktuální sezóny dlouho suverénní, ale poslední dobou
se zdá, jako by jim trochu docházel dech.
Šternberk i Olymp Praha udolaly jen s potížemi 3:2 a následně utrpěly premiérovou
prohru 1:3 u Šelem Brno. První vzájemný
duel s vékáčkem přitom 7. října ovládly
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

říkal kouč vékáčka Miroslav Čada.
Jeho slova svěřenkyně poslechly. Do
sobotního extraligového taháku proti
druhé Ostravě šly sice bez nemocné
Gabriely Kopáčové (i skončivší Martiny Michalíkové), zato však měly na
své straně jiné důležité atributy: nezměrné odhodlání, maximální bojovnost
a kolektivní soudržnost. Proto dokázaly
rozjetého protivníka přemoci 3:2.
Základ k tomu položily nelehkým otočením zdánlivě ztracené úvodní sady,
v jejímž závěru odvrátily osm setbolů
(!), nepoložil je ani takřka beznadějný
stav 20:24. „První set byl pro naše pozdější vítězství moc důležitý z hlediska
sebevědomí, neboť jsme si dokázali, že
i v daném složení máme na to svádět se
silnou Ostravou vyrovnanou partii,“ dal
Čada nahlédnout do svých úvah směrem k vydřené zahajovací části 35:33.
Početně okleštěnou partu jen se dvěma
děvčaty na střídání přitom nezlomil ani
následně nepříznivý průběh, kdy další

PROSTĚJOV Minulý týden si volejbalistky VK Prostějov mohou ve
svém itineráři odškrtnout jako velice úspěšný. Splnily oba dílčí úkoly,
z nichž první byl vyloženě povinný a druhý naopak zatraceně těžký.
Nezastavilo je ani částečné oslabení hráčského kádru, proto si právem zasloužily nefalšovaný díl aktuální radosti!

Prostějovské volejbalistky se nejdřív postupově protrápily
pohárem v Brně a pak heroicky udolaly spolufavoritky ligy

SKALP OSTRAVY? DOSAVADNÍ

V úterý večer ale Hanačky ještě nijak nejuchaly. Měly totiž za sebou sice vítězný,
ale herně spíš podprůměrný duel 2. kola
PROSTÌJOV – OSTRAVA Českého poháru žen 2021/22 na půdě
KP Brno B. Mladičký prvoligový celek je
+RGQRFHQË
dost potrápil, než podlehl 16:25, 22:25,
6LPRQD%DMXV] QDKU¿YDêND 
 21:25. A tím pádem se přece jen zrodil
5DTXHO/ÔII EORNDĆND 
 očekávaný postup jasného favorita. „Bez
.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND  
3HWUD.RæRXxNRY¿ EORNDĆND   ohledu na to, že jsme dali v sestavě pro.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND   stor mladším členkám týmu, bychom
0LFKDHOD6PRONRY¿ VPHêDĆND   takové utkání měli zvládnout mnohem
0LFKDHOD%HU¿QNRY¿ XQLYHU]¿OND  přesvědčivěji a lépe. Bylo tam z naší
$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 
 strany zbytečně moc chyb i nejistoty
jak v útoku, tak především v obraně. Po1HKRGQRFHQ\
zitivem proto je pouze posun do pohá.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿ QDKU¿YDêND VWĆËGDOD
MHQQDFKYLONX*DEULHOD.RS¿êRY¿ XQL rového čtvrtfinále bez ztraceného setu.
A příště musíme předvést o hodně víc,“
YHU]¿OND QHQDVWRXSLOD

V této rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony. Nejlepší
známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

KAROLÍNA FRIÈOVÁ
Ani tentokrát nemůžeme porušit zavedenou tradici, neboť bratislavská rodačka nadále září a vzhledem ke stabilitě její formy
během aktuální sezóny se směle řadí mezi nejlepší hráčky
UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022. Tentokrát byla suverénně nejplatnější tahounkou vékáčka při pohárovém
postupu přes KP Brno B (18 bodů, úspěšnost útoku 50
procent, užitečnost +13) a následně řídila euforické
ligové vítězství nad rozjetou Ostravou (27 bodů, zakončení 40 procent, přihrávka 60 procent, užitečnost
+15). Kájo, vydrž a nepolevuj!

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Foto: internet

Na další dobré výsledky myslí také
sám Vadlejch. „Příští rok je mistrovství světa i Evropy. Chtěl bych
absolvovat oba šampionáty. Z Evropy ještě medaili nemám. A v hlavě už mám i olympiádu v Paříži. To,
že se mi podařilo uspět v Japonsku,
mi dodává sebevědomí i na největším závodě. Pokusím se to zopakovat,“ plánuje nejlepší atlet sezóny.
(lv)
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Velice smutný podzim sportu se chystá v České republice.
A neplatí to jen pro týmy či hráče topící se na spodcích
tabulek. Ale nejspíš pro všechny. Důvod je nasnadě – koronavirová opatření vlády.
Profesionální sport je v tomhle směru trochu lépe. Kluby
už přeci jen mohou počítat s nějakými penězi na testy pro
hráče, pokud jen trochu mohly, udělaly si menší polštář.
Je navíc dost pravděpodobné, že i kdyby sportu hrozila
stopka, profesionálního se dotkne buď jen dočasně, nebo
vůbec. Problémem jsou ale diváci. Zatímco dosud měli
možnost zajít si na neplacený test a tím splnit podmínku
účasti na stadionu, nyní už testy proplácené pojišťovnou
k mání nejsou.
Jenže amatérské sporty jsou na tom ještě hůře. Zatímco
„profíkům“ konec nebo přerušení nejspíš nehrozí, amatérům jednoznačně. Při stoupajících číslech nakažených
či hospitalizovaných jsou první na ráně právě sportovní
a kulturní akce. Jak během epidemie už prohlásilo povícero lidí, pro vládu jsou to zjevně zbytné kratochvíle.
Nad sportem se tak stahují mračna. Fotbaloví amatéři si
naštěstí mohli odfouknout, podzim stihli dokončit. Ale
co hokejisté? Basketbalisté? Florbalisté? Ty možná opět
čeká zklamání v podobě přerušené, nebo dokonce nedokončené sezóny. Stalo by se tak potřetí v řadě, což by
mohlo být pro některé týmy smrtící.
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ambasadorem se Jan Železný. Oštěpaři patří řadu let mezi nejlepší naše
sportovce a máme velkou radost, že
se to na olympiádě v Tokiu opět potvrdilo,“ prohlásil Miroslav Černošek, který nejlepšího českého atleta
řadu sezón zastupuje jako manažer.
„Naše spolupráce bude pokračovat
a věřím, že bude podobně úspěšná,“
dodal Černošek k jednom z členů
STAR TEAMu.

PROSTĚJOV Široké sportovní
veřejnosti sice ne moc známého, ale přesto výborného hobby
cyklistu má prostějovský region.
Jmenuje se Pavel Kremla, pochází
z Prostějova, momentálně žije ve
Skalce a nedávno vyhrál ve věkové kategorii nad 60 let cyklistický
závod ČT Author Cupu 2021 na
horských kolech v Bedřichově!

„Jsme přibližně desetičlenná parta kamarádů, co třikrát až čtyřikrát týdně vyráží na kola, protože
nás jezdit hodně baví. Ročně našlapeme mezi osmi až deseti tisíci
kilometry a pravidelně každý rok
absolvujeme právě Author Cup
v Bedřichově, což je náš oblíbený

Marek SONNEVEND

Foto: archiv Pavla Kremly

závod,“ prozradil Večerníku Pavel
Kremla.
Letos v severních Čechách korunoval svá tamní úspěšná vystoupení z předchozích let. „Už několikrát jsem mezi veterány skončil
v první desítce, jednou jsem byl
pátý, potom sedmý nebo devátý. Tentokrát se mi však zadařilo
opravdu hodně a povedlo se zvítězit,“ konstatoval Kremla s radostí v hlase.
Náročnou trať v horském terénu
o délce téměř sedmdesáti kilometrů urazil v čase 2 hodiny a 18
minut, což v absolutním pořadí
bez rozdílu kategorií znamenalo
v konkurenci tří a půl tisícovky účastníků výborné umístění
v sedmé desítce. „Nejlepší ze
všech Jan Strož to zajel těsně
pod dvě hodiny, ale to je profík
ve věku mého vnuka,“ zasmál se
Kremla.
Sám je synovcem známé legendy
prostějovského korfbalu Jiřího
Kremly a opravdu velmi vášnivým cyklistou. „S kamarády jezdíme na kolech už nějakých dvanáct
nebo třináct let. A dokud budeme
moct, tak u toho určitě vydržíme,“
ujistil nadšený kolečkář, který
například na loňském silničním
mistrovství republiky vybojoval
mezi veterány stříbro v závodě
s hromadným startem a čtvrtou
pozici v časovce.
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Na jednu stranu nadšený, na druhou nespokojený.
Tyto pocity se nutně musí mlít ve fotbalových regionálních patriotech při pohledu na krajské soutěže
mužů. Na jednu stranu totiž hned dva týmy z Prostějovska ovládly svou soutěž. Další je však poslední
a dvěma celkům dno hrozí.
Spokojenost každopádně panuje v Konici. Tým má
náskok dvou bodů na druhou Olešnici, s níž se přetahuje o postup do krajského přeboru. Celek střílí
spousty branek, nedostává prakticky žádné. A za
podzim prohrál jedenkrát. Podobně jsou na tom Čechovice. Ty sice ztratily více bodů. Nicméně i tak se
podobně jako v Konici udržely na prvním místě. Tým
se mohl opírat o skvělé výkony střelce Jana Šteigla i týmově pojatou hru.
Když se podíváme na opačný pól tabulek, dva další
celky z Prostějovska dopadly přímo tragicky. A sice
Jesenec-Dzbel a Vrchoslavice. Tým z Konicka přišel
oproti předešlým ročníkům o bratry Tiché či Polese.
Soupeře sice stíhá herně, ne však výsledkově. Zejména
první poločasy Jesenecké obvykle stojí body. Vrchoslavice pak píší jiný příběh, ve druhé skupině jsou předposlední, a to i přes velmi dobrý vstup do ročníku. Pak
se stroj zadrhl. A na jihu Prostějovska se navíc potýkají
s nepočetným týmem. Co ale s týmy udělá jaro?
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Už několikrát jsme zde psali o Prostějově jako o městě
sportu. Je tomu tak? Podle počtu sportů ve dvou nejvyšších ligách by se to tak dalo říct. Příklady? Hokej, fotbal,
volejbal, korfbal, basketbal nebo box. A to jen z těch
kolektivních. Vysoko hraje také lukostřelba, nohejbal
a na špici českého sportu se pohybuje třeba i cyklistika,
o tenisu ani nemluvě.
I tak se dá o dvou věcech říct, že prostějovskému sportu chybí. A sice dvě věci. Tou první jsou odpovídající
sportoviště. Na první pohled je sportovci mají. Vždyť
v Prostějově o sportovní haly přímo zakopáváme, u každé větší školy je běžecký ovál, bazén zde rovněž nechybí.
Vše ale záleží na úhlu pohledu. Ano, jsou zde tělocvičny.
Ale jen dvě, které mají potřebné rozměry pro závodní
sport. A pouze jedna z nich má tribunu. Běžecké ovály?
Jsou zde rovněž. Jenže žádný z nich nesplňuje parametry atletické dráhy vhodné pro závody. Totéž pak platí
o bazénu.
Druhou věcí je několik v Česku méně tradičních sportovních odvětví. Příklad? Americký fotbal, rugby, vodní
pólo. Nebo takový baseball. A ano, nedaleko odsud – ne
však v Prostějově – se hraje i famfrpál.
Je tedy Prostějov městem sportu, nebo ne? Za Večerník
říkáme, že ano. Máme se co otáčet. Podmínky pro sport
však zatím mají k ideálu daleko.
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PRAHA, PROSTĚJOV Zasloužené ovoce sbírá na konci sezóny
stříbrný medailista Tokia Vadlejch, který se stal vítězem ankety
Atlet roku před dalším oštěpařem
Vítězslavem Veselým a koulařem
Tomášem Staňkem. A jeho úspěchy mají i prostějovskou stopáž.
„S Jakubem dlouhodobě spolupracujeme prostřednictvím reprezentační sekce Star Teamu, jejímž

Černošek:jásala
„Sppolu
upraacuujem
me dál“
Adéla Stavinohová
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a šly si za vítězstvím,“
2#88'.-4''/.##<''5--#.--;88;*44.

za žádného stavu nic nevzdaly

PROSTĚJOV Krásné góly? Nejsou potřeba. Stačí si hledat prostor pro přijetí přihrávky. A v pravou chvíli udeřit.
Prostějovské eskáčko ukázalo v posledních dvou zápasech, jak rozdílné dokáže dávat branky. Proti Líšni trefil
Jakub Kopřiva z dobrých třiceti metrů. Filip Žák se pak činil proti Žižkovu. Výsledkem je rána z blízkosti, kdy si
dokázal právě udělat prostor pro přijetí míče. A následně byl neomylný. Trefa podzimu? Ani ne. Ale důležitá rána,
která Prostějov po neúspěchu s Táborskem a nepříliš podařeném zápase s Líšní může uklidnit. Což je v tuto chvíli
(KNKRä¾MRąKwGNFQ2TQUV÷LQXC\$NCPUMC4[EJNGUGX2TQUV÷LQX÷CMNKOCVK\QXCNCLG\P÷LFčNGåKV¾\DTCÿVÚOW
Foto: Michal Sobecký důležité. V případě letní posily Filipa Žáka už šlo o pátou trefa. Tohle je přestupová trefa do černého!

Michal SOBECKÝ
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„Chtěly jsme strašně moc vyhrát,

ZPTRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA
ČTĚTE NA STRANĚ 28

Foto: internet
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KONICE Polovina října byla ve
znamení derniéry na slovenském
mistrovství v rallye. Na startu nechyběla ani posádka Green team
motorsport z Konicka, tedy Roman Burget a Ivo Poche. Soutěž
s názvem Rallye Košice byla dvoudenního formátu se zhruba 450
kilometry a nočními rychlostními
zkouškami.
„Upřednostnili jsme tuto soutěž
před domácí soutěží Rallye Morava,
která se jela ve Šternberku, protože
jsme nechtěli přijít o průběžné vedení na Slovensku. Počítali jsme s tím,
že to nebude lehké, nicméně už
v úvodu se nám podařilo vyhrát oba
rychlostní testy a ujmout se vedení
dokonce v absolutním pořadí historiků,“ objasnil myšlenkové pochody
a vydařený začátek Roman Burget.
Problémy se však dostavily. A tentokrát ne technického rázu. „Při
přejezdu z rychlostní zkoušky na
servis, kde se jede v běžném provozu, do nás narazilo zezadu ve zhruba
sedmdesátikilometrové rychlosti
narazilo auto, které nám poškodilo
zadní část vozu. Velké štěstí bylo,
že nás vzalo jen krajem a odrazilo
se do druhého pruhu, kde se zastavilo až o další tři vozidla,“ popsal
havárii Burget. Další účast to však
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bro. Úplný závěr pak obstaralo klání
ČP ve sjezdu R6 (šestimístné čluny),
tam ženská sestava TR OMEGA
Tygříci dokonala svou totální hege-
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-Remont znovu dosáhly na všechna
tři prvenství, a rovněž ve sjezdu, kde
triumfovaly ženy, zatímco muži TR
ZUBR přidali bronz a veteráni stří-

MICHAL
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neohrozilo. „Nečekal jsem, že budeme moci dál bojovat, nicméně
díky spolupráci slovenské policie
a pořadatelů se nám povedlo auto
ještě v rozumném čase a daném
limitu dostat do servisu, kde nás
kluci z týmu TRT vrátili zpátky do
hry a během dvaceti minut dokázali
autu vrátit téměř původní podobu,“
poděkoval na dálku Roman Burget.
A jak nakonec posádka dopadla?
„První etapu jsme ještě vyhráli, na
druhý den vše pokračovalo vcelku
poklidném duchu, až na závadu do-

padli v konečném hodnocení Českého poháru R4, zatímco „holky“
i veteráni vyhráli.
Co se týče konečného pořadí nominace R6 do reprezentace České
republiky pro příští rok 2022, na
mistrovství světa v Číně (už dvakrát
odloženém kvůli koronaviru) by
měly startovat vítězné ženy Tomi-Remont Prostějov, naopak muži
zdejšího Raft teamu zůstali v klíčovém součtu těsně druzí.
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monii dalším prvenstvím a muži TR
ZUBR obsadili třetí místo.
V konečném pořadí MČR R4 brali
muži TR HIKO zlato a muži TR
ZUBR, ženy TR OMEGA Tygříci i veteráni TR MASTERS bronz
(u posledních dvou kategorií mohli
být výše, ale neabsolvovali kompletní porci tří šampionátů). MČR R6
přineslo hanáckým ženám celkové
vítězství a jejich mužským parťákům
druhou pozici. Stejně „chlapi“ do-

KITAKJÚŠŮ, PROSTĚJOV
Špičková prostějovská sportovkyně Dominika Ponížilová má za sebou další mezinárodní vrchol své úspěšně
bohaté kariéry. Tentokrát
šlo o mistrovství světa 2021
ve sportovní gymnastice, jež
hostilo japonské město Kitakjúšů.
Devatenáctiletá Hanačka měla
absolvovat kvalifikaci čtyřboje žen ve skupině s litevskou
závodnicí, ale ta odstoupila.
Dominika tedy chodila na jednotlivá nářadí sama, celý tento
sled cvičení provázely nemalé
organizační zmatky. Na což reprezentantka České republiky
a členka oddílu TJ Prostějov
možná doplatila.
Úvodní přeskok se jí nevydařil
podle představ, druhý už byl
dobrý (27. místo). Následně
na bradlech přišel bohužel pád
(66. příčka). Poté na kladině
si vedla nadmíru solidně (40.)
a v prostných sice bez větších
chyb, leč méně úspěšně (57.).
Což v konečném součtu znamenalo 44. pozici. Postup do finále

čtyřboje i mezi elitní osmičky
na jednotlivých nářadích zůstal
poměrně daleko.
Přesto je potřeba maximálně
ocenit už sám fakt, že Dominika
jako letošní mistryně republiky
a v současnosti nejlepší žena ČR
na světovém šampionátu v tvrdé konkurenci vůbec startovala.
„Ve svých devatenácti letech má
na kontě účast na Evropském
juniorském olympijském festivalu, Evropských hrách, třech
mistrovstvích Evropy a teď
i třech mistrovstvích světa,“ připomněl předseda oddílu sportovní gymnastiky TJ Prostějov
Miloslav Musil.
Dominika Ponížilová se od tří
let připravuje v gymnastické
tělocvičně ZŠ v Melantrichově
ulici. První krůčky na poli tohoto nesmírně náročného odvětví
dělala pod vedením maminky
Vladislavy Ponížilové, poté ji
k vrcholové kariéře vedl právě
trenér Miloslav Musil. A několik
posledních let má jako osobní
trenérku Veroniku Lukášovou,
která jí stála po boku i na uplynulém MS v Japonsku. (son)
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bíjení, kterou jsme také vyřešili a dovezli auto do cíle na prvním místě ve
třídě HK4, ale hlavně vyhráli i v absolutním pořadí, což nám pro tento
rok zajistilo titul mistrů ve slovenském mistrovství. Tím se naplnil náš
cíl, který jsme si dali, a jsme šťastní,
že se nám to podařilo,“ jásal šťastný
Burget.
Nezapomněl poděkovat všem, kteří
posádku posouvali vpřed, a v neposlední řadě partnerům za umožněné
starty, především společnostem Spedice Šumpich a syn, Rabel Obaly. (sob)
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Koničtí bodovali na Slovensku
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pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

trovství republiky ve slalomu R4
(čtyřmístné čluny). A prostějovské
posádky suverénně dominovaly:
TR HIKO mezi muži, TR OMEGA
Tygříci v ženách a TR MASTERS
Marek
mezi veterány, navíc si pro národní
SONNEVEND
titul dojela i smíšená hlídka!
Ve slalomu bylo na programu z dří- Následovaly závody Českého povějška covidově odložené mis- háru R4 ve sprintu, kde lodě Tomi-

ZAUJALO NÁS

TRNÁVKA, PROSTĚJOV Poslední soutěžní víkend letošní sezóny raftingu v ČR zaplnily čtyři různé závody na řece Trnávce
v jižních Čechách. Hned ve třech kategoriích měli nejlepší
výsledky ze všech zúčastněných klubů členové a členky Raft
teamu Tomi-Remont Prostějov.

OPĚT RÝŽOVALI Z DIVOKÉ VODY MEDAILE VČETNĚ TITULŮ

Raftaři Tomi-Remont
Prostějov na závěr sezóny
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Poslední dvě místa, to byla docela hádanka. Ale v jednom směru se prognózy
nejspíš shodovaly, i přes příchod trenéra
Vladimíra Růžičky se zdálo téměř jisté,
že Kadaň bude opět slaboučká. To se
potvrdilo. V tomhle směru dokonce
Kadaň překonala sama sebe. Tým je
beznadějně poslední, neuhrál zatím ani

Suterén tabulky: Kadaò
mizerná, Havíøov „pøekvapuje“

PROSTĚJOV První třetina soutěžního ročníku 2021/2022 je minulostí.
Už se tedy do určité míry dá říct, kdo
zatím plní předsezónní očekávání
(v dobrém či ve zlém) a kdo je za nimi
či je naopak překonává. Na následných
řádcích se tak podíváme na některé
z týmů, jejich formu, to, co se od nich
dalo čekat, a zda své ambice dokážou
plnit. Nebude ale chybět ani celek, který už je dlouhodobě s otazníkem, zda
se v soutěži udrží. Hádáte správně, jedná se o Kadaň. A právě celky, kterým se
dosud sezóna vůbec nedaří, začneme.
Jestli je nějaký tým, od kterého se rozhodně čekalo více, není to jen Havířov. Ostudnou sezónu totiž prožívá také Poruba.
Její vedení se nechává slyšet, že by rádo
usilovalo o extraligu. Zatímco v minulém
ročníku musel základní část zachraňovat
nový trenérský tandem, nyní se situace
opakuje a Porubě je ještě hůře. Jedenácté místo je rozhodně velkým zklamáním

Støed tabulky:
Bídná Poruba, zvedající se Slavie

bod a obvykle dostává alespoň pět branek. Zdá se, že se tonoucí tým ani nemá
čeho chytit, nedávno prošel obrovskou
hráčskou výměnou, zejména odchody.
Stabilnější a lepší situace je v předposledním Havířově. Tam se ale naopak
s tak mizerným postavením nepočítalo.
Klub před sezónou zaznamenal obrovské množství příchodů i odchodů, chtěl
se rvát o play-off. Realita je však jiná
a pozice Havířova je asi největším zklamáním. Zbytek zde naskládaných týmů
úplným překvapením není.
Tohle čekal asi málokdo. Přerov, Vsetín
nebo Jihlava na špici tabulky? Proč ne. Ale
Třebíč a Litoměřice? To ani náhodou!
A vidíte, děje se to. Na druhou stranu,
když se na to člověk podívá blíže, mělo se
s těmito celky počítat. Třebíč má stabilní
tým s kvalitním a zkušeným útokem,
bez větších mezer. A patří k trvalým aspirantům spíše na lepší polovinu tabulky.
Mužstvo jen konečně potvrzuje naplno

Šok na špici: Tøebíè
a Litomìøice? Nevídané

a dost bídnou vizitkou. O dvě příčky výše
najdeme pražskou Slavii. Ta zatím opisuje sinusovku, přičemž nyní je na jejím
vrcholu. V krátkosti? Začátek skvělý, pak
těžký útlum a debakly. A nyní dlouhá série výher. Deváté místo je asi zasloužené.
I tak ale Pražané mohou myslet výš. Podobně jako třeba Šumperk. Ten kvality
potvrdil už v přípravě a nehraje trvale
špatně. Dobré výkony se mu však ne vždy
daří přetavit v body. 10. místo je ale snad
až příliš kruté.

3

Třemi brankami se Sokolovu podařilo otočit zápas s Jestřáby. Ti tak
opět doma ztratili vyhraný zápas.

35

své kvality. A Litoměřice? Ty už v sezóně 2019/2020 potvrdily kvality, když
skončily třetí. Zde je naopak tým mladší,
s méně individualitami. Ale prosadit se
dokáže kdokoli. Tým navíc netrpí výpadky formy. Postavení těchto dvou celků je
tak zcela zasloužené. Je jen otázkou, zda
Třebíč dokáže první příčku udržet? Před
reprezentační pauzou dvakrát padla.

HOKEJOVÉ

Štrba mohl být po zápase
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Výrok:
ANALÝZA
MICHALA
„S tou hrstkou, co jsme sem
přijeli, tak před ní smekám.“
SOBECKÉHO Sokolovský trenér Martin
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Prostějov (sob) – Předposlední místo
a nepříliš povedené výsledky. Havířovský
hokej hlásí problémy. A vedení klubu se
na ně rozhodlo reagovat. Prokázalo se
znovu, že první na řadě je obvykle trenér
– ten havířovský Jiří Režnar nynější krizi
neustál. Tým nyní povedou Petr Sikora
a manažer Pavel Zdráhal.
Havířov měl na začátku sezóny určitě
jiné ambice. Odešli sice třeba Aleš Stezka
nebo Alex Rašner. Do hornického města
však naopak dorazili hráči jako Jan Hudeček, Vlastimil Dostálek a taky navrátilec
Antonín Pechanec. Jenže ani to nepomohlo. Havířovští vstoupili do ročníku
debaklem se Slavií a dalším s Třebíčí. Plný
počet bodů si připsali až v 8. kole.
Jiří Režnar byl nicméně dlouho vládnoucímšéfemstřídačky,vHavířověpůsobilskoro čtyři roky. Jeho nástupcům se pak podařil
nečekaný kousek, když tým v sobotu poněkudnečekaněporazilprvníTřebíč.

Havíøov odvolal trenéra

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

První buly vyhrál domácí celek a vytvořil si
z něj první útočnou akci. Po 28 vteřinách
přišel první faul zápasu, a to na straně Baníku. V přesilovce Prostějov nic zásadního
nevytvořil a hosté naopak s klidem vyhazovali kotouč. Do velké šance se na druhé
straně ve 3. minutě dostal sokolovský Kuťák, který vyslal nebezpečnou střelu z levého kruhu, ale orazítkoval jen tyčku Bláhovy
branky. Poprvé se měnilo skóre v čase
7:12. Chybná rozehrávka prostějovského
brankáře našla jen hokejku Tomiho, který
poslal puk na Víta Jiskru a ten se nemýlil –
0:1. Ve 12. minutě střílel z bezprostřední
blízkosti Babka, ale jeho střela mířila nad
sokolovskou klec. Jestřábi byli chvíli aktivnějším týmem. Před koncem první dvacetiminutovky se Hanákům přece jenom
podařilo vyrovnat. V čase 15:53, nejprve
pálil z prostoru mezi kruhy Jiránek, toho
gólman Beran ještě vychytal, ale puk se od-

Eva REITEROVÁ
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%UDQN\ D QDKUiYN\ 16. Zajíc (Jiránek, T. Jáchym), 21.
0arWin 1RYák (0. âYec, .Oimíþek), 2. Jiránek (Jáchym,
+XVák) ± . JiVkra (TRmi, JXrþík), 2. JXrþík (TRmi, JiVkra),
2. JiVkra (3RĜí]ek, TRmi), 6. J. 3RhO (3RĜí]ek, 6ORERGa).
6WĝHO\ QD EUDQNX 12. 5R]KRGÿt ýech, 6kRSaO ±
Otáhal, Komínek. 9\ORXÿHQt 6. 9\XæLWt 1:1. 'LYiFL 2.
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razil na hůl Josefa Zajíce, který už jej dostal
do branky – 1:1. Pro obránce Zajíce to byl
první gól a zároveň kanadský bod v prostějovském dresu.
Vstup do druhé dvacetiminutovky zvládli
svěřenci trenéra Tottera ukázkově. Bylo
to i díky početní výhodě, kterou si Jestřábi
přenesli z první části. Za 35 vteřin ji dokázal využít po skrumáži před baníkovským
brankovištěm kapitán Martin Novák
– 2:1. V čase 23:25 odskočili Hanáci na
rozdíl dvou branek, když se pohotovou
střelou z mezikruží prosadil Tomáš Jiránek – 3:1. Následně se do samostatného
úniku dostal hostující Kružík, jeho akci
ukončil až Bláha. Baník poté přežil další
oslabení. Snížení středečního zápasu přišlo ve 27. minutě, kdy Tomi nahazoval

puk směrem na branku a Jurčík ho dokázal tečovat mimo dosah prostějovské
jedničky – 3:2. V polovině utkání byl
vyloučený Vala za podražení a v přesilové
hře přidal svůj druhý gól večera Jiskra, který se prosadil po přesné nahrávce Pořízka
– 3:3. Po srovnání stavu se hrál hokej spíše ve středním pásmu a nebylo k vidění
moc šancí. Ke konci druhého dějství hráli
domácí další přesilovku po faulu Kverky,
ale Baník ji dokázal ubránit a po dvou třetinách se šlo do šaten za nerozhodného
stavu.
Po třech odehraných minutách poslední části se dostal do dobrého zakončení
bekhendem Tomi, ale jeho pokus skončil
jen na boční síti Bláhovy svatyně. Rychlé akce Sokolova byly v prostějovském

%eran± Klejna, J. 1oYák, 3ohl, 6trejþek, 5Xlík, 9oGiþka, Klikorka ± JXrþík, JiVkra, Tomi ± KXSþo,
3oĜí]ek, 6loEoGa ± KXĢák, KYerka, KrXåík ± 3roãek, 5ohan, KĜemen.
7UHQpU âtrEa.

VHVWDYD6RNRORYD

%láha ± +XVák, Klimíþek, %aEka, 9ala, Zajíc, 0. Jáchym
± Jiránek, T. Jáchym, 5XGoYVkê ± 0. 1oYák, Klo], 0rá]ek
± %eránek, âteIka, 0. âYec ± 'XEVkê, KoElíåek, Jelínek ±
3oGlaha.
7UHQpĝL $leã Totter a 9laVtimil :ojnar.

3
4

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&%DQtN6RNRORY

VHVWDYD3URVWčMRYD

Jsou z toho smíšené pocity a člověk
z toho nemá ani moc radost, že sbírá
body, protože fakt věřím, že na tom
jako tým můžeme být lépe. Určitě co
se týká postavení v tabulce.“
yy Na čem se dá stavět a co naopak
změnit do druhé třetiny sezóny?
„Myslím si, že teď, když už jsme s každým týmem hráli, se budeme na
zápasy zase připravovat trochu jinak.
Trochu budeme vědět, co od soupeřů čekat. Myslím si, že je pořád důležité pracovat na koncovce. I když
kolikrát dáme dost gólů, pořád jich
můžeme dávat i více. A jak jsme se
bavili, ta defenziva je základ. Zde to
chce výrazně zlepšit. Zlepšit třeba
také rozehrávku. Na tom všem bude
potřeba ještě hodně zapracovat.“
yy Oblíbil jste si se spoluhráči nějaké místo v Prostějově, kam pravidelně vyrážíte ve volném čase?
„Máme restaurace, kam chodíme po
zápasech. Vždycky, i když už je více
hodin, tak nám uvaří u Chmelů – tam
většinou vyrazíme na večeři. Jinak po
trénincích jdeme na obědy s kluky
zajdeme na náměstí. Ať už na dobré
jídlo, nebo na kafe.“ (úsměv)

pasu přišlo v čase 63:04, kdy baníkovského
přečíslení dva na jednoho využil Jan Pohl
– 3:4. Z posledního zápasu před reprezentační pauzou tak Prostějov zapisuje jeden
bod po prohře v prodloužení.

# LGwV÷ LGFPQW 8UGVÊP 6GP UG OčåG
RQEJNWDKVPQXQWJT¾éUMQWCMXK\KEÊXRQ
FQD÷$÷NQTWUC4QOCPC)TCDQTGPMC
0÷MFGLwÊTGRTG\GPVCéPÊQDT¾PEGMVGTÚ
QFGJT¾NKLGFGP\¾RCUX0*.FQUVCNQF
8CNCEJčwCPEKRQPGRąÊNKwX[FCąGPÆUG
\ÐP÷X0KåP÷MCOUMW -*. 

3. Graborenko do Vsetína

&TWJQWRQT¾åMWX\¾MNCFPÊJTCEÊé¾UVK
\C\PCOGPCNC6ąGDÊé#VQFQUVPGéGMC
PQWUEJ[VCNCLKVQVKåQF·UVÊPCF.CDGO
MVGTÆUGVTXCNGRQJ[DWLGQMQNQFGU¾VÆ
JQ OÊUVC - RQRTCX÷ *QT¾EMÆ 5NCXKG
RąKUR÷NXGNMQWO÷TQWP÷MFGLwÊMCRKV¾P
.KVXÊPQXCCP[PÊ×VQéPÊM·UVÊ6T¾XPÊéGM
X\¾RCUG 

2. Tøebíè neèekanì padla

0GD[NVQNKMXKF÷VP[PÊCNGPCP÷OVÚO
OčåGUVCX÷V·VQéPÊM/KEJCN)CIQMVG
TÚNQPKJT¾N\C2TQUV÷LQXP[PÊXG8UGVÊP÷
X¾NÊ8RQUNGFPÊEJR÷VK\¾RCUGEJ\C\PC
OGPCNDQFčCéKPKNUG\GLOÆPCRTQVK
-CFCPKMF[åXUVąGNKNJCVVTKEMCRąKFCN
LGFPWCUKUVGPEK

1. Gago zaèal øádit

)UÙGHN0ÉVWHNSRVÉOLO

NEJ události
Chance ligy

Ze zápasu se Sokolovem nakonec
tolik pozitiv nevyvstává. Jedním
z nich ale je, že se do sestavy vrátil
Josef Podlaha. Proti soupeři ze severu Čech si připsal sedm odehraných minut a jeden mínusový bod.
Podlaha byl dosud na výpomoc ve
druholigovém Hodoníně.

Podlaha
v sestavì

Rychle nabyl, rychle pozbyl. To
platilo o utkání se Sokolovem měrou vrchovatou. Mužstvo Prostějovanů brzy prohrávalo, poté utkání
otočilo třemi brankami, aby jej
následně zase trojím inkasováním
ztratilo. Co k tomu říct.

Ztráta vedení

„Zápas hodnotím pozitivně. S tou hrstkou, co jsme sem přijeli, tak před ní smekám, jak dokázala otočit zápas. Za tu bojovnost a urputnost chci všem poděkovat. Myslím si, že berou
zasloužené dva body.“

Martin ŠTRBA – HC Baník Sokolov

„Máme jen jeden bod. Byli jsme v nějakém rozpoložení, hráči nám před a během zápasu odpadali. Měli jsme lépe zacházet se stavem 3:1, je to škoda. Ve třetí třetině jsme si sice vytvořili
nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Třetí prohra za sebou, to je prostě neakceptovatelné.
Pro nás jedině dobře, že teď přichází nějaká přestávka.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
¸67<

obranném pásmu velmi nebezpečné. Ve
48. minutě se Štefka dostal k dobré střele
z pozice mezi kruhy, ale Beran předvedl
pohotový zákrok. V 52. minutě mohl
strhnout vedení na domácí stranu Beránek, který se řítil sám na brankáře Berana.
Ten však předvedl svou rychlou lapačku.
I v dalších minutách byli Prostějovští opět
ti, kteří mohli skórovat, ale Beran se roztáhl na brankové čáře a přikryl puk. S přibývajícím časem rostlo i množství potyček,
které pramenily z tohoto dost vyrovnaného utkání. V posledních vteřinách měl
ještě obrovskou šanci na hokejce Beránek, ale sokolovský brankář potvrdil svoje
výkony dalším důležitým zákrokem.
Po šedesáti minutách tak nebylo rozhodnuto a šlo se do prodloužení, které viděli
prostějovští fanoušci na domácím ledě poprvé. V tom se hrál rychlý hokej s několika
šancemi na obou stranách. Rozhodnutí zá-

Jestřábi nestačili na Sokolov

defenzivě určitě musíme zapracovat,
aby to bylo lepší. Ale zase když si to
vezmu, tak na Slavii jsme dali jen jeden gól, doma s Třebíčí taky. Musí se
dál pracovat dopředu i dozadu. Ale
zejména právě na hře směrem dozadu by to chtělo zapracovat.“
yy V obraně musí zaskakovat i dva
útočníci Jakub Babka a Lukáš Motloch. Jak hodnotíte jejich práci
v defenzivě?
„Myslím si, že to zvládli oba perfektně. Nemůžu říct, že bych byl překvapený u Kuby Babky, protože toho
znám delší dobu a v Budějovicích
na té pozici hrál výborně, což ukazuje i tady. Lukáš Motloch je pro
mě překvapením, jak se s tou situací popral. Musím říct, že roli
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW zvládl na jedničku.“
yy V posledních zápasech se
neumím tak říct. Ale rád si vzpomenu vám osobně bodově daří. Máte ale
na každou výhru.“ (úsměv)
velkou radost z těchto úspěchů,
yy Potvrdily se předsezónní před- když Prostějov trochu tápal?
poklady, že silnou stránkou Pros- „Právě no, to je taková kaňka na dotějova bude ofenziva a slabou na- savadním průběhu sezóny... Člověk
opak hra dozadu?
si sice něco připíše do svých statistik,
„Ano, je to možné. Musíme hrát ale ze zimáku odchází se špatnou náv pěti dopředu a v pěti dozadu. Na ladou, protože týmu nijak nepomohl.

moc
nepovedl.
Bylo to takové
nervózní. Tam
mě
hodně
mrzí, že jsme
neuhráli domácí vítězství.
A na který bych
obzvlášť rád vzpomínal? To asi

Útočník Martin Novák hodnotí průběh jestřábí sezóny

Další domácí prohra!

„Myslím si, že to nebylo zase tak
špatné. Ale zároveň věřím a vím, že
máme tým na to, abychom byli lépe
postavení. Trochu se nám nepovedl konec první třetiMichal
ny soutěže. Je to škoda,
protože jsme tam určiSOBECKÝ
tě měli uhrát víc bodů
yy Jak zatím hodnotíte výkonnost než jeden. Ale věřím,
a tabulkové umístění Jestřábů?
že se dostaneme na
lepší než na šesté
místo.“
yy Který zápas se
Jestřábům povedl nejvíce? Na který byste naopak nejraději zapomněl?
„Teď si to v tom sledu pořádně ani neJestøábi zastoupeni
vybavím. Nejraději bych ale zapomněl
na poslední odehraný zápas, se Sokov sestavì mìsíce
lovem. V první třetině sezóny se nám
Prostějov (sob) – Příjemná zpráva míří domácí zápas s Ústím nad Labem
do Prostějova. A příjemná zejména pro
jeho útočníka Petra Mrázka. Forvard Jestřábů byl totiž webem www.hokej.cz zařazen do sestavy Chance ligy měsíce října.
Není se čemu divit, Mrázek dál září a útočí na čelo bodování celé soutěže. Jen za
říjen si přitom připsal osm branek a devět PROSTĚJOV Jediné utkání měli Haasistencí. Mladý útočník ukazuje, že jeho náci na programu v minulém týdnu,
loňská čísla nebyla žádnou náhodou. v rámci 18. kola Chance ligy přivítali
Naopak díky aktivnímu pojetí hry, časté na svém ledě sokolovský Baník. Střestřelbě a dobrému pohybu se může stát, deční zápas byl opravdu hodně vyrovže své maximum mezi muži z loňska (43 naný a hovořilo tak i skóre po šedesáti
kanadských bodů) hravě překoná.
odehraných minutách, kdy byl stav
Jestřábi pak mohou i nemusí být rádi i za nerozhodný 3:3 a šlo se do prodloužejedno z dalších jmen, které se v sestavě říj- ní. V něm se prosadil sokolovský Pohl,
na objevuje. Je jím rovněž nepřekvapivě a Jestřábi tak na domácí půdě brali pouLukáš Žálčík. Nynější snajpr Šumperka
ze jeden bod.
totiž předešlé roky trávil právě na Hané.

PROSTĚJOV Skvělý návrat na Hanou má za sebou útočník Martin
Novák (na snímku), který znovu obléká dres s jestřábem. A zdá se,
že v Prostějově našel opět zemi zaslíbenou, na ledě dostává hodně prostoru a je velice produktivní. Dokonce atakuje první desítku
produktivity celé soutěže. Tým se navíc trvale nachází v popředí
tabulky. Dalo by se tedy čekat, že hodnocení dosavadního průběhu sezóny bude pozitivníé záležitostí. Tak to ale není. Kapitán
nachází na výkonech i postavení Prostějova i nemálo špatného.
„Musíme zapracovat třeba na rozehrávce,“ konstatuje.

ÅæHVHPLGDőt".DłNRXMVRXWìPRYpYìVOHGN\´ !&҃ ࡡ

z Kladna, že mám přes víkend s nimi jet
do Třince a do Zlína. Já si tedy moc volna neužiju,“ prozradil Zajíc v exkluzivním rozhovoru, který najdete na jiném
místě dvoustraně.

PAUZA!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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7ÔLSRU½zN\YÔDGÈ

ZAUJALO NÁS

2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC/CTVKP0QX¾M6QO¾w
,¾EJ[O6QO¾w,KT¾PGMC,CP-NQ\,CP4WFQXUMÚ,KąÊ-NKOÊ
éGM2CVTKM*WU¾M2GVT$GT¾PGMC/CTVKP#NVTKEJVGTiKOQP
,GNÊPGM#FCO*CXNÊMC,CMWD$CDMC&CXKF8CNC/CTVKP
&WDUMÚC2GVT-TGLéÊ

1. star: 6QO¾w,KT¾PGM DQF[  2. star: 1PFąGL$N¾JC
DQF[ UVCT,KąÊ-NKOÊéGM DQF 

PROSTĚJOV – SOKOLOV 3:4 PP

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

Hokejisté Prostějova se usadili
na sedmém místě Chance ligy

Eva
REITEROVÁ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

– 3oruEa (1.), %enátky nad Ji]erou – 6lavia 3raha
(1.), HavíĜov – 6okolov (1.), KadaĖ – 3Ĝerov,
âumSerk – VrchlaEí, Kolín – /itomČĜice, )rýdek0ístek –
TĜeEíþ, ÓVWtQDG/DEHP²3URVWčMRY
NRORVWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ 6lavia 3raha
– Kolín (1.), TĜeEíþ – %enátky nad Ji]erou (1.),
/itomČĜice – âumSerk (1.), 3URVWčMRY ² +DYtĝRY
6okolov – )rýdek0ístek, VrchlaEí – KadaĖ, 3Ĝerov –
Jihlava, 3oruEa – Vsetín.
NRORVRERWDOLVWRSDGXKRGLQ
Jihlava – VrchlaEí (1.), Vsetín – 3Ĝerov, KadaĖ –
/itomČĜice, âumSerk – 6lavia 3raha, Kolín – TĜeEíþ,
%enátky nad Ji]erou – 6okolov, )UëGHN0tVWHN ²
3URVWčMRY HavíĜov – Òstí nad /aEem.

8GNOKPGTCFKDWFQW,GUVą¾DKX\RQ
OÊPCV PC RQUNGFPÊ ąÊLPQXÆ C RTXPÊ
NKUVQRCFQXÆFP[8čDGEUGXPKEJ
VQVKåVÚOWPGFCąKNQ2ąKRUCNUKJPGF
FQMQPEGVąKPGRąÊLGOPÆRTGOKÆT[t
CNGURQÿEQUGVÚM¾VQJQVQTQéPÊMW
2TGOKÆTCRTXPÊtRTQJTCXGPMW,GU
Vą¾DKUGOQJNKR[wPKVUMX÷NQWDKNCPEÊ
XG XGPMQXPÊEJ \¾RCUGEJ &NQWJQ
X PKEJ PGPCEJ¾\GNK RąGOQåKVGNG
#å XG 5NCXKK UG QDLGXKN VÚO MVGTÚ
PC 2TQUV÷LQX PCwGN TGEGRV ,GUVą¾
DÊ NGVMC D[NC RQRTXÆ RQMQąGPC
# XÚUNGFGM  OWUGNC LGP V÷åEG
UMQWU¾XCV
2TGOKÆTC FTWJ¾ t RTXPÊ wÿčTC RQ
T¾åGM0C5NCXKKVQVKåDQJWåGNPCX¾
\CNPG×UR÷EJU6ąGDÊéÊCXGUVąGFW
K RQT¾åMC UG 5QMQNQXGO 8čDGE
RQRTXÆUGVCMUVCNQåGOWåUVXQPG
WUR÷NQXGXÊEG\¾RCUGEJRQUQD÷
0CXÊEUGPGFCąKNQUVąÊNGVDTCPM[

Všechno je
LGFPQWRQRTXÆ

2TGOKÆTC VąGVÊ t QVQéGPÊ \¾RCUW
VąGOK DTCPMCOK $QJWåGN K X VQ
OJNG RąÊRCF÷ wNQ Q DTCPM[ X UÊVK
2TQUV÷LQXC 5QMQNQX D÷JGO FTW
JÆ VąGVKP[ C RQVÆ X RTQFNQWåGPÊ
XUVąGNKN VąK DTCPM[ MVGTÚOK FQUC
XCFPÊ XÚXQL WVM¾PÊ RQUVCXKN PC
JNCXW
# RQUNGFPÊ éVXTV¾ RTGOKÆTC FK
X¾EM¾tP¾XwV÷XPQUV\CVÊOPGD[NC
MFQXÊLCM¾ RąGUVQ RT¾X÷ 2TQUV÷LQX
O÷N LGFPW \ PGLNGRwÊEJ X UQWV÷åK
0[PÊXwCMRTQVK5QMQNQXWFQQEJQ
\čRQRTXÆPCFQO¾EÊ\¾RCURąKwNQ
OÆP÷PGåNKFÊ6QLGFQUVUOWV
PÆ
<MT¾VMC RąGNQO FGU¾VÆJQ C LGFG
P¾EVÆJQ O÷UÊEG FQRCFN DÊFP÷
,GéCU\CPÊOWF÷NCVVNWUVQWé¾TW
#\CéÊV\CUG\PQXW

MICHAL
51$'%-º

V dalších dnech pokračuje reprezentační pauza, kterou mají Jestřábi už od
čtvrtka. „Pro nás jedině dobře, že teď
přichází nějaká přestávka,“ nechal se
slyšet hlavní trenér A-týmu po středečním kole. Měl či bude mít tým
Jestřábů během reprezentační pauzy
nějaké volno? Zdá se, že se vše odvíjí
od spokojenosti trenérů. Volný den
měli mít hráči hned ve čtvrtek, jenže
lodivodi prý nebyli po utkání se Sokolovem spokojeni, a tak museli Hanáci
hned druhý den na led! Čemu přesně
by se měli Hanáci během repre pauzy věnovat, to prozradil trenér Totter
ještě před středečním zápasem. „Je to
hlavně založení útoku proti některým
soupeřům. Problém dostat se do for-

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

čekingu. Také bych se chtěl zaměřit na
proměňování šancí, hlavně ve speciálních formacích. I když v nich nemáme
špatná čísla, tak je tam mnohem větší
potenciál na zlepšení. Koncovka, důraz v brankovišti a osobní souboje,
to jsou věci, na kterých budeme pracovat,“ řekl Totter. „Bude tam nějaký
odpočinek, nebude chybět kondiční
blok, pak už přijde na řadu příprava na
Ústí nad Labem, kam jedeme o den
dříve v neděli 14. listopadu,“ doplnil
hlavní trenér.
Jiný program než jeho spoluhráči
v týmu měl ovšem obránce Josef Zajíc,
který navlékl dres Kladna. Oproti minulé sezóně, když za Kladno hrál, to ale
bylo v české nejvyšší soutěži. „Volali mi

2QUNGFPÊ\¾RCUUG5QMQNQXGORąGFRCW\QW



(QVQ'XC4GKVGTQX¾

Klimíček, a to 363:54 za 17 zápasů.
To znamená, že tento osmadvacetiletý
obránce v průměru odehraje 21 minut
za utkání. S takovým časem se Klimíček pohybuje na 17. místě v rámci celé
soutěže. Nejtrestanějším hráčem pak
je David Vala, ten už si odseděl celkem
18 minut. Co se vhazováních týče,
těm kraluje Tomáš Jáchym, který jich
vyhrál už 233.
(rei)

2TQUV÷LQXUM¾UVąÊFCéMCD÷JGO\¾RCUQXÆJQFTKNW

méně. Třetí příčka pak patří Tomáši
Jáchymovi, bratru obránce Miloslava.
Tomášovi se v dresu s jestřábem na prsou daří, zapsal 19 bodů (4G+15A).
Přes hranici deseti bodů se v rámci
produktivity hanáckých útočníků
dostali ještě kapitán mužstva Martin
Novák (18B), Tomáš Jiránek (15B)
a Jakub Babka (12B).
Nejvíce času na ledě strávil zatím Jiří

yy Jak hodnotíte zápas se Sokolovem?
„Bohužel se nám výsledkově ani herně
nevyvedl. Popravdě nevím, čím to bylo.
Nedařil se nám hrát náš hokej, kdy jsme
blízko u sebe, dáváme si puky, přecházíme střední pásmo a máme dobré vstupy
do třetin. Od začátku zápasu nám nic
z toho nešlo.“
yy V první třetině jste dal gól na 1:1,
který vám přinesl zároveň i první kanadský bod v dresu Jestřábů. Jak byste celou situaci popsal?

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV První branku v utkání se Sokolovem zařídil bek Hanáků
Josef Zajíc (na snímku). Pro tohoto
obránce, který přišel před sezónou
z Kladna, to byl první bod v dresu
prostějovských Jestřábů. Jak se po
zápase cítil a co ho čeká během reprezentační pauzy? „Mně volali z Kladna, že mám přes víkend s nimi jet do
Třince a do Zlína. Já si tedy moc volna
neužiju,“ prozrazuje Zajíc.

„Musím říct, že konečně. Už jsem se trochu
trápil s těmi góly. Jsem rád,
ale určitě by to bylo lepší,
kdybychom brali tři body. No
a k tomu gólu... Byla tam velká
skrumáž. Myslím si, že to byla snad třetí dorážka. Mně se to tam povedlo přes
jejich hráče procpat.“
yy Na začátku druhé části jste se
zvedli a byl to z vaší strany úplně jiný
hokej. Co se podle vás oproti první
dvacetiminutovce změnilo?

„Do druhé třetiny jsme dobře vstoupili
a zabrali jsme. Trochu se to všechno otočilo, bohužel ani to nestačilo abychom
zápas zvrátili na svoji stranu.“
yy Pak se Sokolov dostal zpět do zápasu, vaše hra se úplně otočila a ztratili jste dvoubrankové vedení. Čím si
to vysvětlujete?
„Popravdě nevím. Padly tam takové
blbé góly. Jeden s tečí, jeden byl
v oslabení. Ve druhých třetinách míváme problémy,
na ně se musíme zaměřit.
Snad to po pauze bude
lepší.“

yy V čem hlavně vám obráncům dělal soupeř největší problém?
„Hodně přistupovali, napadali nás a zavírali nám mantinel. Na to jsme my nedokázali zareagovat a naši hru změnit.
Zásadní pro nás beky bylo, že nám zavírali mantinel. To jsme nedokázali předělat a hrát přes střed.“
yy Nastupujete v obranné dvojici
s nováčkem Miloslavem Jáchymem. Jak se vám s ním hraje?
„Super. Je to takový můj větší
brácha, i když tu vlastního bráchu v týmu má. (smích) Hraje se
mi s ním moc dobře. Než přišel
Míla, tak jsem hrál s Motlym (Lukáš Motloch, pozn. red.), to byl útočník a ten to taky zvládal výborně. Teď
tam ale jsme dva beci, rozumíme si
a je to fajn.“
yy Teď vás čeká delší reprezentační pauza. Už
víte, jaký v ní budete
mít program?
„Já to tuším. Mně
volali z Kladna, že
mám přes víkend
s nimi jet do Třince a do Zlína. Já
si tedy moc volna
neužiju.“

2EUiQFH-RVHI=DMtFRWHYőHQě
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zónou přišel z polského Jastrzebie.
Druhé místo pak mezi beky patří Patriku Husákovi 12 bodů (1G+11A).
Klimíčkovi mezi všemi obránci Chance ligy, podle kanadských bodů, patří
třetí místo. Patrika Husáka pak v rámci ligové produktivity nalezneme na
osmé příčce. Žádný z dalších hráčů
v obranných řadách Prostějova se přes
hranici 10 bodů nedostal. Nejnovější
akvizicí v defenzivě Hanáků je urostlý
Miloslav Jáchym, který přišel po konci
v Kadani a zatím nastoupil za Jestřáby
ve čtyřech zápasech.
Kanadskému bodování zatím vládne
Petr Mrázek, jenž navazuje na loňský
vydařený ročník, ve kterém nasbíral
47 bodů (22G+25A). Letos sbírá přes
bod na zápas a zatím se jeho čísla zastavila na devíti brankách a dvanácti
asistencích. Stejný počet bodů má
i Jan Kloz, ten ale vstřelil o dvě branky
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zápas. Prohru hodnotil těžce i obránce
Josef Zajíc. „Zápas se nám bohužel nevyvedl výsledkově ani herně. Popravdě
nevím, čím to bylo. Nedařil se nám hrát
náš hokej, kdy jsme blízko u sebe, dáváme si puky, přecházíme střední pásmo
a máme dobré vstupy do třetin. Od
začátku nám nic z toho nešlo,“ konstatoval Zajíc, který se Sokolovem v rámci
18. kola zapsal první bod v dresu prostějovského celku.
Výjimkou středečního utkání, kdy Prostějov hrál viditelně lépe než soupeř,
byla jen první polovina druhé třetiny,
ve které šli svěřenci trenéra Tottera do
dvoubrankového vedení, jenže to neudrželi. „Do druhé třetiny jsme dobře
vstoupili a zabrali jsme. Trochu se to
všechno otočilo, bohužel ani to nestačilo, abychom zápas zvrátili na svoji stranu,“ konstatoval Zajíc.

PROSTĚJOV Jediný zápas se Sokolovem, a pak začátek jedenáctidenního reprezentačního volna. Takový
program měli hokejisté Prostějova v uplynulém týdnu.
Během pauzy si ale tým moc neodpočine. V předešlých utkáních předvedl nedostatky, a tak mají trenéři
v plánu pořádný dril. „Věřím, že po repre pauze budeme opět nastartovaní,“ uvádí s jasnou narážkou na náročné tréninky Aleš Totter, kouč LHK Jestřábi.

PROSTĚJOV To, že jsou Hanáci jako
tým po 17. zápasech na 7. místě tabulky Chance ligy se 30 body, je známé.
Jak si ale vedou prostějovští hokejisté
– útočníci, obránci i gólmani v rámci
týmového bodování, ale i v celých prvoligových statistikách? To se dočtete
7$%8/.$
v následující řádcích.
1. TĜeEíþ
1 1 2  1 2 6 :  
2. /itomČĜice 1 12 1  1  6 : 1 
V brankovišti zatím dostává nejvíce
. Vsetín
1 12   2  2 :  
prostoru Ondřej Bláha, který zasáhl
. VrchlaEí
1    1  1 : 6 
. Jihlava
1  2  1  6 :  2
do šestnácti utkání. Bláha má prů6. 3Ĝerov
1    2  61 :  2
měr 2,54 inkasované branky na zápas
. 3rostČjov 1  1  1 6  :  
a úspěšnost zákroků 90,95 %. S tako. 6okolov
1  2  2 6  :  
. 6lavia 3raha 1      6 : 6 2
vou bilancí mu patří jedenácté místo
1. âumSerk 1     6 61 : 6 2
mezi prvoligovými brankáři. Bláhovi
11. 3oruEa
1 6 2     :  2
v brance sekunduje Martin Altrichter,
12. )rýdek0ístek1       : 6 2
1. Òstí n./.
1  2    2 : 6 22
jenž k Jestřábům přišel před novým
1. Kolín
1  2  2   : 6 21
ročníkem ze Šumperka. Jednadvaceti1. %enátky n.J. 1 6   1 11  :  1
letý gólman se během ligového roční16. HavíĜov
1    2 1  :  1
1. KadaĖ
1     1 26 :  
ku předvedl ve dvou utkáních.
Mezi obránci je nejvíc vidět Jiří Kli.$03ĜÌã7Č
 NROR SRQGčOt  OLVWRSDGX  KRGLQ Jihlava míček 14 bodů (3G+11A), před se-

 9VHWtQ ² -LKODYD      Branky: 12.
%erJer (%uchta, '. %Ĝe]ina), 1. 5. 3Ĥþek ('. %Ĝe]ina),
. HoĜanský ('. %Ĝe]ina), 6. Jonák (âtach) – . 0.
Zadraåil (/. 0areš, Houška), . T. HarkaEus (/. 0areš, T.
Havránek) 7ĝHEtÿ²+DYtĝRY33 ² 
Branky: 2. /. %ittner (âĢovíþek, /. )orman) – . 6evera
(0. HruEec, 0rva), 62. 'ostálek (&hroEoþek).
3ĝHGHKUiYND  NROD ÓVWt QDG /DEHP ² )UëGHN
0tVWHN  Branky: . 0. 6imon (Vrdlovec,
'. 6oukuS), . ýermák (OuĜada), . ZholoEov
(OuĜada, V. %roå), . '. TĤma (Vrdlovec) – 1. 3eterek
(âlahaĜ, ZEoĜil), 1. Komorski (/ys]c]arc]yk), 22. TeSer
(/ys]c]arc]yk), 2. T. Král (3eterek, Kr]ak), . 0artynek
(/ys]c]arc]yk).

Mezi hokejovými mantinely

ýederle (5ychlovský, HamSl) – 1. J. Zdráhal (&hrtek), 1.
T. Zeman (0atýs, 3. 8rEan), 6. 3ochoEradský (J. Zdráhal,
3. 8rEan) +DYtĝRY²6ODYLD3UDKD  
Branky: . 0. Hlaváþ ('ostálek, Hudeþek), . 0aruna
(Hudeþek, J. 'oktor) – . äejdl (0. Ondráþek, 3oletín),
2. äejdl (T. Knotek), . J. %roå (T. Knotek, 3. 0achaþ),
6. 0. Ondráþek .DGDė²9VHWtQ  
Branky: 6. 5outa (%ernat, Zorko) – 1. *aJo (%uchta),
2. *aJo (âtach), 2. *aJo ($. Zeman, %erJer), . Jonák
(6metana), 6. Kucharc]yk (5. 3Ĥþek), 6. 5oE (*aJo) *
ãXPSHUN²3RUXED33 ² Branky:
2. 3. Kratochvíl (Vildumet], 'rtil), 2. Hrachovský, 2. 3.
Kratochvíl (äálþík, Vildumet]), . äálþík (Vildumet], '.
Kindl), 6. Vachutka, 6. '. Kindl – 2. Hrníþko (6]athmáry,
6tloukal), . Vachovec (Jenyš, äovinec), . Vachovec
(äovinec, %arinka), . 0. Houdek (6tloukal), . %itten
(6]athmáry) .ROtQ²3ĝHURY   Branky:
. Herman (0inistr, J. 6voEoda), 1. '. Krenåelok (3šurný,
5. ýerný), . 6uss (1avrátil, 3šurný), . 0. 1ovák (J.
6voEoda, 0. 6voEoda), 1. 0inistr (J. 6voEoda, Herman),
. 1avrátil (6uss), 2. 0. Kratochvíl (HraEal, J. 6voEoda)
ÓVWtQDG/DEHP²7ĝHEtÿ  Branky:
. Vrdlovec (J. 'rtina, Trávníþek), 2. Vrdlovec (Trávníþek.,
â. Havránek), . O. %láha (0ilIait, TreIný), . J. 'rtina
(Trávníþek) – 2. /. %ittner (0. )urch, 0lþák), 26. 3oi]l
(Krliš, 1edvídek), . 'oþekal ()erda, 0. )urch)
NROR 6ODYLD3UDKD²)UëGHN0tVWHN61 
² Branky: 2. T. 3šeniþka (Vracovský), ro]h. náj.
äejdl – 2. 3eterek (âlahaĜ) 6RNRORY²ÓVWtQDG/DEHP
  Branky: 1. KĜemen (6trejþek, J. 3ohl),
2. Jurþík (Tomi), 2. Tomi, . 3rošek, 1. Kruåík (Kverka,
T. 5ohan), . KĜemen (3rošek), . âik (Klejna, J. 1ovák),
. J. 3ohl (3oĜí]ek) – 22. Vrdlovec (â. Havránek), . V.
%roå (TreIný) * /LWRPčĝLFH²%HQiWN\QDG-L]HURX
    Branky: 2. 6ihvonen (O. 3rochá]ka,
J. Jícha), 2. 6ihvonen (5. 3Ĝikryl, Válek), . 6ihvonen
(Válek, 5. 3Ĝikryl), . O. 3rochá]ka, 6. 0. Kadlec – .
Jansa (5ychlovský), . 0Čchura ('. âSaþek) 9UFKODEt
².ROtQ  Branky: 11. Hecl (0atýs), 1.
T. Zeman (0. 0achaþ), . Hecl (0atýs, 3. 8rEan), .
Zdráhal (HeĜman, 3. 8rEan) – . J. Veselý (/. Krejþík), .
Zumr (0atČjþek, 0. 6voEoda), . Zumr (ýáS, J. Veselý) *
3ĝHURY²ãXPSHUN33 ² Branky:
. J. 6voEoda ('. ,ndrák, J. HraEal), 21. '. Krenåelok
(1avrátil, 6uss), 2. J. 6voEoda (HraEal, Herman), 6.
J. 6voEoda (Herman, 5. ýerný) – 1. äálþík (Vildumet],
'. Kindl), . 3. Kratochvíl (Vildumet], '. Kindl), .
*eZiese (Hrachovský, 6Sratek) 3RUXED².DGDė
 Branky: . 8rEanec (6]athmáry, Hrníþko),
1. Korkiakoski (%arinka), . Jenyš (Vachovec), 2.
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tradičním Večeru mistrů na konci roku bude co oslavovat.“
(úsměv)
yy Které individuální
úspěchy prostějovských tenistů byste
vypíchla?
„Nerada bych na některé zapomněla, ale
potěšilo například
vítězství
Daniela
Siniakova na Pardubické juniorce, kde
navíc ve finále porazil dalšího našeho
hráče Jakuba Menšíka. Skvělá byla
jízda Sáry Bejlek
v Olomouci. V patnácti vyhrála ženský
turnaj a na žebříčku WTA poskočila
o pět set míst. To se
jen tak nevidí. Z celosvětového pohledu je to výjimečná
záležitost, která se nemusí několik
let opakovat. Nemůžu opominout
Maxima Mrvu a jeho triumf na
neoficiálním mistrovství světa do
14 let v Tarbes. Opravdu máme za
sebou parádní sezónu.“
yy Ukázal rok 2021, že tenis překonal veškeré problémy spojené
s koronavirem?
„První část sezóny byla ještě hodně
poznamenaná přechozími měsíci.
Turnajů bylo docela málo, někdy se
nedalo pořádně trénovat a řada akcí
proběhla s řadou omezení pro hráče, trenéry i diváky. Ale to nejhorší
období je snad za námi a věřím, že
další totální zavření sportovišť už
nepřijde. V rámci možností se s problémy tenis dokázal vypořádat a zájem o něj zase roste. Potvrdil to také
počet dětí, které se letos přihlásily
do Tenisové školičky. Na zápis přišlo
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Další trojice patří do druhé světové
stovky. Všichni nominovaní mají za
sebou dobrou sezónu. „Macháč je jako
mladý kluk příslibem. Kolář udělal letos velký vzestup, vyhrál tři challengery
a umí výborně i čtyřhru. Velký posun
udělal i Lehečka. Pokud bude příští
rok zdravý, mohl by proniknout do
stovky,“ uvedl kapitán týmu na adresu
dvojice prostějovských hráčů, které
doplňuje sparťan Macháč. Šestatřicetiletého Rosola, bývalého hráče TK Agrofert a dvojnásobného vítěze Davis
Cupu, není třeba představovat.

3
4

získala ani bod, když kromě Bencicové nestačila ani na
Němku Angelique Kerberovou. V obou případech prohrála ve třech setech. „Jsem smutná, že jsem týmu nepomohla ve skupině víc, ale všechny holky, co tu hrají, mají
větší zkušenosti,“ uvedla zklamaně Krejčíková.
Za nerozhodného stavu o rozhodující bod v zápasech usiloval pár Kateřina Siniaková, Lucie Hradecká.
Krejčíková, kterou limitovalo zdraví, debly vynechala.
Narychlo určený pár vydřel celkové vítězství v prvním
střetnutí, na Bencicovou a Teichmannovou ale nestačil a padl po dvou setech. „Soupeřky dobře servírovaly
a skoro k ničemu nás nepustily. Byly aktivní a nám to
o pár míčů nevyšlo. Pořád jsme dotahovaly. Hrozně to
mrzí, snažily jsme se dělat všechno možné, ale nebyl to
náš den,“ posteskla si Siniaková.
(lv)

¸67<

s vítězem Indian Wells Cameronem
Norriem a Danielem Evansem. „Jsou
strašně silní, mají i výbornou čtyřhru.
Francouzi měli vždycky silný tým.
Uvidíme,“ utrousil s úsměvem Navrátil.
Pokud by čeští tenisté překvapili
a skupinu C vyhráli, utkali by se v Innsbrucku s nejlepším celkem ze skupiny
F, kterou tvoří domácí hráči se Srbskem a Německem. V případě postupu ze druhého místa by se Navrátilovi
svěřenci na čtvrtfinále stěhovali do
Madridu.

PRAHA Český národní tým žen závěrečných zápasů tenisového Poháru Billie Jean Kingové nepostoupil, přestože měl v Praze výhodu domácího
prostředí. Výběr Petra Pály skončil svoji cestu za
úspěchem už v základní skupině. Po těsné výhře
nad Německem prohrál se Švýcarskem a obsadil
druhou příčku. V obou případech rozhodovala za
stavu 1:1 čtyřhra, do semifinále postoupily Švýcarky.
„První krok jsme zvládli, bylo ale jasné, že ten druhý bude
nesmírně obtížný. Bohužel se nám nepodařilo postoupit.
Belinda Bencicová měla excelentní den a byla to ona, kdo
nás vyřadil,“ uznal kvalitu švýcarské jedničky a olympijské
vítězky kapitán českého výběru Petr Pála.
Jedničkou týmu byla Barbora Krejčíková. V singlu ne-

Finálový turnaj se měl konat už loni,
ale kvůli koronaviru byl odložen. Češi
tak budou hrát po více než roce a půl.
„Pauza byla opravdu hrozná. Pro tuto
krásnou soutěž je to jen škoda,“ pronesl Navrátil. Věří, že jeho týmu může
vyhovovat nový model na dva vítězné
zápasy. „Může to být k našemu prospěchu. Kluci tam nejedou s tím, že musí,“
uvedl Navrátil.
Tenisté se utkají 25. listopadu od
16.00 hodin s Francií, které chybí
Monfils i Humbert. Následně 28.
listopadu vyzvou Velkou Británii

BJK Cup 2021 - Praha
þHVNR²1čPHFNR (výsledky jednotlivých utkání: Vondroušová
± 3etkovicová 6:1, 6:, Krejþíková ± KerEerová :6, :6, :6, Hra
decká, 6iniaková ± )riedsamová, 1iemeierová 6:, 6:, 1:)
þHVNR²ãYëFDUVNR(výsledky jednotlivých utkání: Vondroušová
± *oluEicová 6:, 6:2, Krejþíková ± %encicová 6:, :6, Hradecká,
6iniaková ± Teichmannová, %encicová :6, :6)

l(1<

*XD\DTXLO,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NRORKoSĜiva ± &erundolo ($rJentina) :, 2:6, :6.
(FNHQWDO²$73FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR Veselý (2) ± )orejtek 6:1, :, :. NROR Veselý –
Vavassori (,tálie) 6:, 6:1. þWYUWÀQiOHVeselý – &ressy (686$) 6:, 6:.
%HUJDPR²$73FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR KoláĜ (6) – Kukuškin (Ka]achstán) 6:, 6:1
/eheþka – *renier ()rancie) 6:, : KoláĜ – O&onnell ($ustrálie)
:, :6, : /eheþka – 'åumur (%osnaHerceJovina) :6, :6.
þWYUWÀQiOH KoláĜ – 0olþan (16lovensko) :6, :6.
7HQHULIH,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR6vrþina – /oSe] (2âSanČlsko) :6, 6:1, :6.

PRAHA, PROSTĚJOV Především na výkony prostějovských tenistů bude
spoléhat národní tým v průběhu finálového turnaje Davis Cupu, jehož základní skupinu odehraje český výběr ve skupině C v Innsbrucku společně
s Francií a Velkou Británií. Kapitán Jaroslav Navrátil nominoval pětici Jiří
Veselý, Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář, Jiří Lehečka a Lukáš Rosol.
„Snažil jsem se skloubit zkušenost Slovensko,“ zdůvodnil svůj výběr
s mladými hráči, pro které to budou Navrátil.
zkušenosti k nezaplacení, a doufám, Jedničkou je osmadvacetiletý hráč TK
že jim to pomůže do další kariéry. Agrofert Prostějov Veselý, 78. hráč
První čtyři jsou nejlepší na žebříč- dvouhry žebříčku ATP, který se po
ku. V případě Rosola mohou být nevydařené první polovině roku podůležité jeho zkušenosti. V nomi- stupně vrací do formy. „Doufám, že
naci je i díky tomu, že loni pomohl mu zůstane a že bude tou jedničkou,
v kvalifikaci o finále soutěže porazit která může překvapit,“ přeje si Navrátil.

Molčana. Prostějovský tenista měl
šanci překvapit především v první
sadě, v níž vedl 4:1, pak ale prohrál
pět her v řadě. „Rozhodně se nedá
říct, že bych byl bez šancí. Příležitost
uspět tady byla. Od poloviny prvního setu ale začal hrát soupeř lépe
a na to jsem nedokázal patřičně zareagovat,“ poznamenal Kolář.
Dalším zástupcům TK Agrofert se
příliš nedařilo. Vít Kopřiva prohrál
v ekvádorském Guayaquilu s pátým nasazeným Argentincem Cerundolem ve třech setech. Svrčina
na Tenerife nestačil na zkušeného
Lopeze ze Španělska. Ve 2. kole
v Bergamu pak skončil na raketě
Džumura z Bosny Jiří Lehečka
(lv)

Z loňska odložený finálový turnaj Davis Cupu se bude hrát během jedenácti dnů od 25. listopadu do 5. prosince
a uskuteční se v Innsbrucku, Turíně
a Madridu. Vedle vítězů šesti skupin
postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva ze druhých míst. (lv)

Navrátil sází v Davis Cupu na mix mládí a zkušenosti

ECKENTAL,
PROSTĚJOV
Pouze do čtvrtfinále na challengeru v německém Eckentalu
postoupil prostějovský tenista
Jiří Veselý. Dvojka turnaje nestačila na šestého nasazeného
Cressyho ze Spojených států,
který zvládl lépe těsné koncovky
obou setů.
„Bylo to pokaždé naprosto vyrovnané až do zkrácené hry. Ani jeden tie-break mi bohužel nevyšel.
V rozhodujících okamžicích jsem
se nemohl spolehnout na servis,
což je v takových situacích klíčové,“
posteskl si Veselý.
Mezi nejlepší osmičku se dostal také
Zdeněk Kolář v Bergamu. Pak narazil na nejvýše nasazeného Slováka

Veselému v Německu nešly tie-breaky Sen o tenisovém triumfu se
Češkám rozplynul už ve skupině

společně s rodiči o dvacet dětí více
než před rokem, z čehož máme radost. O budoucnost našeho sportu
se nebojím.“
yy Sezóna byla zajímavá také
z pohledu prostějovských zástupců v seniorských kategoriích. Souhlasíte?
„Aby ne. Kateřina Siniaková má
olympijské zlato, v Prostějově před
časem hrála také Barbora Krejčíková, která zažila neuvěřitelnou
sezónu. Mezi ženami se začínají
prosazovat sestry Fruhvirtovy, které marketingově zastupuje manžel.
Radost nám dělají muži. Jiří Lehečka
vyhrál své první challengery a stoupá k hranici světové stopadesátky.
Lepší se Dalibor Svrčina i Vít Kopřiva a Zdeněk Kolář. Pro všechny je to
hodně dobrý rok. Když to tak bude
pokračovat v další sezóně, určitě si
nebudeme stěžovat.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

ÅæHVHPLGDőt".DłNRXMVRXWìPRYpYìVOHGN\´

yy Úspěchů byla celá řada. Umíte
z nich vybrat jeden, který byl pro
klub z nějakého důvodu největší?
„Když hovoříte o klubu, je odpověď
docela snadná. Celá ta tenisová parta v Prostějově si úspěch vzájemně
přeje. Z každého má radost. Pro vedení klubu i trenéry je to potvrzení,
že cesta, kterou dlouhodobě jdeme,
je správná. Pokud bych měla odpovědět jako člověk, který je u tenisu
celý život a fandí mu, nejde vybrat
jediný úspěch a konkrétní vítězství.
Moc dobře si pamatuji, jak jsem jako
hráčka vnímala vlastní výhry i dílčí
úspěchy. Pro někoho má cenu konkrétní titul, jiný si cení třeba postupu
do turnajového semifinále v roce,
kdy přestoupil do vyšší věkové kategorie. Je to hodně subjektivní, záleží
i na okamžiku, kdy na vítězství dosáhnete.“
yy Tak jinak. Ceníte si více individuálních nebo týmových triumfů?
„Ani takovým způsobem bych to
nechtěla příliš porovnávat. V Prostějově řadu let dbáme na to, aby naši
tenisté a tenistky hráli týmové soutěže. Prospívá to klubovému prostředí
a vytváří to kamarádskou atmosféru.
Je fajn, že se nám na republikových
šampionátech družstev opakovaně
daří, máme možnost užít si společný úspěch. Současně však platí, že
tenis je především individuální sport
a každý se snaží vyhrávat své vlastní
zápasy. V obou případech jsme byli
během sezóny hodně úspěšní a na

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Venkovní tenisové kurty se pod dohledem správců ukládají k zimnímu spánku, další sezóna pomalu končí. Z pohledu klubu TK AGROFERT Prostějov byla opět opravdu hodně
úspěšná. Především mladí zástupci tradiční tenisové bašty posbírali celou řadu individuálních i týmových úspěchů.„Sbírka pohárů a medailí se nám zase rozšířila. Asi budeme potřebovat objednat nějaké další vitríny do klubovny, aby se nám tam všechny
vešly. Z takových objednávek mám vždy radost,“ usmívá se Petra
Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů.
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Do druhé třetiny základní části letošního ročníku Chance ligy nevstoupili
Jestřábi dobře, když ve středu se Sokolovem nepředvedli dobrý výkon.
„Máme jen jeden bod,“ zalitoval lodivod prostějovských hokejsitů. Byli
jsme v nějakém rozpoložení, hráči nám
před a během zápasu odpadali. Měli
jsme lépe zacházet se stavem 3:1. Je to
Foto: internet
škoda. Ve třetí třetině jsme si sice vytvořili nějaké šance, ale neproměnili jsme
&+$1&(/,*$
je. Třetí prohra za sebou, to je prostě
neakceptovatelné,“ komentoval hořce
NROR%HQiWN\QDG-L]HURX²9UFKODEt33  6tloukal (6]athmáry, 8rEanec), 1. 6tloukal (Hrníþko),
  ²   Branky: 1. ýederle (5ychlovský), . . ] trestnpho stĜílení %itten – . Z. ZaEloudil (%ernat) hlavní trenér Prostějova Aleš Totter

Prostějovu se přelom října a listopadu nepovedl. Ze tří utkání bral pouze
jeden bod. Zaznamenal tři prohry v řadě, což je dosud nejhorší počin za
dosavadní průběh sezóny. Tým navíc trápí to, co by jej při palebné síle trápit rozhodně nemělo. Tedy produktivita. Mužstvo vstřelilo v uvedených
zápasech jen čtyři branky. Což je po čertech málo. Reprezentační pauza tak
výběru trenérů Tottera a Wojnara nepochybně přijde vhod.
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Eskáčko vydolovalo tři body
na posledním Žižkovu

PROSTĚJOV Ve druhém domácím zápase po sobě narazili fotbalisté 1.SK Prostějov uplynulou sobotu na tentokrát diametrálně
odlišného soupeře. Zatímco v podobě Líšně dorazil na Hanou
soupeř z nejvyšších pater tabulky, Žižkov se aktuálně krčí v naprostém suterénu. Komu by se nechtělo věřit, jak se tam kdysi
věhlasný klub dostal, pochopil zejména během první půle. Jenže
tak odevzdanému soupeři by se slušelo nasázet hned několik
branek a vítězství si před vlastními diváky až do závěrečného
hvizdu užít. Tohle se nepovedlo, sláva aspoň za ty tři body a posun
na šesté místo tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Za třetí příčkou,
která znamená posun do baráže, je eskáčko pouhé dva bodíky!

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
V průběhu osmi dnů se dvakrát do určité míry zaplnily tribuny stadionu Za
Místním nádražím. Nepříliš početná
návštěvnost zřejmě přiměla klubového
předsedu Františka Juru k apelu fanouškům. „Sobotní zápas s Viktorií Žižkov
bude určitě jedním ze svátků fotbalu
a já bych na něj naše fanoušky moc rád
pozval – přijďte všichni fandit a užijte
si společně s námi sobotní odpoledne
s fotbalem,“ nechal se slyšet na klubových stránkách. Zároveň kvitoval, že
od ostudné porážky s Vyškovem koncem srpna udělalo mužstvo slušný kus
práce: „Od té doby tým ukázal, že se
o výsledek umí poprat a nechat na hřišti
všechno. Je načase hodit vše za hlavu
a vrátit se do normálního režimu. Takže

už tuto sobotu začneme znovu vybírat
vstupné a slibujeme, že pro dobrý výsledek uděláme maximum,“ věřil svěřencům trenéra Daniela Šmejkala. Na
tribuny si ovšem našlo cestu o více než
sto diváků méně.
Ti na hřišti neuviděli pravého obránce
Lubomíra Machynka, který za vyloučení
v posledním utkání s Líšní obdržel trest
v podobě zastavení činnosti hned na tři
utkání. Ještě nedávno hráč Viktorky Urbanec se tedy znovu postavil na pravého
beka, před ním operoval Bartolomeu, na
opačné straně zálohy Kušej, mezi nimi

Tomáš KALÁB
Fotbalisté Prostějova se museli obejít
bez hlavního trenéra Daniela Šmejkala, který uvízl v karanténě, premiéru si
při koučování eskáčka odbyl asistent
Šmarda. Ten nemohl využít potrestaného Machynka, do stoperské dvojice
se naopak vrátil Schaffartzik.
Žižkováci, jimž hrstka fanoušků udělala zpočátku vpravdě domácí atmosféru, vstoupili do zápasu bez bázně
a hany. Tlačili se na domácí polovinu
a Diamého ostrý centr musel na první roh odvracet poměrně nedávný
Žižkovák Urbanec. Na druhé straně
vyzkoušel střelecké štěstí Kopřiva, měl
však vychýlenou mušku. Hra se odehrávala téměř výhradně mezi oběma
šestnáctkami, domácí se ale postupně

PODLE
)3Ì7&Ì&3/,6
JAN KOUDELKA

BYLI JSME
U TOHO

dostal místo Omaleho šanci zachránce
bodu s Líšní Kopřiva.
Úvodní pasáže zápasu vůbec nenasvědčovaly faktu, že do Prostějova přijel poslední tým tabulky, který se záhy co do
výkonu opravdu předvedl jako nejslabší.
Fotbalově vyhlížející myšlenky se rozvíjely pouze po hranici velkého vápna,
kde mnohem víc než na domácí obranu
narážely na limity vlastní techniky práce
s míčem, v závěrečných pasážích i fyzické
kondice. Když se k tomu přidal poměrně vlažný přístup ke hře, získalo eskáčko
brzy půdu pod nohama. Jenže úvodní
branka měla z domácích kopaček setřást
všechny neduhy a Hanáci měli začít Pražany „válcovat“. To se však nestalo.
Naopak po změně stran začali Viktoriáni, jejichž přestávka se v kabině asi
nedala považovat za poklidnou, tlačit na

vyrovnání. A nakonec to musel být opět
brankář Filip Mucha, který při ojedinělých příležitostech hostí držel naděje na
tříbodový zisk. Konečný výsledek tak
trenérský tandem jistě potěšil, námětů
do tréninků v nadcházející reprezentační
pauze však nashromáždili jistě dost.
„Je potřeba klukům ukázat, jaké chyby
dělají, aby se z nich mohli poučit a neopakovali je v dalších zápasech,“ poznamenal
po zápase asistent trenéra Michal Šmarda. Hned v dalším utkání totiž tým čeká
náročná cesta do dalekého Varnsdorfu,
který díky dohrávce 12. kola nevypadne
ze zápasového rytmu. Stejně náročné
bude i podzimní derniéra proti rezervě
pražské Sparty. Aby se poslední dva podzimní zápasy bodově vyvedly, bude nutné vytáhnout výkon týmu nad hranici
průměrnosti.

Najít vyčnívající osobnost je v průměrném,
emoce postrádajícím utkání vždycky těžké.
Přestože to nebylo zdaleka nejlepší utkání,
ofenzivní středopolař byl přece jen na hřišti
vidět. Byl u jediného gólu utkání, dokázal
si na levé straně udělat prostor a odcentrovat, rozehrát od rohového praporku. Chyběla
střelba a pohledný brejk při tlaku Viktorky ve
druhé půli.

FILIP
ŽÁK
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RYCHLÝ
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Trenér na telefonu

dostávali do zápasu a svou aktivitu zúročili v polovině úvodního dějství. Odvrácený balón si našel Koudelka, zleva
poslal přízemní centr před branku, kde
jej za Švengerova záda usměrnil Žák –
1:0. Za chvíli mohlo být ještě veseleji,
Bartolomeův centr hlavičkoval opět
Žák kousek nad břevno. Do poločasu
pak více zaujalo ošetřování po vzdušném souboji Řezáče a Bartolomeua,
po němž musel hostující zadák předčasně ze hřiště s krvavým šrámem na
čele. Na hřiště se dostal Nabijev, ve
hře směrem dopředu to hostům nepomohlo. Až těsně před přestávkou
vyslal spíše symbolickou první střelu
na prostějovskou branku Zeman.
Chvíli po změně stran právě střídající
Nabijev našel Petrláka, který nechal
vyniknout brankáře Muchu. Na druhé straně to vypadalo na Sakalovu
nastřelenou ruku, na penaltu to podle
sudího nebylo. Kušej vyzkoušel Švengerovu pozornost, tomu míč přistál
v pověstném „koši“. Ještě před vypršením hodiny hry se zavěsil do vzduchu
Batioja, míč z jeho hlavy směřující
k tyči vytáhl Mucha na roh. Hodně
blízko druhé brance byl v 67. minutě
Bartolomeu, kterého vyslal do brejkové
situace Stříž, jeho nájezd zleva skončil
levačkou „na levačku“ vedle branky.
V závěrečném tlaku Viktoriánů se

vydal za průnikovou přihrávkou do Domácí si nejtěsnější náskok už bez
vápna Nabijev, ale jeho herecký vý- problémů pohlídali a dotáhli vcelku
kon evokující penaltový zákrok byl nezáživné utkání do úspěšného konce.
pro hlavního arbitra příliš průhledný.
(tok)
F:NL – 14. kolo

6.3URVWčMRY²).9LNWRULDåLæNRY

1



0

%UDQND  äiN 5R]KRGÿt âYDJU ± 1RYiN /tNDĜ
åOXWpNDUW\=DSOHWDO.RXGHOND±=HPDQ'L
YiFL 420. 6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR
URKRYpNRS\

6HVWDYD3URVWčMRYD
0XFKD±8UEDQHF6FKDIIDUW]LN6FKXVWHU=DSOHWDO±
%DUWRORPHX 9LFKWD -LUiþHN.RSĜLYD.XãHM 
6WĜtå ±.RXGHOND %DOHN ±äiN
7UHQpU'DQLHOâPHMNDO

6HVWDYDåLæNRYD
âYHQJHU ± .RåHOXK  5LFKWHU  6DNDOD
*DEULHO ěH]iþ  1DELMHY  ± 6~NHQQtN
äHåXOND ± 'LDPp  3HWUOiN  %DWLRMD
0XOHPH±=HPDQ 7UHQpU0DUWLQ3XOSLW

Pozápasové hodnocení trenérù
Michal ŠMARDA - asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„Vstup do zápasu byl z naší strany rozpačitý, možná i trochu nervózní. Dalších třicet minut prvního
poločasu bylo z naší strany myslím hodně kvalitní. Jakmile jsme na soupeře nastoupili a dostali se na
jeho polovinu ať už balónem za beky, nebo pak kolem šestnáctky, naší kvalitou jsme se prosazovali.
Měli jsme šance, dali jsme i gól, mohli jsme v této fázi přidat ještě další. Druhý poločas už byl opravdu
o tom, že jsme se spíš bránili, podržel nás brankář Mucha. Směrem dopředu jsme už neměli takovou
kvalitu, nepodrželi jsme balóny a na můj vkus jsme špatně takticky bránili. Soupeř se pak dostával do
sice nijak významných příležitostí, ale byli jsme trochu pod tlakem. Ke konci to soupeř zjednodušil,
šel za vyrovnáním, ale kluci to odpracovali, ubojovali a jsem rád, že to dobře dopadlo.“
Martin PULPIT).9LNWRULDlLzNRY
„Někteří hráči si musí uvědomit, že fotbal se hraje devadesát minut, že Viktorka je v kritické
situaci. Mužstvo musí být schopné předvést takový bojovný výkon s nasazením a fotbalovostí, jako předvedlo v druhém poločase, i v poločase prvním. Pouhých pětačtyřicet minut
prostě dnes na lepší výsledek nestačilo. Některým hráčům jsem musel o přestávce opětovně
zdůraznit, že je potřeba za Viktorku bojovat. Doba je bohužel taková, že tato generace si tyto
věci nepřipouští a je jí to kolikrát víceméně i jedno...“

XSR]RUQLO0LFKDO=DSOHWDO

PROSTĚJOV Takového fotbalisty si musí každý klub cenit. Třiadvacetiletý
obránce Michal Zapletal (na snímku) je totiž aktuálně jediný klubový odchovanec, který se pravidelně objevuje v základní sestavě. Zodpovědně si
plní obranné úkoly a po své levé straně se snaží podpořit i hru dopředu. Se ně hektické, hrálo se nahoru,
dolů. V první čtvrthodině
Žižkovem se na první pohled nezdálo, že by byla obrana zrovna přetížená, jak ale upozorňuje, právě takoví soupeři bývají hodně ošidní.
možná tak dvakrát z naší
strany lehké zaváhání při dvou
puls. Utkání bylo hodně bojovné,
centrech soupeře, jinak jsme
EXKLUZIVNÍ
fotbalovosti moc nepobralo, takže asi
eliminovat soupeřovo útočné
rozhovor
nebylo pro diváky příliš atraktivsnažení zvládali. Od šedepro Večerník
ní. Takové zápasy ale bývají, my
sáté minuty ale soupeř
jsme tento naštěstí zvládli a tři
přece jen zabral a pak
Tomáš KALÁB
body se počítají. Dnes jsme to
už jsme problémy
yy
y Hráli jste proti poslednímu urvali spíš tím srdíčkem.“
trochu měli. Vše
týmu tabulky, jak z tohoto hlediska yy
y Žižkov byl schopen tvořit
jsme ale odvrátili
utkání hodnotíte?
tak po hranici šestnáctky, jak
a nedostali jsme
„Vzhledem k tomu, že Žižkov má moc práce jste měli v obraně?
gól, což je pro naši
nového trenéra, je tam nový im- „Zpočátku to bylo zbyteč- Foto: Josef Popelka defenzivu jistě dobře.“

yy
y V takových zápasech se body
hodně cení?
„Je to tak, Žižkov hraje o život, není
lehké porazit takového soupeře.
Vzhledem k vyrovnanosti soutěže
jsou tři body hodně důležité, stejně
jako z jakéhokoli jiného zápasu.“
yy
y Čeká vás opět dvoutýdenní pauza,
nemáte naplánované nějaké utkání?
„Utkání ne, ale budeme samozřejmě
pracovat dál. Máme před sebou ještě dvě
ligová utkání, těžké zápasy, které chceme
zvládnout. Pokud by se nám povedlo
bodovat v obou, bylo by to samozřejmě
skvělé. Chceme navázat na dnešní výhru.“

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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PROSTĚJOV V době výkopu
už byl sobotní soupeř prostějovského eskáčka žižkovská Viktorka posledním týmem tabulky
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Úvod
zápasu tomto faktu sice příliš nenasvědčoval, ale postupně přišly šance
i gól, který po Koudelkově přihrávce
vstřelil Žák. Pak už se ale na hřišti nic
fotbalově světoborného nedělo a proti
soupeři nevalných kvalit se jednobranková výhra jeví jako příliš hubená. Další tři body za domácí vítězství se cení.

fotbal
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Prostějov (tok) – Distanční nemusí být jen u veřejnosti tolik nepopulární školní vzdělávání potomstva,
ale i koučování. Vyzkoušel si to zcela
nedobrovolně v karanténě uvězněný trenér Daniel Šmejkal. Realizační tým mu domů nakonec přece jen
poslal tři takřka povinné body.

Tak takhle ne
Prostějov (tok) – Tenhle povzdech
se na žižkovské straně objevil hned
dvakrát. Poctivě a sympaticky fandící
enkláva hostí jasně převálcovala nesměle se tu a tam ozývající fanoušky
domácích. Jenže nasazení některých
hráčů už v průběhu druhé půle většina
nerozdýchala. Invektivy směrem k lavičce zase šlo přímo do sektoru hostí
řešit nejvyšší klubové vedení. Pro tým
v hluboké krizi nic příjemného.

)25781$1É52'1Ì/,*$
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MOMENT
zápasu
2TQ FCNwÊ RTčD÷J \¾RCUW VGPVQMT¾V
PGD[NC×RNP÷\¾UCFPÊUCOCXUVąGNGP¾
DTCPMCMVGT¾D[NCNQIKEMÚOX[×UV÷PÊO
\NGRwWLÊEÊJQ UG XÚMQPW CNG VQ EQ
P¾UNGFQXCNQRQPÊ6GF[URÊwPGP¾UNG
FQXCNQ 8 VW EJXÊNK MXCNKVCVKXP÷ LCUP÷
NGRwÊFQO¾EÊO÷NKXP¾UNGFWLÊEÊEJOKPW
V¾EJRąKFCVLGwV÷VCMFXCIÐN[CD[NQD[
RQ\¾RCUG0GUVCNQUGéÊOåUKRąKXQFKNK
\D[VGéPÆVT¾RGPÊXRQNQéCUGFTWJÆO

Í6/2=3$68

Pátou vychytanou nulu ve
ÌWUQ FWLXWN Q¬FKVLSĘLSVDO
EUDQN Ę0XFKD
*/26$9(Ġ(51Ì.8

TOMÁŠ
KALÁB

Divácká
věrnost

Ve druhé lize to je sázka do loterie.
Nemám teď na mysli sportovní stránku věci, i když zde platí několikrát
vyřčené klišé, že v této soutěži může
každý porazit každého. Jde o fenomén
návštěvnosti. Při televizním přenosu
z Julisky jsem si v sobotu uvědomil, jak
velký problém to snad s výjimkou TOP
utkání první ligy je.
Dejvický stadion je dimenzovaný na
nějakých osm tisíc diváků a v dobách
největší slávy armádního klubu jistě
praskal ve švech. Na šlágr kola proti
největšímu adeptu na postup brněnské Zbrojovce přišla necelá desetina
fanoušků. A ještě horší to je v případě
hostujících fandů. Třeba povzbudit
jihlavskou Vysočinu, která kdysi také
okusila nejvyšší soutěž, přijel do Prostějova jeden jediný divák. Dal si nealko
pivo, roztáhl vlajku, za níž se téměř
ztrácel, a koukal. Ani z nedaleké Líšně
nepřijelo víc lidí, než se dá spočítat na
prstech jedné ruky. To Žižkovu připravili jeho příznivci vskutku domácí prostředí. Škoda že si toho fotbalisté vůbec
nevážili, soudě podle jejich výkonu.

fotbal
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

„Nebyli
ebyli js
jsme
smee v ooptimální
ptim
málnní
0*21+±73í/1/2!+%,-,!7&*2 „Ne
Torzo Kralic doma opět prohrálo
KRALICE NA HANÉ Velmi EXKLUZIVNÍ
nepovedený fotbalový pod- reportáž
zim za sebou má tým z Kralic pro Večerník
na Hané. „Áčko“ hrající v krajMichal
ském přeboru je už třetí sezónu za sebou na chvostu tabul- SOBECKÝ
ky. Nyní už je ale situace vážná, tým body potřebuje jako sůl.
Ovšem ani na domácí půdě proti litovelskému Tatranu výběr
kouče Petra Navrátila neuspěl. Mužstvo totiž uplynulou sobotu do podzimní derniéry Přeboru Olomouckého KFS vyrazilo
v zalátané sestavě, což bylo vidět zejména na hře směrem dopředu. Domácí celek se střelecky nejenže nedokázal prosadit,
ale vytvořil si jen pramálo šancí. Litovel naopak jednu proměnila a po závěrečném hvizdu mohla slavit.

6WDYSÔHGYÙNRSHP

Kralice na Hané se snažily poté bušit
do soupeřovy obrany, ale nedostávaly
se ke střelám. Hrozily tak zejména po
rozích nebo standardních situacích.
Jenže střely nepřicházely. Naopak Litovel nadále hrozila z rychlých protiútoků. Otevřená obrana Kralic hostující hráče pouštěla do přečíslení a moc
nechybělo k navýšení skóre. K němu
nedošlo, k vyrovnání však taky ne.

Favoritem utkání byl litovelský Tatran. Ten se pohybuje dlouhodobě
v tabulce okolo desátého místa. Navíc
z posledních tří zápasů bral výhru, výhru v penaltách a pouze jednou prohrál. Dalo by se říct, že se mu vcelku
dařilo. To Kralice na Hané sice taktéž
zapisovaly body, bylo jich však méně.
=½VDGQÉRNDPzLN\
V sezóně navíc ani jednou naplno nebodovaly. Týmu navíc chyběli třeba Už ve 2. minutě se dostal ke střele
Cibulka nebo Blahoušek, trenér Na- Knebl, obrana ale míč srazila na roh.
Krátce poté střílel Šrom, jeho pokus
vrátil tak neměl moc koho střídat.
dopadl podobně. Šestá minuta už
9ÙYRM]½SDVX
znamenala vážné ohrožení kralické brány. Domácí si dlouho dávali
Utkání začalo celkem v tempu. Zprvu přednost ve střelbě, až do jejich komKralice měly více míč na kopačkách binace vpadl Dostál, který poslal naa snažily se dobývat vápno soupeře, hrávkou do brejku Ďurďu. Skóre se
později začala přebírat iniciativu Li- však neměnilo. Krátce poté mohly do
tovel. Dostávala se do šancí, byla více šance Kralice, Šup se ale srazil při cesna balónu. A hlavně bylo vidět, že je tě za míčem s brankářem. Až po čtvrtrychlejší. Kralicím po půlhodině pro- hodině hry se dostali do první šance
spělo, že se hrálo více ve vzduchu, kde domácí, Šup střílel na růžek z pravého
dominance Tatranu nebyla taková. křídla, míč jej ale minul. V obrovské
Litovel přesto vstřelila gól, pro nastře- šanci se záhy objevil Tatran. Ve 20.
lenou ruku však nebyl uznán. Rovněž minutě byl v dostřelu brány faulován
po jedné ze standardek hostů cinklo Šana, z následné standardky trefil
břevno. Zápas byl často přerušován Kvapil břevno – míč se k úlevě domámenšími fauly a nenabízel moc fotba- cích odrazil pryč. Třiatřicátá minuta
lové krásy.
už ale přinesla gól. Brankář domácích
Druhá půle byla o akcích Tatranu, špatně rozehrál a byla z toho první
který se taky více než půl hodiny před branka zápasu. Ale neuznaná, hráč
koncem utkání dostal do vedení. byl totiž trefený do ruky. Do konce

)272*$/(5,(
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

lituje obránce
Jan
Hlačík
PROSTĚJOV Hodně krutou lekci

obdržely uplynulou sobotu Kralice
na Hané. Ty měly před sebou výzvu v podobě posledního domácího
zápasu na svém hřišti. Jenže znovu
prohrály. Jedním z protagonistů
utkání byl také obránce Jan Hlačík
(na snímku). Kapitán domácích
/ÊéD÷JGOWVM¾PÊ-TCNKEPC*CPÆU.KVQXNÊD[NéCUV÷LKXGX\FWEJWPGåPC\GOK posílal neúnavně míče dopředu,
Foto: Michal Sobecký rozehrával i blokoval soupeře a jeho
pokusy, porážce však nezabránil.
poločasu se snažily ještě Kralice do=DMÉPDYRVWGXHOX
Po utkání tak byl kritický. Ne tolik
stat do šance díky aktivitě Šupa a Bak výkonu týmu, jako spíše k tomu,
rana. Střely však k vidění nebyly.
Úvod druhé půle šance nepřinesl. V první půli dostala pořádně zabrat že se mužstvo nesešlo. Což ostatně
v 60. minutě už se však skóre měnilo. cedule „Radegast“ vyvěšená na bu- kritizoval po utkání i trenér týmu
Knebl přistrčil míč Dostálovi a ten se dově fotbalového bufetu. Ve druhé a další hráči.
dokázal prosadit z úhlu – 0:1. Domácí půli se pak diváci i jednou zasmáli,
tento úder probral a začal tlak Kralic. kdy jeden z hráčů zamutoval a jeho Michal SOBECKÝ
Ty však měly jeden zásadní problém, „pojď!“ bylo ve zvukové úrovni zpě- ƔƔ Jak byste zhodnotil poslední
nedokázaly se dostat do finální fáze. váka Mika. Hláška „Hrej, nebo si kup utkání podzimní části?
Kombinovaly, snažily se, tlačily, ale lístek!“ pak patří do zlatého fondu „Jsem nespokojený. Byli jsme v polepeneohrožovaly branku. V 71. minutě si fanouškovských mouder. Ukázalo se né sestavě. Vojáci, co jsou v týmu, byli
na sebe Jurtík vykoledoval faul a byla taky, že hráči občas zavzpomínají na mimo. Přišli dva kluci z béčka, abychom
z toho standardka od postranní čáry, dětská léta – třeba přelézáním plotů to dali vůbec dohromady. V podobném
duchu se ale nesla celá sezóna...“
ale z dobré vzdálenosti. Zůstala však kvůli lovení zakopnutých míčů.
ƔƔ Ovlivnila tato skutečnost hodně
nevyužita. Přibývaly hlavně protiú$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ zápas?
toky Tatranu. V 76. minutě se dostal
„Ano, nedařilo se nám. V jiných zápak nebezpečné střele Knebl, Hlačík
však ránu zblokoval. Litovel hrozila Zprvu klidná, ostatně diváků příliš sech jsme aspoň byli herně lepší. Tentodíky Dostálovi a Dragonovi, kteří nedorazilo. Po neuznání gólu Litovle krát to bylo hrozné.“
se opakovaně utrhávali do brejků. se hodně přiostřila. A hádanice po- ƔƔ Cítil jste na sebe během utkání
V 84. minutě mohl dvakrát Dostál kračovaly i po příchodu ze šatny po tlak? Přeci jen Kralice body potředávat na druhou tyč spoluhráči, míč přestávce. Také fanoušci se začali bují.
však neprošel. V poslední minutě zase přidávat, nejčastěji žádali po sudím „To ani ne. Víme samozřejmě, o co
nám jde. A že nám jde o každý zápas.
hrozil střídající Habermann, mladík karty.
však u tyče nedal, následně zazvonila
právě i tyčka.

Foto: Michal Sobecký

Že by nás to ale nějak svazovalo, to si
nemyslím.“
ƔƔ Poslední čtvrthodinu jste posílal
hodně dlouhých a nízkých balónů
do vápna. Byla to taktika?
„Ze začátku nás nechávali rozehrávat po
zemi, byli zalezlí v jedenácti na své půlce.
Toho místa po zemi tam ale moc nebylo. Terén taky nebyl žádná sláva. Pak už
jsme to zkoušeli jinak, druhý náš stoper,
vysoký, se vytáhl dopředu. Zkoušeli
jsme na něj delší míče dopředu. Ale
nevycházelo to, jejich kapitán to tam
dobře sbíral.“
ƔƔ Co je potřeba do jara zlepšit?
„Doplnit kádr. Málokdy jsme se sešli
v rozumném počtu, dva hráči na střídání jsou málo. Navíc musíme doplňovat
z béčka. Někteří lidi z pracovních důvodů nemohli, a nebudou moci asi ani na
jaře. Takže doplnit tým a udělat kvalitní
přípravu v zimě. Nic jiného nám nepomůže, než my sami. Ani v létě nám totiž
moc nevyšla, hodně jsme se potýkali se
zraněními. A když se nezdaří příprava,
přes sezónu už se to nedožene.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Jednoznačně hostující Vojtěch Šrom.
Nyní útočník Litovle, jejíž je odchovancem, v minulosti byl však ligovým
brankářem chytajícím třeba za Opavu. Šrom v utkání ukázal, že dobře čte
hru a dokáže se dostat do akcí.

3HWU1$957,/)&.UDOLFHQD+DQÅ
„Není moc co hodnotit, byl to spíše boj než fotbal. Taktak jsme ten výsledek ukopali. Nepřišli mi stabilní hráči, chybělo celkem pět hráčů. Musel
jsem sáhnout do béčka hrajícího okresní přebor, taky to bylo na hře vidět.
Mrzí mě, že je to poslední zápas, máme závěrečnou a asi ji zrušíme. Nemám moc chuť to hodnotit. Hrálo se o šest bodů. A když se vám na to
vykašlou hráči ze základu, tak co s tím?! Bude to problematické krajský
přebor zachránit, pokud v zimě nepřijdou posily. Tohle není I.B třída, zde
je to o pohybu, o kvalitě. Kluci, co dělali náhradníky a museli do utkání
naskočit, nemají na to odehrát na této úrovni celý zápas.“

-LÔÉ.2+2877-7DWUDQ/LWRYHO
„Pro nás je to vítězství, jako by to bylo se Šternberkem.
Protože víme, že domácí mají zkušené mužstvo, navíc
body potřebují. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů v sezóně – bohužel pro Kralice na Hané. Hráli jsme
disciplinovaně, důrazně a nepouštěli jsme moc soupeře
do šancí. To bylo pro nás důležité. Už v prvním poločase jsme měli šance, padlo břevno, byl tam neuznaný
gól. Měli jsme ke gólu blíže. Moc si výsledku cením, je
spravedlivý a vyhráli jsme zaslouženě.“

TJ Tatran Litovel
0:1
15. kolo Krajského přeboru Olomouckého KFS

FC Kralice na Hané

Šup
Miklánek

Jurtík

Petr
NOVOTNÝ

Ďurďa

Jiří
KOHOUT

Studený

Kučera
Merta

Němčík

Šrom
Dostál
Nakládal

Peka
Hlačík

Jindra

Baran
Novotný

Répal

Šana

Bednář

Kopečný
Kvapil

Knebl

Branky: -

KRALICE

0:1

LITOVEL

Branka: 60. Dostál

( 0 :0 )

Střely na branku: 2
Střely mimo branku: 4

Rohové kopy: 5

Žluté karty: 35. Répal, 48. Jurtík
Střídání: 85. Zapletal za Kopečného

Střely na branku: 6

Rozhodčí: Konečný – Machala, Štěpán

Střely mimo branku: 4

Diváků: 80 Rohové kopy: 6

Žluté karty: 71. Dostál

Střídání: 54. Pěček za Bednáře, 64. Dragon za Ďurďu,
90. Tomášek za Knebla, 90. Habermann za Šroma
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NRORãWHUQEHUN²-HVHQtN  Branka: 16.
Kryl. * ÓVWt ² %URGHN X 3ĝHURYD    Branky:
 D  +RORXEHN  =DJRO  3DQþRFKiĜ ± 
.XGOLþND6FKPLGWäOXWpNDUW\ýHUQRWVNê
9\ND±âHEHVWD åHODWRYLFH²=iEĝHK  
Branky: =HKQiOHN.RXWQê-HPHOND±äiN
äOXWpNDUW\6WUQDG1RYiN RED=  0HGORY
²5DSRWtQ  Branky: D0X]LQNDQW
.DVDO.ORV±&KDUYiWâHYþtNäOXWpNDUW\
&HMSHN%RãNR RED5  .UDOLFHQ+²/LWRYHO
  Branka: 'RVWiOäOXWpNDUW\5pSDO
 -XUWtN ±  'RVWiO  'RODQ\ ² 9HONp /RVLQ\
  Branky: )RXNDO±1DYUiWLO0iWO
6LPRQäOXWpNDUW\%ODKR'RXEUDYD
*URVVPDQQ±0DFHNýHUYHQiNDUWD+DWDOD
9/  %RKXėRYLFH²0RKHOQLFH  Branky:
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Michal ROCHLA – FC Dobromilice:
„Z celkového pohledu to byla asi nakonec zasloužená remíza.
Těžký terén pro obě mužstva, ani to počasí tomu moc nenahrávalo a byl to takový spíše boj než pohledný fotbal. Soupeř
měl nějaké šance a snažil se kombinovat, my jsme tam také
něco měli, ale oba brankáři zachytali velmi dobře. Z těch
příležitostí tak neskončila v brance žádná. Neproměnili jsme
penaltu, která byla za mě hodně sporná, a i kdybychom ji
proměnili, asi by se nejednalo o zaslouženou výhru. Myslím
si, že dělba byla adekvátní průběhu a penalty pak zvládl lépe
soupeř. My jsme s bodem i nasazením spokojení.“

Vít HOCHMAN – FK Brodek u Prostìjova:
„Myslím si, že jsme v zápase měli mírně navrch a byli o něco lepším mužstvem,
z celkového pohledu ale ty dva body bereme. Těch šancí a náznaků jsme měli
o něco víc, ale i soupeř tam párkrát nebezpečně zahrozil, a pokud by proměnil
penaltu, ke které se radši ani nebudu vyjadřovat, mohli jsme odjet zcela bez bodů.
Někteří kluci nám scházeli, ale dobře je zastoupili další, musím je pochválit. Bylo
to více o boji než o fotbale a pro diváka to asi moc na koukání nebylo, ale na takovém terénu a v tomto počasí se to dalo i čekat. Dobře zachytali také oba brankáři
a podrželi svá mužstva. Penalty už jsou loterií a měli jsme pevnější nervy. Celkově
musím klukům poděkovat nejen za dnešní výkon, ale i celou podzimní část a jejich pracovitost. Troufám si říct, že se nemáme za co stydět.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Matoušek, který z voleje jen lízl boční
síť. Sám jistě ví, že takovou příležitost
mohl zakončit lépe.
Domácí zahrozili chvilku nato. Ve vápně
hostí se sváděl boj o míč, který nakonec
Frys dokázal ukopnout ve skluzu ven.
Sudí však při pádu hostujícího obránce viděl hru rukou a nařídil pokutový
kop. Hosté s tímto verdiktem hrubě
nesouhlasili a opravdu jen těžko soudit,
zda se míč ruky skutečně dotkl a zda se
v takovém případě jednalo o porušení
pravidel. Po krátkém dohadování se
však míče ujal nejlepší střelec domácích
Neděla, ale svou střeleckou formu nepotvrdil. Penaltu po levé ruce brankáře totiž Vystavěl dokázal vytáhnout ven a stal
se tak hrdinou okamžiku.
V dalším průběhu se hra zase více
rozkouskovala a oba celky si dokázaly
vytvořit spíše jen náznaky šancí. Na domácí straně to dvakrát zkoušel Rochla

Jan FREHAR

JAN FREHAR

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

yy Zápas skončil bez branek,
bylo to dnes spíše o boji než
o fotbale?
„Tak ono na hřišti soupeře se
toho fotbalu ani moc hrát nedá.
Moc dobře jsme věděli, že to
bude nepříjemný soupeř, který bude hrát na dlouhé míče,
vzadu bude držet ofsajdovou
past, takže se ani nějaký kombinační fotbal očekávat nedal.“

obstojné počasí, mohlo být i hůř. Tady celkově to
hřiště je náročné v září i v listopadu.“
yy Berete remízu spíše jako ztrátu, nebo panuje se dvěma body spokojenost?
„Jako ztrátu bych to určitě nebral. Moc dobře víme,
že jde o derby, navíc na Dobromilice v posledních
letech opravdu neumíme. Obzvláště u nich se nám
nikdy nedařilo. Takže si myslím, že dva body nejsou špatné. Tři by jistě byly lepší, ale i dva bereme.“
yy Podařilo se vám zachránit mužstvo, když
jste zlikvidoval penaltu. Jak byste ji popsal?
„Já jsem viděl, jak mu Fiat (Petr Fialka – pozn.
red.) radí, kam to má kopnout, takže jsem tušil,
kam ji bude chtít usměrnit. Střelec navíc zabořil
hlavu do země, tak jsem tušil, že si není úplně
jistý. No a tu levou stranu jsem si vybral už dopředu, naštěstí to vyšlo.“
yy Po podzimní části vedete tabulku
okresního přeboru. Bude tak cílem
postoupit?
„Máme přes třicet bodů, takže spadnout bychom už neměli. (smích)
Pokud se nám bude dařit a dobře
potrénujeme na jarní část, tak
bychom se o to měli pokusit.
Bylo by to určitě hezké. Hlavně
však ať nás to nadále baví, poctivě se scházíme a zbytek se určitě
dostaví.“

Fotbaloví amatéři mají za sebou podzimní část. Dá se říct, že někde úspěšně,
jinde to tak růžové není, ale jako největší výhra se dá nyní považovat situace,
že se kompletní rozpis zápasů podařilo
odehrát. Protože opakovat, co se poslední dva ročníky dělo, je asi i zbytečné.
Nutno však dodat, že poslední podzimní kola už začínala být kritická. Přeci
jen se jasně ukázalo, že prostějovský re-

gion nyní nechvalně vládne statistikám
pozitivních případů koronaviru, a to se
muselo zákonitě promítnout i do regionálních soutěží.
Obrovské potíže v tomto směru zasáhly například Otaslavice, prostějovskou
Hanou nebo Dobromilice a některé
zápasy musely tyto celky odložit, případně odehrát v poměrně slátané sestavě. Komplikace však neměli pouze

v těchto třech zmiňovaných klubech.
Jednu chvíli to nevypadalo dobře ani v
Tištíně nebo například rezervě Kralic,
která poslední dvě kola jela už také na
sílu. Potíže se nevyhnuly ani mužstvům
v krajských soutěžích a častokrát se
musely regionální celky obejít bez svých
stálic v základní sestavě.
Konec podzimu už tak byl otázkou
kvality i šíře kádru a stále častěji už se

z klubů ozývaly hlasy, které bychom
těžko před startem soutěže slýchávali. S
hláškou posledních týdnů „buďme rádi,
že už je to za námi“ se asi nedá nesouhlasit. Pokud by letos čekalo na fotbalisty dalších pár kol, už by to znamenalo opravdovou divočinu s otázkou, zda
se vůbec ještě kluby poskládají.
Přestože poslední týdny byly opravdu
náročné pro nejeden klub, vše nakonec

dopadlo úspěšně a amatérský fotbal
může oprávněně těšit, že se konečně po
delší pauze odehrála kompletní polovina soutěže, a tu už nejoblíbenější a nejrozšířenější sport v republice potřeboval
jako sůl. Ať už byly výsledky jakékoliv,
tak se stále jedná jen o umístění. Možné
pády a postupy jsou v tuto chvíli druhořadé, nejdůležitější je, že se mohla vrátit
čistá radost ze hry v plném rozsahu.

Podzimní část to stihla s odřenýma ušima

DOBROMILICE Jasná jednička lídra soutěže dokázala v pravou chvíli svému mužstvu pomoct. Zatímco v předchozích zápasech to bylo spíše vyšším rozdílem a příliš
práce neměl. Dnes mohou spoluhráči poděkovat především jemu, že si z Dobromilic
odvezli dva body za vítězství po penaltách.
V zápase totiž sbíral nebezpečné míče, dobře rozehrával a dvacet minut před koncem
zlikvidoval i spornou penaltu domácímu
střelci Nedělovi. Po zápase tak byl Tomáš
Vystavěl (na snímku) spokojený i za další
dva body do tabulky.

KRVWXMtFtEUDQNiő
7RPiå9\VWDYěO

SUR]UDGLOSR]iSDVH
yy Ani to počasí tomu
asi příliš nepomohlo,
že?
„Určitě to má něco
do sebe, přece jen
v teplejším čase
se hraje každému
lépe. Ale myslím
si, že na začátek listopadu to bylo ještě

www.vecernikpv.cz
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II. tøídy OFS Prostìjov

06l/8
12. kolo, středa 10. listopadu,
17.00 hodin: 1.SK Prostějov – Poruba (Ehrenberger – Vejtasa, Protivánek).
16. kolo, sobota 13. listopadu,
12.00 hodin: Zlín – 1.SK Prostějov
(Havrlant – Fojtů, Novák)

06l/8
12. kolo, středa 10. listopadu,
15.00 hodin: 1.SK Prostějov – Poruba (Vejtasa – Ehrenberger, Protivánek).
16. kolo, sobota 13. listopadu,
10.00 hodin: Zlín – 1.SK Prostějov
(Novák – Fojtů, Havrlant).

MSDD – E ml.:
2. kolo, neděle 14. listopadu,
12.45 hodin: 1.SK Prostějov – Hranice (Nejezchleb – Machorek).
13. kolo, středa 17. listopadu,
12.45 hodin: 1.SK Prostějov –
Nový Jičín (hřiště Olšany u Prostějova, Habermann – Slabý).

MSDD – E st.:
2. kolo, neděle 14. listopadu,
10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Hranice (Machorek – Nejezchleb).
13. kolo, středa 17. listopadu,
10.30 hodin: 1.SK Prostějov –
Nový Jičín (hřiště Olšany u Prostějova, Slabý – Habermann).

MSDL – ml.:
2. kolo, sobota 13. listopadu,
12.45 hodin: 1.SK Prostějov – Ostrava „B“ (Brázdil – Ehrenberger).

MSDL – st.:
2. kolo, sobota 13. listopadu,
10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Ostrava „B“ (Ehrenberger – Brázdil).

´
menicko

´
zapasove

8. listopadu 2021

Odložení zápasu může teoreticky Lipové prospět.
Sedm zápasů v řadě naplno nebodovala. A trvale
se trápila v zakončení. Zatímco jedna vstřelená
branka zprvu stačila i na dvoubodový úspěch, poslední utkání ale přinášela jen ztráty. „Já to tak nevidím, nevím, zda brát jako výhodu, že se utkání
odsouvá. Ale asi bych to tak neviděl. Navíc uvidíme, jak bude situace vypadat na jaře,“ naráží trenér

Růžička na to, že se předešlé dva fotbalové ročníky
amatérských soutěží nedohrály.
Utkání se odehraje v náhradním termínu 13.
března od patnácti hodin v Lipové. Pro oba celky tak jarní část sezóny začne o týden dříve než
pro zbytek pelotonu. Půjde přitom o důležitý
souboj osmého týmu se dvanáctým, celky navíc dělí pouhé čtyři body.

SLATINICE V posledním odloženém zápase podzimní části I.B třídy skupiny B Olomouckého KFS
se utkali fotbalisté Hané Prostějov
na „horké půdě“ vedoucích Slatinic. Byla to z jejich strany nešťastná
derniéra.
Od prvního písknutí hlavního arbitra se hrálo nahoru – dolů a útoky
se střídaly na obou stranách. Hanáci zahrozili ve 13. minutě, když po
skvělé nahrávce se nadvakrát uvolnil
od obránců Gábor a střelou podél
brankáře otevřel skóre zápasu – 0:1.
Domácí odpověděli o deset minut
později, když Vychodil ostrou střelou
vyzkoušel pozornost brankáře Maráka. Před odchodem do kabin se domácím podařilo Dostálem vyrovnat
– 1:1. I ve druhé půli se snažili domácí
strhnout vítězství na svou stranu. Obě
mužstva měla několik šancí, ale nerozhodný výsledek vydržel pouze 10

Hodnocení zápasu zastupujícím
trenérem Hané Prostějov
Zdeňkem Kaprálem:

Sestava Hané: Marák – Ondráček,
Čermák, Macourek, Martin Kolář
(45. Bartoš) – Typner, Krupička,
Mazouch, Cibulec – Zatloukal (87.
Zbožínek), Gábor. Zastupující trenér:
Zdeněk Kaprál.

„V zápase bylo vidět, že se spolu
utkala tabulkově dvě nejlepší mužstva. Naše oslabené mužstvo, vlivem
zranění z minulého zápasu, podalo
velmi dobrý kolektivní výkon, který
zhodnotil ve 13. minutě brankou GáSK Slatinice
bor. Laciným gólem do šatny Slatini2:1
(1:1)
ce vyrovnaly a na začátku druhého
+DQi3URVWđMRY
poločasu po našem nedůrazu vstřelily
Branky: 44. Dostál, 54. Šemro – 13. vítězný gól. Několik šancí ke vstřelení
Gábor. Rozhodčí: Novák – Vláčil, gólu bylo na obou stranách, zejména
Petr. Žluté karty: Kostorek, Garzina – Cibulcovu střelu do šibenice vytáhl
Krupička, Čermák. Diváků: 94.
gólman robinzonádou na roh.“

minut. Domácí se prosadili ve vápně
Hanáků a Šemro je poslal do vedení
2:1. Hanáci byli blízko vyrovnání v 80.
minutě, když Cibulec za vápnem vypálil prudkou ránu z voleje, ale brankář Kubíček odvážnou robinzonádou
vyrazil míč mířící do šibenice na roh.
A tak Hanáci po podzimní části obsadili druhé místo právě za vedoucími Slatinicemi s 28 body a skóre
39:20. Podzimním králem střelců
je útočník Hané Prostějov Patrik
Gábor s 18 brankami na svém kontě.
(ol, sob)

PROSTĚJOV Zatímco kromě
mužů eskáčka už další týmy zahájily odpočinek před náročnou zimní
přípravou, ženy eskáčka se ještě
dále připravují, protože je čekají
další dva náročné duely.
V sobotu 13. listopadu odehrají dohrávku posledního podzimní kola na
domácí půdě proti Zlínu, půjde o souboj podzimního půlmistra. Ve středu
17. listopadu se pak znovu utkají v domácím prostředí ve druhém kole poháru žen, kde změří síly s Líšní. (jaf)

dva zápasy

D[N[wċCUVP÷LwÊ5NCVKPKEG čekají ještě

Uplynulou sobotu se s ním měla Lipová utkat od
14.00 hodin v domácím prostředí. Jenže zasáhl
osud, respektive koronavirus. „Vyhověli jsme žádosti Lutína. Soupeř měl zřejmě problémy s koronavirem. Žádosti jsme vyhověli hned, jak k nám
došla,“ konstatoval trenér Lipové Pavel Růžička.

Michal SOBECKÝ

8RąÊOÆODQLKQRQF\KOPÊJQMT¾NG Ženy Prostějova

LIPOVÁ Nedělo se tak často, konec sezóny
však přeci jen některé fotbalové zápasy odložil. Není tomu tak dávno, kdy tento osud
potkal utkání mezi Slatinicemi a Hanou
Prostějov v I.B třídě. Nyní se to přihodilo
rovněž Lipové. Tým z krajského přeboru
totiž nenastoupil o víkendu k utkání proti
Lutínu.

#åXDąG\PW.KRQX¾QFNQåKNC\¾RCUU.WVÊPGO

3RG]LPQËGHUQLÇUDYNUDMVNÇPSĆHERUXVHQHNRQDOD

PROSTĚJOVSKO Poslední kolo krajského přeboru se neodehrálo kompletní a dotklo se to Lipové,
která svůj souboj na žádost hostí z důvodu koronaviru odložila až před jarní pokračování a své rozlučky před vlastním publikem se tak nedočkala. To Kralice potřebovaly nutně zabrat před zimní přestávkou a přiblížit se záchranářským příčkám. Jenže proti Litovli se zrovna nepředvedly, o čemž se můžete
dočíst v rozhledně na str. 29.

Na dohrávku se přijelo podívat téměř dvě stě fanoušků a zaplnili tak i celý prostor
pro parkování okolo hřiště. Během zápasu se však fotbalem příliš nebavili a spíše
vtipně glosovali určité nabízené momenty. V přátelském duchu hojně využívali
místní kiosek, kde si raději dopřáli čaj či kávu, ale také něco ostřejšího na zahřátí.

DOBRÁ KULISA

ZAJÍMAVOST

Takto líčil po zápase s úsměvem kouč Brodku u Prostějova na adresu předsedy
klubu Michala Jelínka.

„Předseda mi před vstupem na hřiště slíbil, že zápas rozhodne. Dvě šance
tam měl, ale nedokázal to. Už jsme se tak nyní domlouvali, že mu v pátek
rozsvítíme a bude si tu trénovat akrobatické zakončení a penalty“

KOLA

VÍT HOCHMAN

VÝROK

Společně se Švédou nejlepší střelec okresního přeboru svou formu nepotvrdil. Utkání mohl po sporné penaltě rozhodnout, ale brankáře Vystavěla prudkou střelou
na pravou stranu nedokázal prostřelit a určitě této příležitosti lituje. Nejenže by
nejspíše znamenala tři body, ale také by se osamostatnil na čele pořadí kanonýrů.

TOMÁŠ NEDÌLA

KOLA
SM LÍK

Pokud by Večerník rozdával známky, nejvyšší by jistě dnes dostali oba brankáři.
Domácí brankář Nosek dokázal pomáhat spoluhráčům nejen v brance, ale i při organizaci hry, navíc pár minut před koncem vytáhl skvělý zákrok. Na druhé straně
zase dokázal chytit penaltu Vystavěl a také spolehlivě sbíral nebezpečné míče.

TOMÁŠ VYSTAVÌL A LIBOR NOSEK

ŠAMPI N

KOLA

Clean4you
Krajský přebor muži

z větší dálky, ale opět netrefil, na druhé
straně měl zase dvě slibné příležitosti Jelínek, ani on však prostor branky
nenašel. Hrdinou utkání se mohl stát
Grohmann, když vyslal krásnou ránu
z pětadvaceti metrů, kterou však skvělým zákrokem vytáhl domácí brankář.
Rozkouskovaný zápas s řadou faulů
a nepřesností ve velmi chladném odpoledni tak vítěze po devadesáti minutách
nenašel a z celkového pohledu se jednalo nejspíše o zaslouženou dělbu bodů.
V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější
střelci hostí, kteří kromě Jelínka nezaváhali. Na domácí straně neuspěl Václavík a K. Rochla, které dokázal vychytat
brankář Vystavěl. Bod navíc tak poputoval do Brodku u Prostějova.
Domácí se i díky bodu postupně
odlepují od spodních pater tabulky,
hosté potvrdili vynikající podzim
a znovu zvýšili svůj náskok na čele
tabulky.
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DOBROMILICE Dohrávka 12. kola Přeboru OFS Prostějov znamenala
derniéru nejvyšší okresní soutěže v letošním kalendářním roce. Na
půdu Dobromilic přijel lídr soutěže z nedalekého Brodku u Prostějova
a zápas sliboval zajímavý náboj. Ten se i do jisté míry naplnil, ale rozkouskovaná hra vinou řady faulů moc pohlednému fotbalu nenahrávala.
Určité šance si vytvořili domácí i hosté, ale opravdových tutovek nebylo.
Skóre se i díky vynikajícím zákrokům obou brankářů nezměnilo až do
konečného hvizdu a duel nakonec rozhodly penalty, které lépe zvládl
hostující soubor a potvrdil tak skvělou podzimní jízdu.
Po půlhodině hry spálili svou největší
EXKLUZIVNÍ
šanci i hosté. Janura se uvolnil po volreportáž
ném kopu a sám před brankářem Noskem těsně přestřelil branku. Do konce
pro Večerník
prvního poločasu si ještě oba celky
Jan
vytvořily nějaké náznaky, ale o vyložených šancí se mluvit nedalo. Jednalo se
FREHAR
spíše o pokusy ze střední vzdálenosti.
První příležitost si celkem brzy vy- Celkově to pak na hřišti byl boj o každý
pracovali hosté, ale jinak se první metr a nikdo z hráčů nedal soupeři nic
čtvrthodinka nesla spíše v duchu zadarmo. Řada faulů a časté přerušovávyčkávané a zjištění, co na sebe dob- ní hry tak ofenzivnějšímu fotbalu také
ře známé celky tentokrát vymyslely. moc nepomáhaly.
První větší vzrušení měl na svědo- Druhý poločas začali aktivněji hosté,
mí kapitán Brodku Matoušek, když ale nedokázali se dostat do větších šanzkoušel ze čtyřiceti metrů nachytat cí, jejich kombinace končily na velkém
lobem vyběhnutého Noska, ale jeho vápně soupeře. Dobromilice se snažily
pokus skončil až nad brankou. Na hrozit spíše střelbou z větší vzdálenosti,
druhé straně si první závažnější pokus ale Šoc ani Kryštof Rochla nenašli kývypracoval Selucký, ale z úhlu branku žený prostor. Obrovské příležitosti na
vůbec netrefil. Největší domácí šanci změnu skóre přišly po hodině hry. Nejv prvním poločase měl Fialka, který prve se Janura uvolnil na křídle a s centse po rohovém kopu a závaru v malém rovaným míčem směřujícím do branky
vápně dostal k míči, jeho pokus však měl brankář velké potíže a vyrazil míč
dokázala obrana vykopnout.
pouze před sebe, kde jej dobíhal Petr

Penaltový rozstřel zvládl lépe lídr soutěže
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rozhovor večerníku

„V první chvíli jsem konec obrečela“

PROSTĚJOV Mnohem méně
hlubokou stopu, než by si určitě
sama přála, zanechala ve volejbalovém klubu VK Prostějov
Martina Michalíková (na snímku). Volejbalistka, která pět let
patřila k oporám konkurenčního
klubu UP Olomouc, přicházela
loni na podzim po druhé operaci
ramene s touhou znova nastartovat svou úspěšnou kariéru a navzdory zdravotním komplikacím
co nejvíc pomoct novému týmu.
Nakonec však zvítězila „zlobivá“
ruka a veřejností hojně sledovaná smečařka musela v pouhých
sedmadvaceti letech uzavřít vrcholovou kariéru pod vysokou
sítí. Nejen o tomhle smutném
faktu si dnes již bývalá hráčka
„vékéčka“ s Večerníkem sympaticky otevřeně i upřímně popovídala.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Tušila jste už delší dobu, že vás
operované rameno asi dál nepustí?
„To ani ne. Samozřejmě jsem věděla, že už budu mít vždy nějaké
mezery, které nedoženu, ale že bych
ukončila kariéru ze dne na den, to
jsem netušila. Touto sezónou jsem
si chtěla spravit chuť po té loňské,
a ze začátku se jevilo, že by to tak
i mohlo být.“
yy Jaký přesně zdravotní problém
způsobil váš konec?

Martina Michalíková cítí, že udělala správné a rozumné rozhodnutí

„Nazvala bych to chronickým opotřebením systému. V podstatě nikdy
jsem nešla na operaci z důvodu úrazu, ale protože mi tělo prostě vypovědělo službu. Po dvou operacích ramene už v něm toho moc nezůstalo
včetně chrupavky, bicepsové šlachy
a tak dále. K tomu mi byla diagnostikována artróza téměř třetího stupně,
kterou mají lidé v mnohem vyšším
věku, než jsem já.“
yy V rozhodnutí skončit vás definitivně utvrdila série lékařských
vyšetření v poslední době?
„Ano. Už mi bylo se vztyčeným
prstem zdůrazněno, že pokud bych
s volejbalem pokračovala, tak bych
opravdu mohla mít trvalé následky
po zbytek života, a to včetně velkých
bolestí. A ty už vlastně pociťuji teď
při běžných činnostech, které člověk
každý den dělá.“
yy Nakolik vás bolavé rameno
herně limitovalo a ovlivňovalo
výkony?
„Já se určitě nebudu teď zpětně
vymlouvat na můj zdravotní stav.
Pokud jsem na hřiště nastoupila,
znamenalo to, že jsem tam od toho,
abych podala stoprocentní výkon.
Řekla bych to tak, že byly lepší dny
a horší dny. Těžší to bylo spíše v tréninku, kde člověk nemá tolik adrenalinu a soustředění jako v zápasech.
A měla jsem tendenci tomu podvědomě ulevovat a šetřit se, což už je
samozřejmě špatně. Z tréninků jsem
pak neodjížděla s dobrým pocitem.“
yy Cítila jste po rozhodnutí nepokračovat ve vrcholové kariéře

velké zklamání či smutek, nebo už
jste byla se situací smířená?
„Rozhodnutí jsem obrečela. Přece
jen volejbal byl velký kus mého života, vlastně doteď to byl celý můj
život. Ale cítila jsem, že to je správné
a rozumné rozhodnutí. Vždy jsem
dávala volejbal na první místo před
všechno, a to včetně zdraví, které
mi to teď bude dávat pěkně sežrat.
(úsměv) Už jsem měla i pocit, že
svého vrcholu jsem dosáhla. A jestli
by mě čekalo něco většího, kdybych
byla zdravá, o tom je zbytečné spekulovat. Život není co kdyby!“
yy Existuje do budoucna aspoň
malá šance vašeho návratu jako
profesionální hráčky?
„Bohužel nemám vidinu, že by se
můj stav měl někdy zlepšovat, to
spíše naopak. Proto teď říkám, že ne.
Ale život je nevyzpytatelný a může
se stát jednoho dne cokoliv...“
yy Můžete si jít občas zahrát volejbal aspoň rekreačně?
„Myslím, že časem, až nechám
všechny momentální šrámy zahojit,
tak asi ano. Ale já se bojím, že mě to
takhle bavit nebude a spíš se budu
chtít věnovat jiným sportům, na které jsem doteď neměla čas.“
yy Jak přijaly váš zdravotně vynucený odchod spoluhráčky?
„Byl to hrozně smutný moment,
když jsem jim to musela přijít říct.
A s moc hezkými slovy se se mnou
rozloučily, za což jim moc děkuju.
Tým si hezky sedl a vypadalo to, že
kdybychom v téhle sestavě pokračovaly, tak by to bylo jen lepší a lepší.

vizitka
MARTINA MICHALÍKOVÁ
✓ narodila se 18. prosince 1993 v Ostravě
✓ dnes už bývalá volejbalistka VK Prostějov
✓ nastupovala na pozici smečařky, nedávno ukončila ze zdravotních důvodů
profesionální kariéru
✓ měří 181 centimetrů, váží 65 kilogramů, smečařský dosah měla 300 centimetrů
a blokařský 295 centimetrů
✓ s volejbalem začínala v TJ Ostrava, kde prošla všemi mládežnickými kategoriemi a už od patnácti let
nastupovala za extraligové A-družstvo žen
✓ v roce 2011 přestoupila do KP Brno, tam strávila tři sezóny, následně byla jeden rok v TJ Sokol Frýdek-Místek
✓ svou nejúspěšnější éru prožila následně v týmu UP Olomouc (2015 až 2020), jemuž pomohla k zisku
jednoho mistrovského titulu (2019) i dvou Českých pohárů (2019, 2020)
✓ do Prostějova přišla na podzim 2020 poté, co jí předtím koncem léta olomoucké vedení vypovědělo smlouvu
✓ z mládežnických kategorií vlastní několik republikových medailí a také nesmírně cenné stříbro s reprezentací
ČR z mistrovství Evropy juniorek
✓ vystudovala Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v oboru sportovní management
✓ je svobodná, má přítele
zajímavost: v médiích se „proslavila“ tím, že otevřeně mluvila o podstoupené plastické operaci na zvětšení poprsí

Už mi bylo se vztyčeným prstem zdůrazněno,
že pokud bych s volejbalem pokračovala, tak
bych mohla mít trvalé následky po zbytek života,
a to včetně velkých bolestí. A ty už vlastně pociťuji
teď při běžných činnostech, které člověk denně dělá...
Já ale věřím, že to bude dobré i tak
a holky letos uhrají nějaký pěkný výsledek. Zasloužily by si to.“
yy Můžete se ohlédnout za necelý
rok trvajícím působením v Prostějově?
„Já Prostějovu vděčím za to, že jsem
neskončila s volejbalem už loni, kdy
jsem úplně ztratila motivaci ještě
hrát. Moc se mi tady líbilo, i když
musel klub jít v posledních letech se
svými ambicemi trochu níže. I tak
všechny ostatní věci zůstaly na profesionální úrovni a vždy se dalo na
všem domluvit. Cítila jsem tu důvěru a působení zde, byť krátké, mě
moc bavilo.“
yy Zůstalo ve vás i přes zdravotní
komplikace něco pozitivního?
„Já zůstanu vždy pozitivní. (usmívá
se) Všechny vzpomínky, zážitky
a zkušenosti, které mám, mi už
nikdo nikdy nevezme. A myslím, že se mi tohle všechno
bude do dalšího pokračování
v životě ještě hodit.“
yy Na co ze své kariéry
budete nejraději vzpomínat?
„Nemám jeden moment,
na který bych speciálně
vzpomínala. Pro mě je ta
nejhezčí vzpomínka takový průřez celou mojí
kariérou od začátku až
do konce. Dříve jsem
nad volejbalem vlastně nikdy nepřemýšlela tak, že bych u něj
chtěla zůstat natolik dlouho a mít ho
jako práci. Nakonec ale vždy přišly
nějaké úspěchy, které mi jasně říkaly,
že bych přece jen měla ještě chvíli pokračovat. Ať už medaile z mistrovství
Evropy juniorek, nebo to, že jsem již
od patnácti let nastupovala za Ostravu v utkáních A-týmu. Ráda vzpomínám na vyhrané zápasy, do kterých
jsme šli jako úplní outsideři, to hlavně
v evropských pohárech. A samozřejmě nejkrásnější pocity jsou po celé

sezóně zvednout nad hlavu pohár
a získat titul mistra, to bych přála každému sportovci.“
yy Čemu v životě se věnujete nyní
a jaké máte plány do budoucna?
„Teď zažívám takový pomalý restart
– odpočívám a nikam nespěchám.

(QVQè85

Máme s přítelem nějaké plány
o vlastním podnikání, ale to je zatím úplně na začátku. Pomalu se mi
blíží třicítka, a proto myslím, že by
bylo vhodné přemýšlet i o rodině.“
(úsměv)
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PROSTĚJOV Jaké vlastně bylo angažmá volejbalistky Martiny
Michalíkové ve VK Prostějov? Jednoduchá otázka, na kterou však
neexistuje snadná odpověď. Necelý rok dlouhé působení v hanáckém klubu totiž provázely zdravotní problémy s pochroumanou rukou, jež sedmadvacetileté smečařce již nedovolily navázat
na poměrně úspěšnou předchozí kariéru.

M

ichalíková se ve vékáčku objevila loni na podzim, nejprve tak trochu utajeně. Po letní operaci
ramene se zkusila zapojit do tréninků
v hale Sportcentra DDM, nakolik půjde s uzdravující se rukou hrát – více
či méně naplno. V rámci možností to
šlo, proto oddílové vedení oficiálně
oznámilo její příchod. A od prosince
2020 naskočila za prostějovský tým
do zápasového kolotoče. Nastupovala vcelku pravidelně, pouze občas ji
bolesti v operované ruce vyřadily
na pár dnů z přípravy, výjimečně
musela vynechat i některý duel.
Drtivou většinu jich však až do konce minulé sezóny absolvovala a postupně zlepšovala své výkony, herní

přínos kolektivu. Na víc než sedmé
místo v UNIQA extralize ČR či bolestné vyřazení Šternberkem ve čtvrtfinále Českého poháru to ale přesto
nestačilo.
tatisticky Martina nijak moc
nevynikala. Sice byla i s nižším
počtem odehraných utkání čtvrtou
nejčastěji bodující členkou mančaftu (102 bodů) a na přihrávce se její
úspěšnost vyšplhala přes čtyřicet
procent, což je hranice kvality, leč
jinak spíš strádala. Především v útoku vinou slabé úspěšnosti pouhých
27 procent a rovněž na podání (jen
2 esa), ani při obraně na síti to nebylo
ono (12 bloků). Naopak pomáhala
dobrou mezihrou i defenzivou v poli.

S

N

icméně hned zkraje společné týmové přípravy na
nový soutěžní ročník 2021/22 se
zkušené smečařce vrátily potíže
s „říznutým“ ramenním pletencem. „Když jsem začala v rámci
individuální přípravy makat víc,
tak jsem rameno asi trochu přetížila. Teď pobolívá, ale nemělo by
jít o nic vážnějšího. Vše konzultuji
se svým doktorem a věřím, že během týdne budu úplně v pořádku,“
snažila se Michalíková uklidňovat
možná i sebe samu. Bohužel od
té doby se situace už nikdy plně
nezlepšila. Chvílemi ruka bolela
méně nebo skoro vůbec, avšak
vzápětí se trable ozvaly znovu a s vyšší intenzitou. Logicky
zvláště při větším zatížení tréninkovém či zápasovém. Postupem
času začalo být čím dál víc jasnější,
že pokračovat na vrcholové úrovni
nepůjde, což potvrdila série lékařských vyšetření u odborníků.

2T¾X÷X×VQMW/CTVKPC/KEJCNÊMQX¾UDQNCXÚOTCOGPGOPGLXÊEUVT¾FCNC (QVQ#PT[.WM¾é

M

ezitím svěřenkyně Miroslava Čady a Lubomíra Petráše
naskočila do šesti extraligových střetnutí, ve kterých zaznamenala 45 bodů
při celkové užitečnosti +12. Dala
4 vítězné bloky a 1 eso, nadále zakončovala na podprůměrných 27 procent
a přihrávka jí klesla pod 40 procent.
Překonávat potíže zkrátka nebylo jed-

noduché, na odváděných výkonech
se Martinino soužení se zdravím nepochybně projevilo. Taková charakteristika se ostatně dá relevantně
vztáhnout na celé její prostějovské
působení. Trvalo necelý rok –
a z objektivních příčin zůstalo dost
za očekáváním, jež zvučné jméno
Michalíková slibovalo.

ANALÝZA
MARKA
SONNEVENDA

hokej
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PROSTĚJOV Uplynulou neděli v pravé poledne odstartovalo
na prostějovském zimáku další hanácké derby. Tentokrát se tento souboj odehrál mezi 5. třídami těchto dvou odvěkých rivalů.
Prostějovský celek, jehož sestavu ovlivnila marodka a povinné karantény, byl před brankou soupeře aktivní, ale nedokázal svého
tlaku pořádně využít. Zato Přerovu se opravdu dařilo a odváží si
z Prostějova vysokou výhru.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Utkání začalo poněkud nesměle. První
akci, kterou musel brankář pohlídat, si
vytvořil prostějovský SK. V 5. minutě se
ve středním pásmu vydal do samostatné
akce přerovský Brázdil, gólman Kuba
předvedl dobrý zákrok. Pak byl Přerov
nebezpečnější. Dobrou pozici z kruhu
si na střelu vytvořil Grapl, ale promáchl.
I v další akci vytvořil soupeř závar před
Kubovou brankou. Pak přišel první trest,
a to na straně Přerova (Neuděluje se stan-

SK PV 1
HC PR 10

dardní dvouminutový trest ve hře. Výhoda je formou samostatného nájezdu, kdy
se ostatní hráči vydávají od modré čáry za
hráčem, který vyráží ze středního kruhu
na brankoviště – pozn. red.), ale SK ji
nevyužil. Velkou šanci si pak po dobrém
zpracování v obranném pásmu Přerova
vytvořil Krištofík. V čase 11:45 otevřeli
Přerovští skóre. Puk se odrazil od prostějovského hráče a projel mezi betony
Kuby, který puk neviděl – 0:1. Na druhé

NÁBOR

Kdy nábor probíhá
Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.
Na koho se mohou zájemci obrátit
Hlavním trenérem přípravky v sezóně 2021/2022 je Patrik Liška, kterého můžete
kontaktovat na tel. 723522793 a případně si rovnou domluvit účast na prvním tréninku. Své dotazy můžete směřovat i písemně na e-mail hokej@skprostejov1913.
cz nebo Patrik.liska97@seznam.cz .
Nábor je pro chlapce i dívky
Základy bruslení nejsou podmínkou, trenéři se rádi postarají i o naprosté začátečníky.
Tréninky pøípravky (tedy nováèkù a nejmenších dìtí)
Trénink přípravky se obvykle koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách, aby dětem
a rodičům nenarušoval další víkendový program. .
=DSÕMÄHQÉYÙVWURMH='$50$
Nováčkům ZDARMA zapůjčíme hokejovou výstroj a poradíme s dalším potřebným vybavením malého hokejisty. Hráči přípravky se před tréninkem převlékají
v šatnách zimního stadionu. Naši trenéři rodičům začátečníků rádi poradí, jak při
oblékání výstroje postupovat :)
Kontakt pro zapůjčení a vracení výstroje: Martina Marková, hokej@skprostejov1913.cz, 608244644
&HO½SUYQÉVH]ÏQD='$50$
Tréninky na ledě i na suchu jsou pro nováčky ZDARMA celou první sezónu.
Proè pøijít k nám
Jsme moderním klubem, který vedou bývalí úspěšní hokejisté a prostějovští odchovanci – Marek Černošek, Pavel Kumstát. Fungování klubu je transparentní,
klademe důraz na kvalitní komunikaci vedení klubu s rodiči a veřejností. Tréninky
vedou zkušení trenéři s licencí ČSLH.
Náš klub podporují i takoví hráči jako jsou:
Lukáš Krajíček - Prostějov, Florida, Philadelphia, Vancouver, Tampa Bay, reprezentant ČR
Petr Kumstát Znojmo, Karlovy Vary, Sparta Praha, reprezentant ČR
Martin Richter - Prostějov, Sparta Praha, CSKA Moskva, reprezentant ČR a mistr světa.
Radek Procházka - Prostějov, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, Vítkovice, Kometa
Brno, reprezentant ČR
Antonín Honejsek - Prostějov, Zlín, Espoo Blues, Kometa Brno, Hradec Králové,
reprezentant ČR
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE

BYLI JSME
U TOHO

+RNHMRYÙNOXE2SDYDs6.3URVWÈMRY
 
5R]KRGÿtKlaSetek – /asák, KoSeþný. 9\ORXÿHQt6: ( 1 min OSava). 9\XæLWt1:. 9RVODEHQt
:.
'LYiFL2.
6HVWDYD2SDY\Vítek (3urkart) – Zelenka, HaladČj, Zelinka, Hartmann, Horný, VojkĤvka, Tomsa,
Hon, 3rokeš, Haniþka, 3etruška, &hudoEa, %acka a Kaluåík.
7UHQpU*ulda.
6HVWDYD3URVWčMRYD HoĜejší – ýerný, Zatloukal, 0asare, 0udrák, 0ašek, 3etĜeková, âkorSíková,
)ojt, TáEor, 3íchal, 3etr, 6laEý a 3okorný.
7UHQpUJaneþek.
5HJLRQ½OQÉOLJDMXQLRUÕVNsOLVWRSDGX

)272*$/(5,(
klikni na
www.vecernikpv.cz

1DCVÚO[RąGFPGF÷NPÊOFGTD[

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

6.3URVWÈMRYs+.1RYÙ-LÄÉQ
 
5R]KRGÿt&ik – 'oleåel, 6kokánek. 9\ORXÿHQt :. 9\XæLWt2:1. 9RVODEHQt:. 'LYiFL21.
6HVWDYD3URVWčMRYDHoĜejší – ýerný, Zatloukal, 0asare, 0udrák, 0ašek, 3etĜeková, âkorSíko
vá, )ojt, 3osSíšil, TáEor, Taršinský, 3íchal, Haas, 3etr, 6laEý a 3okorný.
7UHQpUJaneþek.
6HVWDYD1RYë-LÿtQHĜívová (Horák) – Kysuþan, 6kácel, HoláĖ J., )rankoviþ, âajer, 'oEeþka,
7UHQpU$ndrýsek.
%e]dČk, HoláĖ '., KrištoI, JakuEĤ a %erka.

¸67<75(1§5č
¸67<
0DUWLQ3¨&+$s6.3URVWÈMRY
„Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Rozhodlo jej to, že Přerov proměnil více šancí. My jsme si také něco vypracovali, byly tam i nějaké tyčky, ale koncovka nás zlobila
celý zápas. Po zásluze Přerov vyhrál. Náš výkon asi trochu ovlivnilo i to, že nám chyběli
hráči, například jeden hned z první lajny. Na to se ale nedá vymlouvat. Tým byl dobrý,
kluci hráli dobře a hodně bruslili. Bohužel to ale nevyšlo.“

Soupiska Prostějova: Kuba – Vybíhal, Marek, Hudec, Kadlčík, Vitásková, Řezníček, Radkovič, Hebelka, Vinklárek, Řezníček, Kouřil
a Krištofík. Trenéři: Meidl a Pěcha.
Soupiska Přerova: Čechmánek (Shejbal) – Suchánek, Brázdil, Kozák,
Strejček, Faltynek, Beneš, Grapl, Chromec, Pašek, Dřímalka a Benešová.
straně se do brejku dostal Radkovič, jeho
střela za záda Čechmánka neprošla. Hra
se začala zrychlovat. Ve 14. minutě orazítkoval tyč prostějovské klece Beneš. Na
druhé straně střílel z kruhu Vinklárek,
brankář byl ale pohotový a chytil puk
lapačkou. SK vybojoval kotouč ve svém
obranném pásmu a Kadlčík se vydal do
zakončení. Svojí kličkou ale gólmana
hostů nepřekonal. Kouřil tři minuty před
koncem rozezvonil tyč Čechmánkovy
branky. Následně na druhé straně zahrozil Faltynek samostatným únikem,
kotouč ale do branky SK neuklidil. První
třetina končila výhodou hostů, kterou
využili a zvýšili na rozdíl dvou branek –
0:2.
Po 30 odehraných sekundách zapisoval
prostějovský Kuba další úspěšný zákrok.
Následného tlaku před přerovskou brankou SK v úvodu nevyužil. Hra se přelévala ze strany na stranu, ale výrazné akce,
které by ohrozily brankoviště jednoho
z týmů, nepřišly. Až v čase 25:32 navýšili
Zubři svoje vedení z hole Brázdila. Ten se
zorientoval v mele před brankou Prostějova a zavěsil – 0:3. Překonat přerovského Čechmánka zkoušeli v rychlém sledu
za sebou Kadlčík a jeho spoluhráči. V polovině zápasu se ale hosté po trefě Beneše
opět radovali – 0:4. V čase 33:35 vstřelil
první branku domácích Jan Krištofík po
přihrávce Václava Kadlčíka – 1:4. Premiérová branka SK nakopla. Tři minuty
před koncem musel Kuba předvést další

zákroky. Minutu a půl před koncem druhé dvacetiminutovky se Přerovští opět
prosadili – 1:5. Po dvaceti sekundách vedení ještě navýšil Brázdil – 1:6. Ve zbývajícím čase prostřední části útočil SK, ale
byl to Přerov, který znovu úřadoval – 1:7.
I v úvodu závěrečné části musel být
prostějovský brankář hodně pohotový.
Při akci SK byl v dobré pozici ke snížení
Kadlčík, ale mířil vedle. Po další souhře
to Prostějovští zkoušeli v těsné blízkosti
branky, avšak Čechmánek byl soustředěný a snížení zabránil. Na druhé straně
chytil do lapačky Kuba střelu taktéž z mezikruží. Ve 48. minutě faul Přerova, výhodu ale brankář Zubrů pokryl. Hned nato
výhoda hostujícího celku. Faltynek se
rozjel ze středu hřiště a poslal puk za záda
Kuby – 1:8. Přečíslení, které si Prostějov
vytvořil už ve svém obranném pásmu,
jeho hráči nevyužili. Devět minut před
koncem další výhoda na straně domácího celku, ale puk za zády Čechmánka
neskončil. Následné skrumáže v obranném pásmu Zubrů SK nevyužil. Pět minut před koncem podržel Kuba svůj tým
při další výhodě soupeře. Po následném
buly už ale prostějovský brankář opět inkasoval – 1:9. Prostějov se držel v obranném pásmu Přerova, ale nic nevytvořil.
Necelé dvě minuty před koncem se trefil ještě Brázdil – 1:10. Hned nato další
výhoda soupeře, kterou brankář Kuba
ustál. Nedělní derby prostějovské 5. třídě
nevyšlo.

'<FNDQ@?GTOÑHT@NFµàF<>JE@à@Fµ
PROSTĚJOV Mládežnické ligy
sice nečeká žádná pauza jako jejich seniorské vzory. I tak by se
dal nadcházející program označit jako ten oddechovější, co se
množství zápasů týče. Než se ale
podíváme, co juniory, dorost
starší žáky a mladší žáky „A“ a „B“
čeká, tak přiblížíme jejich uplynulý týden.

5HJLRQ½OQÉOLJDMXQLRUÕVN
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6K H. 6lavia TĜeEíþ
H& /vi %Ĝeclav
HK KromČĜíå
6.3URVWčMRYVSROHN
H& Orli Znojmo – mládeå, ].s.
HOK(J 8herský Ostroh
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/LJDGRURVWXVNsOLVWRSDGX
6.3URVWÈMRYs+&%UXPRY%\OQLFH
 
5R]KRGÿt6chejEal – 6vo]il, Takáþ. 9\ORXÿHQt 2:. 9\XæLWt:. 9RVODEHQt1:. 'LYiFL.
6HVWDYD3URVWčMRYDKrouSa (ýerný) – ěeSa, JankĤ, 6voEoda 0., 'ostál, ýermák, âindler, 6vo
Eoda T., 1evrlý, äák Tománek, 6líva, Kasal, 0artiĖák, 1Čmec, 3iSSal a KuEík.
7UHQpU 3Ĥþek.
6HVWDYD%UXPRY%\OQLFHâimšálek – 3avlík, Osika, /ukaštík, 3iJulevskyi, 1evrlka, 0ana, 6tru
7UHQpU3aåitka.
haĜ, )ojtík, 0álek a $rik.
/LJDGRURVWXVNsOLVWRSDGX
+&¤HUQÉYOFLs6.3URVWÈMRY
2:13 (1:4, 0:6, 1:3)
5R]KRGÿt3olášek – Hecht, 0oravec. 9\ORXÿHQt 1:2 ( 1min 3rostČjova). 9\XæLWt:. 9RVOD
EHQt:.
'LYiFL.
6HVWDYDþHUQtYOFLJadrníþek – Kunþický, 6truåka, Vašek, %alaåovic, 4uitt, 0arejka, Valášek,
äárský, 6tanČk, 5aška, 3latek, 0ikulenka, Kyjanka a 3aSaj.
7UHQpU 3olášek.
6HVWDYD3URVWčMRYDýerný (KrouSa) – TsuEera, ěeSa, JankĤ, 6voEoda 0., 'ostál, Hraþová, âin
dler, 6voEoda T., 1evrlý, äák, Tománek, 0arek, Kasal, 0artiĖák, 1Čmec a KuEík. 7UHQpU3Ĥþek.
/LJDGRURVWXVN
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6.3URVWčMRYVSROHN
TiJers Zlín
H& 8herskp HradištČ
H& 63$5T$K 8herský %rod
H& %rumov%ylnice
H& %oEĜi Val. 0e]iĜíþí
HK KromČĜíå
H& ýerní vlci
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/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVN2ORPRXFN½
V minulpm týdnu odloåený ]áSas s H& Olomouc.
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1. H& Olomouc
11 1 1
2. HK 1ový Jiþín
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. H& ýerní vlci
1 

 6.3URVWčMRYVSROHN  

. Hokejový kluE OSava s.r.o.
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
0ODGãtåiFLÄ$³PČOLYPLQXOpPWêGQXRGORåHQê]iSDVV+&2ORPRXF
/LJDGRURVWXVNsOLVWRSDGX
+RNHMRYÙNOXE2SDYDs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% 
4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
5R]KRGÿt /asák a /ahuta. 9\ORXÿHQt:. 9\XæLWt1:1.9RVODEHQt:.
'LYiFL 1.
6HVWDYD2SDY\ $mEroå (5ichter) – 5ousek, HrEáþ, HrEáþek, *eEauer, Ku]ník, Thiemel,
Hollesch, Han]lík, 5inka, VroEel, Harasin a 0iþker.
7UHQpUVnenk.
6HVWDYD3URVWčMRYD 0icka – /ukáš, ýernošek, 3rášil, Kucián, Kutmon, 0udrla, *ryJar, *ry
Járek, Valenta, 3osSíšil, 6tuåka a $le[a.
7UHQpU6mejkal.

Eva REITEROVÁ
Starší kategorie SK Prostějov 1913,
jako jsou junioři a dorost, odehrály
minulý týden celkem dva zápasy.
Junioři vyhráli v pátek 6:3 v Opavě
a v neděli stejným výsledkem slavili
v domácím zápase proti Novému
Jičínu. Dorost hrál na domácím ledě
v sobotu, v utkání HC Brumov-Bylnice rozstřílel 12:2. V neděli se pak
prostějovští dorostenci vydali do
Kopřivnice, kde se utkali s HC Černí
vlci, odkud odjížděli s výhrou 13:2.
Utkání starších žáků a mladších žáků
„A“ byla z důvodu marodky na straně hostujících týmů HC Olomouc
odložena. Mladší žáci „B“ slavili
v neděli na ledě Hokejového klu-

5HJLRQ½OQÉOLJDMXQLRUÕVNsOLVWRSDGX

/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
2QJNGFPCRTQUV÷LQXUMQWNCXKéMWXPGF÷NPÊO\¾RCUGR¾VÚEJVąÊF

bu Opava výhru 7:4. Tyto všechny
týmy tedy zapsaly vítězství a týden
by se z jejich strany dal označit za
úspěšný. S tím by asi nesouhlasila
5. třída SK, která v nedělním hanáckém derby podlehla Přerovu vysoko
1:10. Tento ročník 2011 se ale před
zápasem potýkal s problémy kolem
soupisky, kterou ovlivnila marodka
a školní povinné karantény.
A jaký je plán prostějovské mláde-

že na tento týden? Junioři vyjedou
v neděli 14. listopadu do Frýdku-Místku, kde od 11:30 změří síly s tamějším klubem. Program dorostu
ještě není znám. „U dorostu se bude
začínat další část soutěže, takže tam
se ještě neví. Bude se to odvíjet od
toho, jak dopadne první část, která
ještě není zcela dohraná,“ objasnila
situaci kolem dorostu předsedkyně
SK Prostějov 1913 Marina Marko-

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

vá. Starší žáci budou mít jako jediní
dvouzápasovou porci. V pátek 12.
11. se doma od 17:45 utkají s HC
Studénka a v sobotu od 13:30 odstartují derby v Přerově. Mladší žáci
„A“ odcestují se svými staršími kolegy v sobotu do Přerova, úvodní buly
jejich zápasu bude vhozeno v 11:30.
Mladší žáci „B“ nastoupí v neděli na
prostějovském ledě od 14:00 proti
HK MD Šumperk.

 
1. HK 1ový Jiþín
2. H& ýerní vlci
. H& Olomouc
. H& Z8%5 3Ĝerov
 6.3URVWčMRYVSROHN
6. H& ýerní vlci %
. HK 0' âumSerk
. H& 8niþov
 6.3URVWčMRYVSROHN%
1. Hokejový kluE OSava s.r.o.
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&47*1.+)18&'4$;<01872#6Ą+.#d1&ö8Ą-/q
Výsledková tradice zůstala zachována, ale mladé naděje

PROSTĚJOV Potřetí v historii se hrála prestižní derby mezi volejbalistkami VK Prostějov B a TJ OP Prostějov v rámci 2. ligy žen ČR.
Tentokrát šlo o čtvrté dvoukolo aktuálního ročníku 2021/22 ve
skupině C této soutěže, dějištěm byla hala Národního sportovního centra PV. A ani tentokrát juniorky vékáčka pod hlavičkou klubového béčka nenašly recept na své věkově starší rivalky z ópéčka, kterým v obou vzájemných duelech podlehly.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Před sobotním střetem držel domácí
tým třetí místo tabulky, zatímco hosté
zůstávali až sedmí. Přesto nebyl výsledek prvního utkání žádným velkým
překvapením. VK totiž chybělo ze
zdravotních důvodů několik stabilních juniorek, v případě talentovaných
kadetek zase logicky dostal přednost
souběžně konaný turnaj extraligy U17
v Havlíčkově Brodě. Zbylo osm statečných – a ty v dopolední konfrontaci na
mnohem zkušenější soupeřky nestačily.

Leccos naznačil hned úvod (0:7), ovšem v průběhu zahajovací sady se mladice (včetně tří teprve šestnáctiletých
slečen) postupně zlepšovaly. A po dotažení na 19:21 nechybělo moc k obratu. Nicméně výběr TJ si koncovku
pohlídal 21:25 a od té doby měl s přibývajícím časem čím dál víc navrch.
Ve druhé části se utrhl od stavu 8:11 na
jednoznačných 16:25, třetí dějství se
dokonce změnilo v jednociferný debakl
9:25. Vyjukané Sklenářovy svěřenkyně totiž stále častěji chybovaly, ztrácely
i zbytky předchozího sebevědomí a nefungovaly jim ani základní herní věci.
Naopak mančaft OP se mohl opřít o blokařskou matadorku Gabrielu Kozmík
Tomášekovou, někdejší dlouholetou

plejerku extraligového áčka Prostějova.
Kvalitně nahrávala Barbora Bartošíková,
na univerzálu řádila Aneta Chludová, na
liberu skvěle bránila Ivana Kratochvílová
a dařilo se i ostatním členkám základní
sestavy včetně letních posil Kláry Hřebenové a Simony Kašpárkové. Vyústěním
jasné převahy se tak stal hladký triumf.
Odveta se více než jeden a půl sady vyvíjela stejně, jako předchozí souboj končil.
Suverénní ópéčko pokračovalo ve své
dominanci, vstupní díl dopadl znovu obřím rozdílem 10:25, ve druhém panovalo ještě krátce před závěrem skóre 13:20.
Vzápětí však nastal překvapivý, podle
dosavadního dění na palubovce přímo
šokující zvrat.
Domácí děvčata tažená dvěma členkami
ženského A-družstva vékáčka Viktorií
Nečasovou (nahrávka) a Zuzanou Dostálovou (blok) se chytila podáním, účinnými plachtami ze servisu předvedla dvě
dlouhé bodové série na 22:21, zaskočené
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5R]KRGÿt0acháþková a 1Čmeþek.
þDV1:6 hodiny. 'LYiFL
6HVWDYD23

6HVWDYD9.Å%´

6ovíková, V. 3lisková, 'ostálová, 1eþasová,
%urá, 0. 3lisková, liEero âulcová. 6tĜídala:
6oIková.
7UHQpUZdenČk 6klenáĜ.

%artošíková, HĜeEenová, Ko]mík, &hlu
dová, KašSárková, /átalová, liEero Kra
tochvílová.
7UHQpU /adislav 6ySko.

jak se utkání vyvíjelo...

Bodový vývoj – první set: 0:7, 2:7, 3:9, 5:9, 5:11, 8:11, 8:13, 9:15, 11:15,
11:17, 14:17, 14:20, 17:20, 19:21, 19:24, 21:25. Druhý set: 0:3, 1:5, 3:5, 5:6,
5:8, 6:11, 8:11, 8:15, 9:17, 12:19, 12:22, 14:22, 16:25. Třetí set: 0:2, 1:5, 2:7,
3:9, 6:11, 6:13, 7:18, 8:20, 9:25.

z „béčka“ VK alespoň hodně zdramatizovaly odvetu
favoritky úplně vypadly z role – a dílčím
výsledkem 25:22 bylo rázem setově
srovnáno.
Od té chvíle se původně jednostranná
záležitost změnila v naprosto rovnocennou bitvu. Některé Sypkovy ovečky
se viditelně trápily, zatímco na opačné
straně hřiště se ke zmíněným oporám
přidaly sympaticky odvážným výkonem
Adéla Sovíková s mladičkou Veronikou
Pliskovou. Domácí kolektiv tudíž sahal
i po třetím dějství, a byť v závěru nedosáhl (21:20 – 22:25), následující sadu
získal přesvědčivě 25:17.
Šlo se tak do rozhodujícího tiebreaku,
kde se přece jen projevila nepoměrně
větší ostřílenost hostující ekipy. Té prospělo střídání, opory znovu zabraly a nebylo co řešit – 8:15. OP bralo další dva
body, VK B bylo spokojené i s jedním.
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0. 3lisková, 6ovíková, V. 3lisková, 'os
tálová, 1eþasová, %urá, liEero âulcová.
6tĜídala: 6oIková. 7UHQpUZdenČk 6klenáĜ.

klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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ZDENÌK SKLENÁØ – VK Prostìjov B
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5R]KRGÿt 1Čmeþek a 0acháþková. þDV
2:2 hodiny. 'LYiFL.
6HVWDYD23
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%ednáĜová, HuErová, HĜeEenová, Ko]mík,
&hludová, KašSárková, liEero Kratochvílová.
6tĜídaly: %artošíková, Zaþalová, /átalová,
Vláþilová.
7UHQpU /adislav 6ySko.

„Ve druhé lize žen se hraje trochu jiný styl volejbalu, než na jaký jsou holky zvyklé
z mládežnických soutěží. Navíc jsme nastoupili bez řady stabilních opor ať z důvodu zdravotních problémů, či jejich dnešního vytížení při extralize kadetek v Havlíčkově Brodě. V prvním
utkání jsme se tak dostávali pod neustálý tlak dobře podávajícího soupeře, nedařilo se nám
otáčet, často jsme chybovali a zaslouženě podlehli vysokým rozdílem. Odveta začala v podobném duchu, ale ve druhém setu holky zjistily během několika výměn, že by to vlastně mohlo
jít, a najednou si mnohem víc věřily. Tím se zápas vyrovnal, do hry jsme totiž dávali hodně
energie, víc odvahy a měli navrch v ubráněných míčích s následným přechodem do útoku. Tiebreak rozhodla ve prospěch soupeře jedna dlouhá série na servisu, přesto získaný bod po takovém vývoji určitě bereme. Hráčky v dané sestavě se třemi dívkami ročníků narození 2005 nebo
2006 až do konce bojovaly a ukázaly, že s nimi můžeme počítat do extraligy juniorek i kadetek.“

LADISLAV SYPKO – TJ OP Prostìjov

jak se utkání vyvíjelo...

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

„První zápas byl jasný pro nás. Hráli jsme dobře, zatímco mladé domácí holky byly nervózní
a měly asi příliš velký respekt, hlavně ke Gabice Kozmík. Hodně kazily, tím nám to usnadnily.
Odveta vypadala zpočátku stejně, ale soupeřky se postupem času oklepaly, výrazně zlepšily.
A ve zbytku druhého utkání s námi sváděly vyrovnaný boj. Díky tomu šlo o pěkné střetnutí,
my jsme se po náročném pátečním tréninku trochu potýkali s rostoucí únavou. Tiebreak ale
holky zvládly, dva body za vítězství 3:2 a dohromady pět bodů z obou zápasů určitě bereme.
Měly by nás nakopnout, k dosavadním slušným výkonům nám zatím chyběly lepší výsledky.
Teď snad začneme častěji vyhrávat a půjdeme tabulkou nahoru.“

e9QDPL[RYDQÇPVORæHQËVPODGxËPDKRONDPDQ¿PGORXKR *DEULHOD.R]PtNÅ'R23PĚSŐLYHGOD,YÿD.UDWRFKYtORYi
WUYDORQHæMVPHVHVHKU¿O\DUR]MHO\rĆËN¿9LNWRULH1HêDVRY¿ 0iPHVXSHUNROHNWLYDWUHQpUDNWHUëPLRKURPQĚVHGO´
PROSTĚJOV Pro aktuální sezónu
už je i na soupisce ženského A-týmu
volejbalistek VK Prostějov, ale hlavním úkolem je pro ni kvalitně nahrávat v juniorském výběru svého
mateřského klubu. K tomu Viktorie
Nečasová (na snímku) pravidelně
nastupuje i v duelech 2. ligy za oddílové béčko žen. Absolvovala také
sobotní derby proti TJ OP.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy V prvním střetnutí jste hladce
podlehly. Proč?
„Pro derby jsme utvořily takový hodně
namixovaný tým s mladšíma holkama.
Sice spolu trénujeme, ale v takové sestavě jsme nastoupily poprvé a nějakou
dobu nám trvalo, než jsme se sehrály,
pořádně rozjely. S tím obecně bojujeme
odjakživa. Hlavně proto byl úvodní zápas špatný a ten druhý mnohem lepší,

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Orli narazí na nadìje
Opavy
Olomouc (lv) – Další prvoligový souboj nastupující generace nabídne duel
9. kola východní skupiny, v němž prostějovští Orli přivítají celek Basket Opava
2010. Hrát se bude v hale Sportcentra
v pátek 12. listopadu od 18.00 hodin.
V sestavě Slezanů je několik bývalých
hráčů Kooperativa NBL – Michal Čarnecký, Viktor Cvek nebo Kryštof Vlček.
Základ sestavy ale tvoří mladíci, kteří se
chystají na vstup do nejvyšší soutěže.
„Pro nás se nic nemění. Chceme hrát
rychle, agresivně a doma vyhrát,“ říká
trenér Orlů Michal Pešta.

až jsme se rozehrály.“
yy Co se v odvetě změnilo od opě-

tovně nepříznivého stavu 0:1 na
sady a 13:20?
„Pomohly jsme si lepším servisem,
i v útoku pak holky byly odvážnější,
přestaly se bát, být nervózní a celkově
jsme si začaly víc věřit. Jakmile se do
toho víc dostaneme, už jde potom náš
výkon nahoru. Akorát nesmíme pořád
začínat sety 0:5, 1:7, což se těžko dotahuje.“
yy Berete v takové sestavě i jeden
získaný bodík?
„Asi jo, i když mohly být nakonec
klidně dva. Ale tiebreak nám utekl. Přesto je jeden bod po takovém
průběhu dobrý, zasloužily jsme si ho.“
(úsměv)
yy Nakolik důležité je pro vás nastupovat za ženské béčko vedle extraligy juniorek?
„Pro nás všechny je určitě prioritou
juniorská extraliga. A druhou ligu žen
mají nejvíc hrát holky, které v extralize
juniorek nebo kadetek tolik nenastupují. Já osobně za béčko hrávám do-

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

cela pravidelně skoro každou sobotu
a jsem za to ráda, protože mít soutěž
jen jednou měsíčně by mi nestačilo.
Chci hrát zápasy častěji, víc pravidelně.“
yy Jednou v aktuálním ročníku
už jste byla i s áčkem při utkání
UNIQA extraligy dospělých. Dá
vám taková zkušenost něco?
„Sice jsem byla jen na lavičce a nenastoupila, ale i tak jsem se snažila ti to
užít se staršíma holkama. Je to zase
jiný volejbal na nejvyšší ženské úrovni
u nás, člověk si to vyzkouší a je přímo
u toho. Dobrá zkušenost.“

PROSTĚJOV V osmatřiceti letech
byla Gabriela Kozmík (na snímku)
suverénně nejstarší volejbalistkou na
kurtu, všem protihráčkám z VK Prostějov B by mohla být matkou. Ostřílená matadorka dřív dlouho patřila
k oporám elitního kolektivu vékáčka,
ovšem od letošní sezóny je nově součástí druholigového družstva TJ OP
Prostějov. V městském derby výrazně
pomohla ke dvěma vítězstvím.

Marek SONNEVEND
yy Čím to, že jste v úvodním souboji
tak dominovaly?
„Mladé holky z béčka VK často kazily,
hlavně na podání. A když se začínaly zvedat, třeba trochu dotáhly skóre, tak znovu
udělaly další chybu.“
yy Odveta byla od konce druhé sady
mnohem vyrovnanější. Tam se soupeřky
o tolik zlepšily?
„Jasně, o sto procent. Ony mají dobrého trenéra, ten změnil některé taktické
věci, například i v postavení, když jsem
byla na síti. (úsměv) K tomu zatlačily
servisem, který jim víc vycházel. Tím

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

se druhé utkání celkově zdramatizovalo.“
yy Nemrzí po prvním hladkém triumfu ztráta jednoho bodu v tom druhém?
„Samozřejmě jsme chtěly i odvetu vyhrát
za tři body, ale já jsem věděla, že to nebu-

Oslabení Orli vydrželi se silami pětadvacet minut
OSTRAVA, PROSTĚJOV Pouze v
sedmi hráčích odehráli basketbalisté
BCM Orli Prostějov utkání 8. kola
první ligy na půdě Snakes Ostrava.
Přes půl poločasu byli vyrovnaným
soupeřem, od druhé poloviny třetí
čtvrtiny na soupeře přestali stačit a
prohráli 92:115, když nedokázali pokrýt hned sedm dvouciferných střelců
domácích.
Na začátku utkání hosté několikrát získali
alespoň minimální náskok a ve třetí minutě vedli 7:6. Pak ovšem basketbalisté
ostravského výběru zasypali hostující koš
přesnými střelami z dlouhé vzdálenosti
a po sérii dvanácti bodů v řadě otočili na
18:7 ve svůj prospěch. Hráči Snakes chvílemi natáhli své vedení až na rozdíl patnáct
bodů, v závěru čtvrtiny se ale hosté neuvěřitelně zvedli a snížili na 27:29.

Ze druhé čtvrtiny byla odehraná necelá a naznačil, že Snakes svého protivníka bodů, stovku pokořili ve 35. minutě a s
minuta a Hanáci otočili výsledek ve svůj rozhodně šetřit nebude. Ostravané v po- velkým přehledem došli pro šestou výhru
(lv)
prospěch na 32:29 po trojce Erika Kle- slední desetiminutovce přidali čtyřiatřicet v sezóně.
pače. Ostrava se z nepříjemného úderu
otřepala a držela se soupeřem krok. NěPozápasové hodnocení trenéra
kolikrát vyrovnala, v jednom případě se
dokonce dostala do vedení, přesto proMichal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
hrávala až o sedm bodů a do poločasu
pouze snížila na 49:53, když poslední koš „Měli jsme špatný začátek, to je u nás téměř pravidlem. Dokázali jsme se přesto zvednout
a
ve
zbytku
prvního poločasu to bylo z naší strany docela dobré. Ještě začátek
poločasu zaznamenal veterán Stehlík.
poločasu byl v pořádku, postupně nás však Ostrava začala přehrávat.
Orlům se povedl i vstup do druhého po- druhého
Dostali jsme hodně bodů do otevřené obrany. Kluci se ale snažili až do konce,
ločasu. Byli pohyblivější než soupeř a do- přestože kvůli vyfaulování Jana Trávníčka dohrávali v šesti.“
kázali se střelecky prosadit. Ve 23. minutě
/,*$%$6.(7%$/808åĤ².2/2
Erik Klepač zařídil svému týmu z trestného
hodu dvouciferné vedení – 63:53. Od to6QDNHV2VWUDYD²%&02UOL3URVWčMRY
hoto okamžiku se však začala projevovat
1HMYtFHERGĥ5oEenek 2, 6tehlík 1, 6noSek
širší rotace domácího výběru. Slezané svoji
1, 3avelek 1 – âiška 26, (. KleSaþ 21, 1áEČlek
početní převahu využili a do poslední části
1, 0ichalþík 1, Trávníþek , 6chneider , 5ytíĜ 2.
7URMN\1:, )auly: 1:2.7UHVWQpKRG\ 22 –
utkání vstupovali za příznivého stavu 81:71.

2111. 'RVNRN\ :1.
Hned další útok zakončil trojkou Brůna

115

92

de jednoduché. Ony jsou mladé a dobře
trénované, nedocházely jim síly, nebyly
unavené. Spíš to bylo o psychice: když
jsme my přitlačily, tak se ony jakoby trochu stáhly. Zatím jim chybí zkušenosti,
ale jsou šikovné a určitě mají potenciál.
Hlavně dvě děvčata, kterých jsem si
všimla, a líbilo se mi, jak hrají. Jen tak dál!“
yy Šlo o vaši premiéru za ópéčko?
„Ne, už jsem nastoupila do minulých
domácích zápasů proti České Třebové. Bylo z toho jedno vítězství a jedna
porážka, tentokrát jsme přidaly dvě výhry, takže zatím docela dobré. Chodím
na jeden trénink týdně, maximálně na
dva, víc nestíhám. A úplně mi to stačí.
(směje se) Můžu aspoň trochu pokračovat v tom, co jsem dělala celý život,
byť na nižší úrovni. Přesto mě to pořád
baví.“
yy Kdo vás vlastně do OP zlanařil?
„Ivča Kratochvílová. Já přes léto hrávám beach a hledala jsem varianty, kde
a s kým hrát i šestkový volejbal přes zimu.
Poznala jsem holky z TJ OP, zjistila, že
mají super kolektiv, a navíc trenéra Laďu
Sypka, který mi ohromně sedl.“
/,*$%$6.(7%$/86.83,1$9ê&+2'
8. kolo:%UQR²9\VRÿLQD  1HMYtFH
ERGĥ 'áĖa 2, Husták 12, 1eþas 11, 5ychtecký 11 – KantĤrek
2, ýíha 1, 3lešinJr , Knetl 6 2VWUDYD²3URVWčMRY
 1HMYtFHERGĥ5oEenek 2, 6tehlík 1,
6noSek 1, 3avelek 1 – âiška 26, KleSaþ 21, 1áEČlek 1, 0i
chalþík 1 1RYë-LÿtQ²2ORPRXF  
1HMYtFHERGĥHraEovský 16, 3rošek 16, â. 6voEoda 1, Havlík
1 – 6rník 11, Jirák , 1osek , Kotala 6 3DUGXELFH²=OtQ
    1HMYtFH ERGĥ %urda 21, Tkadlec 16,
6vojanovský 11, 0ikuláš  – Vošlajer 2, Jedovnický 1, Krutílek
1, 1ádeníþek  2SDYD²6YLWDY\  
1HMYtFHERGĥKavan 2, Kureþka 1, ýerný 6, 0atČjka  – 6le]ák
21, HloEil 1, Jokl 1, %álint 1.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
6vitavy
 
 :1
16
Ostrava
 6
2 :6
1
1ový Jiþín
 
 :6
1
Olomouc
 
 6:6
12
3arduEice
 
 622:6
11
Zlín
 
 61:6
11
%rno
6 
2 2:
1
3rostČjov
 
 2:
1
 2
 2:6

OSava
Vysoþina
 
 2:6

.$03ĜÌã7Č
NRORSiWHNOLVWRSDGX Vysoþina – Ostrava (nedČle
1. listoSadu, 1.), 6vitavy – 3arduEice (nedČle 1. listoSadu,
1.), Olomouc – %rno (1.), 3URVWčMRY²2SDYDZlín – 1ový
Jiþín.
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Házenkářská druhá liga mužů je na mezičase
PROSTĚJOV Sedm víkendů
za sebou běžela 2. liga v házené mužů JM 2021/2022
pro Večerník
naplno bez jakýchkoliv omeMarek
zení (s jedinou výjimkou),
SONNEVEND
což je už samo o sobě po
dvou předchozích covidově
zrušených sezónách úspěch. Hráči si zatím mohli do sytosti
užívat svůj oblíbený sport, zároveň se pochopitelně snažili
o co nejlepší výkony i výsledky. O uplynulém víkendu byla na
programu reprezentační přestávka, pojďme se tedy krátce
ohlédnout, jak se to dosud dařilo dvěma týmovým zástupcům prostějovského regionu ve třetí nejvyšší soutěži ČR.

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK zahájili aktuální ročník těsným
vítězstvím v Olomouci, jež následně
posbírala masivních deset bodů, tím
cennější tenhle úvodní triumf zpětně
je. Poté se protrápili k udolání slabého
Juliánova, o fous padli v hratelném Holešově a v derby přemohli Prostějov, což
stále znamenalo vydařený vstup.
Leč během posledních týdnů přišly tři
porážky v řadě: dost vysoká na palubovce Velkého Meziříčí, debakl s favorizovanými Bohunicemi a bolestné podlehnutí u předposlední Telnice. Souhrnný
zisk šesti bodů ze sedmi kol není nic
moc, hákáčko řadí na sedmé místo vyrovnaného pořadí.
„Bodově jsme na tom určitě mohli být
lépe. Dalo se vyhrát, nebo aspoň remizovat ve Velmezu i v Telnici, na druhou

stranu si musíme vážit vítězství na hřišti
Olomouce. Naším největším problémem z mého pohledu jednoznačně
je neproměňování vyložených šancí,
do kterých se hodně dostáváme, ale
bohužel je často zahazujeme. Potom
si kluci přestávají věřit a jejich výkony
jdou dolů. Také potřebujeme být důslednější při bránění. Pokud zakončení
i defenzivu zkvalitníme, tak pořád věřím
minimálně v lepší střed tabulky,“ shrnul
kostelecký hlavní trenér David Ševčík.
Dosavadní výsledky TJ Sokol HK:
Olomouc – Kostelec 27:28, Kostelec
– Juliánov 27:24, Holešov – Kostelec
34:33, Kostelec – Prostějov 31:26, Velké Meziříčí – Kostelec 33:24, Kostelec
– Bohunice 17:35, Telnice – Kostelec
32:29.
Zbývající podzimní zápasy TJ Sokol
HK: Kostelec – Ivančice (neděle 14.
listopadu, 10.30 hodin), Kuřim – Kostelec (neděle 21. listopadu, 18.00 hodin), Maloměřice B – Kostelec (sobota

27. listopadu, 10.30 hodin), Kostelec –
Újezd u Brna (neděle 5. prosince, 10.30
hodin).
35267¨-29KHUQÉSURJUHV
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Házenkáři TJ Sokol II Prostějov procházejí opačným sezónním vývojem
než jejich hanáčtí rivalové. Hned na
startu měli porazit Telnici, ale jen remizovali, pak neměli šanci v Ivančicích,
znovu brali doma bod (tentokrát hodnotný proti silné Kuřimi) a křivdu cítili
po vyrovnaném, leč přesto ztraceném
derby na kostelecké půdě.
Neméně trpká byla následná prohra
o tři góly ve vlastní hale s Újezdem
u Brna, načež mužstvo „dvojky“ podlehlo ještě o branku menším rozdílem
též v Olomouci. Kýženého prvního
triumfu se tudíž dočkalo až na sedmý
pokus o minulém víkendu díky smetení bezradného Juliánova. Pouze čtyři
získané bodíky ovšem nedovolují víc
než momentální devátou příčku.
„Na jednu stranu můžeme být rozhodně spokojení s tím, že se nám do sestavy vrátilo několik odchovanců po delší
pauze od házené a že do týmu zdárně
zabudováváme mladé šikovné kluky na
hostování, navíc dál pokračují i některé
zkušené opory. Zásluhou toho všeho
jsme oproti minulosti udělali herní posun nahoru, kterému však zatím zcela
neodpovídají dosažené výsledky. Ty
měly být lepší, ale přesto je z mančaftu
cítit zajímavý potenciál aspoň na klidný

-QUVGNGéVÊJ¾\GPM¾ąK XOQFTÆO LUQW
\CVÊO UGFOÊ VK RTQUV÷LQXwVÊ XG åNW
VÆO FGX¾VÊ Foto: Marek Sonnevend

střed naší druholigové skupiny. Hlavně
aby covid znovu nezastavil neprofesionální sport a mohli jsme hrát dál,“ řekl
Večerníku prostějovský kouč Tomáš
Černíček.
Dosavadní výsledky TJ Sokol II: Prostějov – Telnice 27:27, Ivančice – Prostějov 31:20, Prostějov – Kuřim 33:33,
Kostelec – Prostějov 31:26, Prostějov –
Újezd u Brna 34:37, Olomouc – Prostějov 31:29, Prostějov – Juliánov 38:16.
Zbývající podzimní zápasy TJ Sokol
II: Holešov – Prostějov (neděle 14. listopadu, 18.00 hodin), Prostějov – Maloměřice B (sobota 20. listopadu, 16.00
hodin), Prostějov – Velké Meziříčí (sobota 27. listopadu, 16.00 hodin), Bohunice – Prostějov (neděle 5. prosince,
17.00 hodin).
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Mladí házenkáři HAOLK vedou
první ligu mladších dorostenců!
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Zaútočí prostějovský tým SK RG

na zisk historického titulu?

PROSTĚJOV Dvě předchozí sezóny korfbalových soutěží ČR padly
za oběť koronaviru, ta aktuální
2021/2022 se snad celá uskuteční.
Moc si to přeje A-družstvo SK RG
Prostějov, jež vinou covidově zrušených ročníků přišlo o šanci prokázat
svou rostoucí sílu útokem na nejvyšší příčky v české extralize dospělých.
Nyní by rádo tenhle výkonnostní
progres konečně naplno ukázalo!

MarekSONNEVEND
„Po tak dlouhé soutěžní pauze si
netroufám říct, že je naším cílem
mistrovský titul, i když by dosažení
takového úspěchu poprvé v klubové historii bylo samozřejmě krásné.
Reálně však vidím, že máme stabilizovanou mužskou část sestavy, když
většina kluků pravidelně chodí na
tréninky a dá se o ně opřít, zatímco
ženská složka týmu není tak jistá.
V přípravě jen málokdy chybí dvě
holky, naopak ostatní děvčata trénují
pouze někdy. A to se během ročníku
může projevit. Přesto zkusíme atakovat co nejvyšší umístění, minimálně
chceme medaili,“ pověděl Večerníku

hlavní trenér prostějovských korfbalistů David Konečný.
Po dlouhé pauze způsobené výlukou covidu-19 elitní tuzemská soutěž ve smíšeném kolektivním sportu pod vysokými plastovými koši
opětovně zeštíhlela na pouhé čtyři

týmy. Kromě SK RG jsou to další tradiční kluby KK Brno, KC Crocodile
Sokol České Budějovice a Modří Sloni
YMCA Znojmo.
Základní část odstartuje o nejbližším víkendu a kvarteto celků se v ní
střetne čtyřkolově každý s každým,
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což dá dohromady dvanáct dějství.
Hanácká parta začíná v sobotu 13. listopadu od 18.00 hodin na brněnské
palubovce, hned druhý den v neděli
14. listopadu od 14.30 hodin pak
doma přivítá Jihočechy (v hale RG
a ZŠ Otto Wichterleho PV).
„Z mého pohledu jsou největším favoritem asi České Budějovice, které
mají velmi zkušený mančaft. A jakmile je soupeř nedonutí k hodně vysokému tempu, tak v tom nižším jsou
dost silní. V Brně omladili mužskou
část kádru, ve Znojmě mají pro změnu potíže se ženami, u holek to trochu lepí – podobně jako my. Celkově
bude záležet, jak se kdo ze čtveřice
extraligových týmů dokáže nachystat
na soutěž po jedné vynechané sezóně
a předchozí nedohrané. Rozhodne
výkonnost od poloviny listopadu do
jara, kdy by liga měla vyvrcholit play-off,“ rozebral Konečný. „Snad nás
hygienici nechají celou dobu hrát,“
zadoufal.

PROSTĚJOV Úvodní polovina
základní části (bez některých odložených zápasů) je odehrána ve
dvou nejvyšších mládežnických
soutěžích házené ČR 2021/2022.
A výborně se zatím daří mladším
dorostencům Házenkářské akademie Olomouckého kraje, kteří
jsou na čele 1. ligy své věkové kategorie v divizi Morava!
Tým složený z talentů tří spolupracujících oddílů (TJ Sokol Centrum
Haná, Handball club Olomouc
1966, Házená Velká Bystřice) podlehl jen silnému Zubří, naopak dalších
pět soupeřů porazil včetně zvučných bašt Karviné, Frýdku-Místku
či Kopřivnice. A pokud by zvládl
i přeložený šlágr na hřišti podobně
úspěšné Ostravy, osamostatnil by se
na první pozici vyrovnané tabulky.
„Dokážeme držet krok i s Tréninko-

vými centry mládeže, či je dokonce porážet. Což jedině vypovídá
o smysluplnosti projektů Házenkářské akademie Olomouckého kraje
i TJ Sokol Centrum Haná. Tento
náš kolektiv mladšího dorostu je
opravdu velmi kvalitní, odvádí skvělé výkony a kluci zaslouží pochvalu,“ spokojeně konstatoval šéftrenér
HAOLK Radek Flajsar.
Starším dorostencům akademie
v prvoligové soutěži i mladším dorostencům Centra Haná ve druhé
lize to naopak jde o dost méně, po
polovině základní fáze totiž uzavírají průběžná pořadí. „Nicméně bych
řekl, že dosažené výsledky jsou zatím horší než předváděné výkony.
Oba mančafty určitě mají na to se
posunout trochu výš, se záchranou
by snad neměly mít problémy,“ odtušil Flajsar.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Spokojenost panovala mezi kluby i ve svazových strukturách
PROSTĚJOV Letošní ročník fotbalového Poháru OFS Prostějov,
za nímž se Večerník s odstupem pár týdnů ohlíží, nabídl znovu
velmi zajímavé souboje i překvapivé výsledky. Stejně jako v předešlé sezóně se i letos do bojů o pohárový vavřín přihlásilo osm
mužstev a o pavouku tak bylo jasno. Na losovacím aktivu byly
rozděleny dvojice pro čtvrtfinále, které proti sobě poslaly relativně velmi vyrovnané celky, ale také dva největší favority na zisk
titulu. První kolo se odehrálo v rámci generálky na sezónu okresního přeboru týden před jejím startem. Druhé dějství pak vyšlo
na středu 1. září a finálová bitva proběhla 15. září v Kostelci na
Hané. Z pohledu na loňské tabulky si pohár podmanil největší
favorit z Dobromilic a může se tak těšit na předkolo krajského
poháru, které měl z původního termínu odloženo.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
I druhý ročník po změně pravidel
okresního poháru, do něhož se mohou přihlásit celky pouze z okresních
soutěžích, přinesl své ovoce. Stejně
jako v loňské sezóně se počet přihlášených celků zastavil na čísle osm,
a své zastoupení měly znovu všechny tři okresní grupy. „Osm mužstev
je pro okresní pohár zcela ideální.

ský vítěz poháru z Brodku u Prostějova proti Dobromilicím, které
byly díky druhému místu v loňské
sezóně okresního přeboru nejvýše
nasazeným celkem. A zápas skutečně ukázal napínavou bitvu, která se
očekávala. Duel na mokrém terénu
vyhovoval spíše fyzické hře než té
technické. Z toho se také snažili
hosté těžit a dařilo se jim. Ve vyrovnaném souboji měli přeci jen
o kapku navrch Dobromiličtí,
kteří se dočkali vítězství o jedinou branku, což znamenalo postup a vyřazení obhájce loňského
prvenství.

0"*&#&+)"
V boji o účast ve finále se střetl Hvozd
na domácí půdě s Dobromilicemi
a Luká proti Brodku u Konice. Večerník zavítal na prvně zmiňovaný zápas
a k vidění byl poměrně jasný zápas,
který na konci přinesl ještě drama.
Když hosté přidali třetí branku na
startu druhé půle, těžko někdo pochyboval o jejich hladkém postupu.
Jenže přišlo určité uspokojení a domácí se hnali dopředu. Jejich aktivita
byla také odměněna dvěma brankami
a mohlo být i srovnáno. V posledních
sekundách však ještě Dobromilice
využily chybu v defenzivě a mohly
slavit postup do finále.
Druhé klání nabídlo souboj Luké,
která na Prostějovsku hostuje
z olomouckého regionu, versus
Brodek u Konice. Domácí zase
ukázali, že se soupeřů z vyšší třídy
nezaleknou a uspěli poměrem 5:0.
„Výsledek úplně neodpovídá průběhu zápasu, kde jsme byli aktivnější
my, ale když nedáváme góly a soupeři je darujeme, tak se nemůžeme
divit. Je to škoda, cítili jsme, že finále poháru mohlo být,“ hlásil kouč
Brodku u Konice Radovan Vičar.



5GOKHKP¾NG UK NGVQU \CJT¾N VCMÆ *XQ\F MVGTÚ PGUVCéKN PC RQ\F÷LwÊJQ XÊV÷\G
Foto: Jan Frehar

Soutěž se dá jednoduše rozdělit na
klasického pavouka od čtvrtfinále po
finálový souboj. Když se podíváme
i na termíny, tak více než tři kola by se
mohla těžko odehrát, protože 28. září
už začíná krajský pohár. První zápas
byl takovou generálkou pro celky hrající okresní přebor a další kola už byla
sice ve středu, ale nebyl s tím problém
a přišlo i dost diváků,“ přiblížil pohled
Okresního fotbalového svazu Prostějov jeho sekretář Petr Antoníček.
Hned pět výběrů si svou účast
z loňského roku zopakovalo.
Rezerva Plumlova, Brodek u Konice, Hvozd, Ptení a obhájce z Brodku u Prostějova. K nim se přidaly
tři nové celky, mezi nimiž nechyběli
oba finalisté z Luké a Dobromilic
doplněné o Bedihošť.
Jak postupovala pohárová soutěž?

V dalším střetu poměřila síly Luká
na domácí půdě se Ptením a čekalo se spíše vítězství celku hrajícího
okresní přebor. Ale všechno bylo
jinak. Domácí na svého soka vletěli a po půlhodině vedli o tři branky.
Když na začátku druhé půle přidali
další dva góly, nebylo co řešit. Po
hladkém vítězství 5:1 tak mohli
také slavit postup mezi čtyři nejlepší.
Druhý souboj dvou okresních celků přivítal Brodek u Konice, když
se poměřil s rezervou Plumlova.
Dlouho vyrovnaný průběh zápasu
zlomili domácí až v poslední čtvrthodině na svou stranu. Nakonec se
mohli podle obou trenérů radovat
ze zaslouženého postupu po výsledku 3:1.
V posledním utkání proti sobě nastoupily celky ze třetí třídy, ale každý
ß13/1#&+)" z jiné skupiny. Na půdě Bedihoště se
dařilo lépe Hvozdu, který stejně jako
Brodek u Konice soupeře zlomil až
Už po losovacím aktivu bylo jasné, v poslední čtvrthodině, kdy vstřelil
že nejsledovanější dvojicí bude loň- jediné dvě branky utkání.
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Bitvu o vítěze poháru hostila neutrální půda, volba padla na Kostelec
na Hané. Vše bylo precizně připravené. „Kosteleckému klubu patří
velké poděkování za to, jak se ujal
pořádání finále poháru. Připravil
pro oba celky skvělé podmínky, byli
tu spokojení i diváci,“ vzkázal Petr
Antoníček, sekretář OFS Prostějov.
Kdo by čekal finálové drama a že
si Luká bude chtít políčit i na třetí
celek z okresního přeboru, musel
být zklamán. Zápas byl totiž zcela
jednoznačně v režii Dobromilic a už
v prvním poločase se spíše mluvilo
o tom, kolik branek dokážou svěřenci kouče Rochly vstřelit. Na druhou
stranu je třeba vyzdvihnout tábory
fanoušků obou mužstev, kteří i přes
rozhodnutý stav nadále podporovali své celky. Konečný stav 8:0 byl
ještě pro celek Luké milosrdný
a Dobromilice mohly slavit pohárovou trofej.
„Za cestu pohárem jsme samozřejmě rádi, byla to pro nás zase další
cenná zkušenost. Loni jsme ještě
hráli okresní pohár na Olomoucku,
kde se nám také dařilo. Tady jsme
došli až do finále, ale je potřeba
uznat, že ve finále už jsme na soupeře vůbec nestačili. I když nám někteří hráči chyběli, dopadlo by to asi
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Leoš Nátr
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Letošní pohárový primát tak mohli oslavit v Dobromilicích a první
momenty s pohárem, který jim
i s blahopřáním předal předseda
OFS Milan Elfmark, si náležitě
užívali. „Že se nám podařilo pohár ovládnout, je pro nás opravdu
velká vzpruha, máme z něj opravdu radost. Po delší době jsme zase
něco vyhráli a věřím, že kromě vítězství to pro nás bude znamenat
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brali jako generálku na okresní
přebor a ta se nám po těžké bitvě
v Brodku podařila. Po postupu
jsme už chtěli dojít co nejdále
a ideálně ho ovládnout. Ve Hvozdu jsme hráli dobře, ale ve druhé
půli jsme polevili a soupeři moc
nescházelo, aby i srovnal. Finálovou duel se hrál na jednu bránu a rozhodnuto bylo za chvíli.
Soupeři mohu dát kredit za to,
že to opravdu nezabalil a hrál až
do poslední minuty kombinační fotbal,“ ohlédl se za pohárovou jízdou kouč Michal Rochla.
Vítěz si stejně jako loni přišel
kromě poháru a postupu do
krajského předkola také k poukázce na 5 000 korun do Adi-
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S letošním ročníkem Poháru OFS
Prostějov panovala mezi kluby znovu spokojenost a všechny zápasy se
odehrály bez komplikací či větších
prohřešků, které by musel řešit výkonný výbor. Z celkového pohledu
se však trenéři shodovali v tom, že
pohárová soutěž splnila to, co si
od ní slibovali a jsou rádi za tuto
zkušenost. Spokojenost s letošním
ročníkem pak panuje také na Okresním fotbalovém svazu v Prostějově.
„Jsme rádi, že se letošní ročník pohá-
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i velký posun směrem dopředu.
Snad se zase zvedne jak tréninková morálka, tak i naše výkony
v okresním přeboru. Ostudu pak
nebudeme chtít udělat ani v krajském předkole, kde se těšíme na
Smržice,“ prozradil trenér Dobromilic Michal Rochla, který zápas
také odehrál.
Myšlenky na ovládnutí poháru
však v Dobromilicích nepanovaly. Postupem času už se však
i na tuto soutěž soustředili více.
„Chtěli jsme si letos pohárovou
soutěž vyzkoušet. První kolo jsme
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podobně. Soupeřům musím pogratulovat k trofeji a poděkovat všem za
podporu,“ prozradil k pohárové cestě předseda Luké Petr Vydržel.

Čtvrtfinále:
Brodek u Prostějova - FC Dobromilice
FK Luká
- FC Ptení
Brodek u Konice
- Plumlov „B“
Sokol Bedihošť
- FC Hvozd
Semifinále:
FC Hvozd
- FC Dobromilice
FK Luká
- Brodek u Konice
Finále:
FC Dobromilice
- FK Luká

2:3
5:1
3:1
0:2
2:4
5:0
8:0
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dasu. Ani poražený finalista
nepřišel zkrátka a Luká si odvezla poukaz na 3 000 korun.
Už před startem finále však bylo
jasné, že vstupenku do krajského předkola získaly bez ohledu
na výsledek Dobromilice. „Luká
sice nastupuje v soutěžích OFS
Prostějov, stále je však regionálně v olomouckém svazu, takže
už před startem poháru jsme se
domluvili, že v případě vítězství
by postup čekal na poraženého
finalistu, s čímž klub souhlasil,“
doplnil Petr Antoníček.

ru vydařil. Myslím si, že se bylo na co
dívat, nepřišly ani žádné komplikace
a turnaj nabídl i určitá překvapení.
Atmosféra byla také velmi dobrá
a doufáme, že i v příštím roce se
dočkáme podobných soubojů jako
v tom letošním a kluby se budou
i nadále do této soutěže s chutí hlásit.
Trošku nás překvapilo finále, které
bylo jednostrannou záležitostí, i tak
se však sluší pogratulovat oběma finalistům a poděkovat všem, kteří se
zúčastnili, za předvedené výkony,“
zhodnotil pohárové klání sekretář
OFS Prostějov.

POZNÁMKA

Jana FREHARA
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Pohárová soutěže nabídla zajímavé zápasy a je opravdu vítaným
zpestřením ročníku, který dává
smysl. S jednou malou výtkou se
však přece jen potkala. Nepomohlo by nasazení lepších celků, které
by se tak mohly potkat nejdříve
v semifinále? Narážím tím samozřejmě na fakt, že dva největší
favorité na sebe narazili hned ve

čtvrtfinále a přitom finálový souboj 8:0 opravdu vyrovnaný nebyl.
Je ale otázkou, zda řešit určité
nasazení, přeci jen pohár je specifickou soutěží a u losu je zajímavé,
když může každý narazit na každého. Holt, pak jde také o jistou
porci Paní Štěstěny. Dobromilicím
se sešlo vše a tak jsou zasloužení
pohároví králové.

