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PROSTĚJOV „Opravdu se stydím za to, co jsem dělal. Vím, že jsem tím mámě hodně ubližoval. Droga však byla silnější než já,“ vypověděl už před
pěti lety mnohokrát trestaný recidivista Ilie Sisov. Nejen pokání a nekonečné sliby, k nápravě známého lumpa nepřispěl ani dlouhý trest vězení.
Propuštěn byl naposledy loni v říjnu, krást i fetovat začal po necelých dvou
měsících. Mezitím se dal dohromady s Janou H., s bývalou úřednici prostějovského magistrátu jej spojovala mimo jiné záliba v pervitinu. Právě
kvůli této droze i ona skončila před soudem. Krátce před svým zadržením
letos v září si ji vzal za manželku. Aktuálně spolu dokonce čekají dítě...
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Ještì jsou poctivci
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Poloprázdné ulice

Dojde zase na petrolejky?
Prostějov (mik) – Dražší energie samozřejmě dělají vrásky na čele všem
spotřebitelům. A tak není divu, že
především běžní lidé začínají opět neobvykle a úzkostně šetřit. „Venku je už
zima, ale doma si pouštíme topení, jen
když přijdeme z práce domů, ráno ho
zase vypínáme. Omezujeme také svícení a věřte, že opět přijde čas na petrolejky! A moje žena se vrátila i ke starému
systému, kdy prádlo pere jen v sobotu
a nikoliv už obden, jak jsme byli doma
zvyklí v posledních letech,“ svěřil se Večerníku Jiří Lánský z Prostějova. Jeho
slova potvrzují i další lidé, kterým rodinné rozpočty nedovolují v těchto těžkých
časech plýtvat.

Vandal
UR]SURG¿Y¿

FOTO

Prostějov (mik) – Slabý třístupňový
mrazík minulou středu ráno nadělal
nečekané potíže mnohým šoférům.
Například na sídlišti Hloučela. Zatímco mnozí řidiči vyrážející brzy ráno do
práce škrábali poctivě okna od námrazy, pár jedinců za volantem nadávalo
kvůli marné snaze vozidlo nastartovat.
„To je tak, když si někdo před zimou
nedobije baterku nebo nedoplní zimní kapaliny,“ komentoval snahu svého
souseda muž, který z kufru svého auta
už vytahoval startovací kabely, aby
„bližnímu“ svému pomohl.

Prostějov (mik) – Během uplynulého týdne si toho určitě povšiml každý.
Zatímco od začátku září byly okolo
půl osmé ráno ulice ucpané auty
a všude bylo plno školáků, minulý týden nastal podezřelý klid. Průjezdnost
centrem města byla výborná a školní
děti abyste hledali lupou. „Nedivte
se, více než polovina tříd na školách
je zavřená, děti jsou nakažené nebo
v karanténě,“ podotkl jeden z prostějovských strážníků, který na jednom
z přechodů pro chodce řídil provoz.

rubriky
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Tohle je docela drzost! Staré silniční značky označující konec řady obcí na Prostějovsku jsou
aktuálně k mání na internetovém Bazaru všeho možného, kde je po 500 Kč za kus rozprodává uživatel pod
jménem Libuše Sekaninová z Brna. To, že někdo ukradne značku u silnice, je na pováženou. Že však tento úlovek někdo veřejně vystaví k prodeji, to už hraničí se zdravým rozumem. Navíc si asi nikdo nedokáže představit,
k čemu by mu taková cedule byla. U silnice však svého času určitě chyběla.
(QVQ(CEGDQQM

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Úředníci zase první. Prostějovský
magistrát se už několik let pyšní nejvyššími příčkami v soutěži Přívětivý úřad,
a to dokonce i na celostátní úrovni. Minulé pondělí si převzal první náměstek
primátora Jiří Pospíšil s tajemníkem
Liborem Vojtkem cenu za první místo
v krajském měřítku této soutěže Ministerstva vnitra ČR.
&21É68',9,/2
Nečekaná změna. Sociální demokraté překvapují čím dál tím víc. Po
nedávném celostátním volebním
propadáku se prostějovská ČSSD
rozhodla zamíchat kartami i na komunální scéně, když zcela nečekaně
rezignoval na funkci radního Zdeněk
Fišer, jehož nahradí Alois Mačák! Ten
se tak na radnici vrací po více než šestileté pauze.
=$&+<7,/,-60(
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Agentura Vynášet drby z radnice bude trestné
Tu a tam přinese Agentura Hóser
pikantní reportáž ze zákulisí práce
prostějovských konšelů, úředníků
nebo uklízeček magistrátu. Vždyť kdo
by nevyužil drbů, ze kterých nakonec
vzejdou exkluzivní a mezi veřejností
tolik žádané reportáže! Ovšem jak
se nyní zdá, s podobnými bulvárními
článečky bude asi utrum. „Už toho
mám plné zuby! Proč si mám furt číst
v novinách o tom, kolik jsem toho vy-

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Na nákup s balíkem. Všeobecně platí, že peníze jednodušeji odcházejí, než
přicházejí. Skutečně bleskurychle opustily finance 68letého muže z Prostějova, který se vypravil na nákup do jednoho z místních supermarketů. Zloděj
měl z jeho tašky s hotovostí, kterou nechal na nákupním vozíku, obzvláštní
radost. Našel v ní totiž hned 17 000 korun.
•• Úterý ••
Drogy a inteligence. „Skutečná hloupost pokaždé porazí umělou inteligenci,“
vtipkoval spisovatel Terry Pratchett. O Ilie Sisovovi se rozhodně nedá říci, že
by byl přímo hlupák. Naopak ve srovnání s mnoha jinými feťáky a zloději právě
on zaujme svojí přirozenou inteligencí. Bohužel ta mu nestačí k tomu, aby se
ubránil devastujícímu vlivu drog a neustále se pouštěl do dalších krádeží.
•• Středa ••
Kolaps v divadle. O tom, že se blíží totální kolaps, nás průběžně informují
zástupy malířů čertů na zeď. Že je však kolaps součástí našich běžných životů, svědčí i představení nového cirkusu Losers Cirque Company, který
vystoupil v prostějovském divadle. Dechberoucí akrobatické eskapády byly
hlavně o tom, že každý pád nás donutí odrazit se ode dna a dostat se dál.
•• Čtvrtek ••
Burza bohatství i útěchy „Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu,“ napsal antický mudrc
Diogenés ze Sinópé, jenž sám opovrhoval vším majetkem a v Athénách žil
prakticky jako bezdomovec. Zajistit pro sebe to správné vzdělání mohli návštěvníci Burzy škol, která se konala v prostějovském Společenském domě.
•• Pátek ••
Kdo se bojí chumelenice? Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi?
Cimrmanologové by poslední představení v rámci tradičních divadelních
pátků v Němčicích nad Hanou zřejmě nazvali „Chumelenice“. Ve skutečnosti však neslo název Kdo se bojí postele? Hned ve čtyřech různých rolích
v něm vystoupili herci Roman Štolpa a Monika Timková.
•• Sobota ••
Sklízí už půl století. Říká se, že stálou sklizní se vyčerpává pole… Hanácký
soubor písní a tanců Klas už sklízí úspěchy 50 let a zdá se, že jeho „pole“ se jen
tak nevyčerpá. O tom, že se na něm rodí stále nové a nové klasy a klásečky, se
mohli lidé přesvědčit v prostějovském divadle v rámci narozeninových oslav,
které se konaly pod podtitulem Bévávalo.
•• Neděle ••
Karel doma i v kině. „Á, nese se večeře. Prášky. S brejlema vypadá, že jich je
ještě víc...“ I to zazní v dokumentu Karel, jenž po dvou letech uplynuvších od
smrti slavného zpěváka, doputoval do prostějovského kina Metro 70. Snímek
zajímavě a velmi otevřeně zachycuje soukromí i nelehké období posledních
dní Karla Gotta, který si na své veřejné image po celý život pečlivě zakládal.

pil, koho a kdy jsem poplácal na radnici po zadku nebo koho jsem seřval?
Nechápu, jak a kdo vám tyto bláboly
vynáší a proč o tom vůbec píšete. Místo
toho, abyste referovali o tom, jak jsem
nařídil natřít lavičku v parku, opravit
chodník nebo zasadit strom, tak píšete
takové hnusy,“ obořil se na Agenturu
Hóser prostějovský primátor Francimór Kopačka.
A nebyl jediný. „Já že jsem půl pracovní
doby prospal na stole mé sekretářky?
Kdo vám takový blábol řekl? Já jsem
nespal, jen jsem si rovnal bolavá záda
a kolegyně mi dávala masáž,“ vyjádřil
se Janek Frfňavý, náměstek pro školství
v Prostějově. „Nedávno jste psali, jak

KRIMI
Ü½NGJ

Po delší době řešili prostějovští
kriminalisté zase jeden z nejzávažnějších zločinů. Dva darebáci, kdy jeden z nich není ještě
ani plnoletý, přepadli ve vlaku
z Prostějova do Brna mladíka
stojícího u dveří. Jeden z nich
ho srazil úderem do hrudníku
k zemi, druhý ho okradl o vše
cennější, co měl u sebe.

3 650

jsem se poprala s uklízečkou. To nebyla
rvačka, ta paní po mé první facce ulehla
na zem, k žádné další potyčce už tedy
ani nemohlo dojít,“ bránila se také proti
reportážím náměstkyně pro kulturu
a násilné prostředí v Prostějově Miládka Bitva u Sokolova.
Rada města na svém posledním zasedání rozhodla, že vynášení podobných
informací bude trestné. „Jestli někdo ze
zaměstnanců magistrátu vynese podobné nesmysly mimo zdi radnice a kór
do redakce vaší agentury, okamžitě na
něj podáme trestní oznámení. Jako
trestný čin upravíme toto jednání ve speciální městské vyhlášce o křivé informaci. A jestli něco podobného otisknete vy,

hrozí vám pokuta, až se vám ten zobák
protočí,“ vzkázal Hóserovi plný zlosti
primátor Kopačka.
Proti této vyhlášce města však budou
ostře vystupovat opoziční zastupitelé.
„Jestli primátor v pracovní době někoho
plácá po zadku nebo náměstkyně zfackuje uklízečku, veřejnost by se o tom
měla dozvědět. Vždyť ke všem informacím má být svobodný přístup,“ uvedl
Jan Nicnevrátil z opozičního hnutí Nic
se v Prostějově nezmění.
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 18. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
20 do 21 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má střední postavu a hnědé rovné
vlasy.

MÁRIO LUČANSKÝ
Může se vydávat za

Policistům trvalo jen pouhé tří
hodiny, než dva grázly dopadli.
Chytili je na nádraží v Ivanovicích na Hané i s ukradenými
věcmi. Přestože poškozený neutrpěl moc velkou škodu, celkově
za 3 650 korun, oběma mladíkům hrozí za loupežné přepadení až deset let kriminálu.

MÁRIA KOTLÁRA
se narodil 23. září 1995 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 9. září 2021. Jeho
zdánlivé stáří je 26 let, měří mezi 175
až 178 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

V Prostějově došlo k dalšímu poklesu nezaměstnanosti, aktuálně je
bez práce už jen 1 616 lidí. Přitom
naopak vzrostl počet volných míst.
=$8-$/1É6
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KLAS
Fenomenální hanácký soubor písní a tanců oslavil v sobotu svým
vystoupením v Městském divadle
v Prostějově 50 let svého trvání.
=$6/(&+/,-60(

„DÍTĚ JSEM
ZPLODIL, BARÁK
MÁM TAKY, ALE
STROM JSEM
JEŠTĚ
NEZASADIL!“
Muž z Vrahovic využil výzvy
města a v sobotu se s celou
rodinou zúčastnil výsadby
stromů v Čechůvkách.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/3 °C
Leopold

¶WHUÙ

9/3 °C

Støeda

8/3 °C

Otmar
Mahulena, Den boje
studentů za svobodu a demokracii

Ètvrtek

7/2 °C
Romana

Pátek

9/2 °C

Sobota

8/3 °C

Nedìle

7/4 °C

Alžběta
Nikola

Albert
Zdroj: meteocentrum.cz
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Barborka se má

nedozvíme...
PROSTĚJOV V minulém vydání
se Večerník snažil zjistit, co nového přichystal osud holčičce,
kterou neznámá osoba odložila
24. srpna do babyboxu v prostějovské nemocnici. Marně. Žádné
novinky jsme se bohužel nedozvěděli ani minulý týden. A už zřejmě
ani nedozvíme.
Mluvčí prostějovské nemocnice
Adam Knesl i propagátor babyboxů
Ludvík Hess žádosti Večerníku odmítli s tím, že podávat bližší informace o tak malém dítěti neumožňuje
zákon. Nedozvěděli jsme se tedy
ani základní informaci, zda už má
Barborka například náhradní rodiče či je zatím v kojeneckém ústavu.
A Večerník s dotazy neuspěl ani na
OSPOD... „Vzhledem k zákonem
stanovené mlčenlivosti můžeme
pouze uvést, že dítěti se daří dobře
a nachází se v bezpečném prostředí,“
tlumočila odpověď oddělení sociálně-právní ochrany dětí prostějovského magistrátu referentka vnějších
vztahů Jana Gáborová.
(mik)

nemyslitelné, aby bylo odklízeno něNA VÁŠ NÁMÌT Jekolikrát
denně, proto absolutní čistoty
PROSTĚJOV Tady to vzalo rychlý hrobu nelze vždy docílit,“ vysvětlil první
spád. Na Dušičky mířily na prostě- náměstek prostějovského primátora Jiří
jovský hřbitov davy. Důvod byl jasný Pospíšil.
– lidé chtěli zavzpomínat na ty, kteří tu
s nimi již nemohou být. Někteří z nich
se při této příležitosti zastavili i u hrobu Jiřího Wolkera a jeho rodiny. Jeho
stav je však zarazil. Po podnětu ze
strany jedné ze čtenářek Večerníku již
bylo vše dáno do pořádku.

8æMHRÿLäWĚQ

Martin ZAORAL
Hrob Jiřího Wolkera působil začátkem
listopadu zanedbaně. „Město Prostějov
se celkem pečlivě stará o odkaz tohoto
svého rodáka. Proto si myslím, že by
měl být v pořádku i jeho hrob,“ zauvažovala čtenářka Lenka, která do Večerníku
zaslala snímek hrobu Jiřího Wolkera.
Ten nakonec doputoval i k vedení prostějovské radnice. Zaměstnanci společnosti FCC, která hrob udržuje a čistí,
následně okamžitě zareagovali a v průběhu uplynulého týdne vše uvedli do
přijatelnějšího stavu. „Dle vyjádření zástupců FCC zde úpravy probíhají každý
týden. V současných podzimních měsících je však problém s padajícím listím.
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Tento týden si připomeneme 17. listopad – datum opakovaně zapsané
do našich moderních dějin. Uctíme
památku studentů, kteří se v roce
1939 nechtěli smířit s nacistickou
okupací. Student medicíny z našeho
kraje Jan Opletal byl smrtelně zraněn na demonstraci, dalších devět
mladých lidí bylo zatčeno a popraveno, na 1200 vysokoškoláků skončilo
v koncentračních táborech.
O 50 let později mladí lidé vyšli do
ulic znovu, aby protestovali proti
dalšímu totalitnímu režimu. Dočkali
se brutálního násilí, které už většina společnosti odmítla akceptovat.
Zásah na Národní třídě v Praze byl
pomyslnou poslední kapkou znamenající rychlý konec tehdejší vlády
jedné strany.
Mladí lidé výrazně přispěli k obnově
demokracie v naší zemi a mají zásluhu na tom, že žijeme ve svobodných
poměrech. Patří jim za to náš nemalý
dík.
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UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

=GHQøN)LxHU é66' UH]LJQRYDOQDSRVWUDGQËKR

ALOIS MAÈÁK HLÁSÍ COMEBACK!

PROSTĚJOV Rezignace na mandát zastupitelky čerstvě zvolené poslankyně Hany Naiclerové (Změna pro Prostějov) nebude jediným odchodem z tohoto vrcholného politického orgánu města. Na jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova v úterý 23. listopadu ohlásí
rezignaci také dlouholetý radní za sociální demo- kracii Zdeněk Fišer!
AjakVečerníktěsněpředuzávěrkoutohotovydání zjistil, místo
v radě města přepustí Aloisi Mačákovi! Ten tak
oznámí svůj comeback do komunální politiky
po více než šesti letech!

pro Večerník

Michal
KADLEC
V září 2015 v tu dobu radní Alois Mačák
a tehdejší primátor Miroslav Pišťák rezignovali na své funkce kvůli financování
předvolební kampaně. Už zhruba rok se
ovšem v zákulisí radnice živě diskutuje o
snahách prvně jmenovaného vrátit se do
zastupitelstva. A tato chvíle je tady! Dokonce hned místo v radě města mu už
příští úterý uvolní jeho stranický kolega
Zdeněk Fišer.

V Hrubčicích

zasahoval

vrtulník

CO SE STALO?
HRUBČICE Začátek listopadu byl pro obyvatele Hrubčic
ve znamení ne zcela obvyklé
události. Do obce totiž byli
přivoláni záchranáři. A to navíc přímo letecká služba.
Příletovou plochu zajišťovala místní jednotka dobrovolných hasičů
a profesionálové z Prostějova. Co
bylo ale důvodem k zásahu?
„Letecká záchranná služba zasahovala u pacienta pro poruchu vědomí. Kvůli nejrychlejší dostupnosti
na místo události byla vyslána
posádka LZS. Bližší informace ke
stavu pacienta poskytovat nebudeme s ohledem k zásahu v jeho domácnosti,“ uvedla exkluzivně pro
Večerník Lucie Mikisková, tisková
mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouc.
(sob)

ŠOK

věku, a navíc
jsem se rozhodl,
že už příští rok nechci kandidovat v
komunálních volbách. Politika mě
už trošku unavovala, každý týden bylo
jednání rady a stejně
nás sociálních demokratů je v zastupitelstvu jako do mariáše bez větší
možnosti něco ovlivnit nebo změnit,“
nastínil své pohnutky někdejší náměstek. „Mohu potvrdit, že v radě města
mě nahradí Lojza Mačák. Je aktivní a
necelý rok před volbami může pomoci,“ dodal Fišer.
Jak je to tedy s ambicemi Aloise Mačáka
a jeho osobními tlaky na to, aby mu někdo z ČSSD uvolnil místo v nejvyšších

NA R
ADNI
CI
„Svoji rezignaci na
mandát zastupitele
a člena rady jsem už oficiálně odevzdal
na podatelně magistrátu. Nevím, jestli
příští úterý tuto rezignaci přijdu oznámit na jednání zastupitelstva osobně,
musím se poradit s primátorem,“ šokoval Večerník Zdeněk Fišer, dlouholetý
člen prostějovské ČSSD. Že by podlehl nějakému tlaku ze strany Aloise Mačáka, ale odmítá. „Jsem v důchodovém
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patrech současné komunální politiky?
Leccos napovídají vyjádření dvou vysoce postavených sociálních demokratů.
„Jsem předsedou okresního a krajského
výboru ČSSD, proto není v mé kompetenci řešit tuto situaci, která se týká
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HROZBA

vyloženě města. Je to jejich věc, já se do
toho plést nebudu,“ odkazoval na „rošádu“ mezi Zdeňkem Fišerem a Aloisem
Mačákem šéf okresní i krajské organizace
sociálních demokratů Ladislav Hynek.
„Nezlobte se, já to vůbec nechci komentovat, je to osobní záležitost pana Mačáka,“ překvapila svým vyjádřením Alena

PROSTĚJOV Stejně jako
u vánočního jarmarku i okolo
provozu mobilního kluziště na
náměstí T. G. Masaryka panují
obavy. Přijde nějaké zdrcující
vládní protiepidemické opatření zakazující hromadné akce? Pak by i bruslení v centru
Prostějova muselo skončit!
Během uplynulého víkendu
přitom byla ledová plocha veřejností hojně využívána...
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Rašková, náměstkyně primátora Prostějova pro dopravu a sociální oblast.
Během uplynulého víkendu se Večerník spojil také s Aloisem Mačákem, který nám z důvodu pracovní
zaneprázdněnosti slíbil obsáhlé
vyjádření do příštího vydání.
Výměna na postu radních mezi sociálními demokraty měla ovšem ještě jeden háček. V případě rezignace Zdeňka Fišera byl podle platných výsledků
komunálních voleb z roku 2018 prvním náhradníkem bývalý náměstek
primátora za ČSSD Pavel Smetana.
„Neměl jsem důvod nevyhovět. Už
nejsem členem sociální demokracie,
ale SPD, takže by ode mě nebylo férové, abych pomýšlel nahradit Zdeňka
Fišera ve funkci radního. Místa prvního náhradníka jsem se tedy vzdal a
přenechal ho právě Lojzovi Mačákovi,“
objasnil exkluzivně Pavel Smetana.
K celé kauze se Večerník zcela jistě
vrátí i v následujícím vydání. Kromě
exkluzivního rozhovoru s Aloisem
Mačákem se budeme snažit zprostředkovat i vyjádření dalších politiků
včetně primátora Františka Jury.
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Zapletal, zastupující tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jenže Toyota stojí u vrahovického
hřbitova dodnes! „Předpokládala jsem, že do období Dušiček to
městská policie vyřeší, protože právě
v tuto dobu bývá parkování u vrahovického hřbitova velký problém. Bohužel situace je stále stejná. To není
síla nebo zájem s tím něco udělat?“
poslala dotaz na prostějovský magistrát Jana Bajerová z Vrahovic.
Jak Večerník zjistil, na řešení této situace si budou muset občané ještě
nějakou chvíli počkat. „Dle sdělení
městské policie je vozidlo nabourané a vše je již oznámeno do správního řízení. Teprve po rozhodnutí
správního orgánu bude moci dojít
k odtahu vozidla,“ sdělila koncem
předminulého týdne Jana Gáborová,
referentka vnějších vztahů Magistrátu statutárního města Prostějova.
(mik)

OLOMOUC, PROSTĚJOV Dluží, kam se podívají, přesto podnikají dál. Už to bude pět let, co
v Prostějově zavřela cukrárna
AIDA, která řadu let fungovala
na náměstí Edmunda Husserla.
Mnozí lidé sem mířili rádi kvůli
kvalitní zmrzlině i dobrým zákuskům. Důvodem konce byl fakt, že
provozovatelé z rodiny Halimi neplatili nájem. Později se ukázalo,
že její příslušníci dluží dlouhému
zástupu věřitelů. Celá rodina za
sebou již několik let táhne dlouhý
STÍN MINULOSTI, který se promítá i do současnosti...
Objekt v dolní částí prostějovského
náměstí E. Husserla, kde v minulosti působila cukrárna AIDA, je aktuálně prázdný. Po nějaký čas v něm
fungovala Prostějovská cukrárna,
i ona ovšem již změnila působiště.
Cukrárnu stejného jména mohou
lidé najít v samém centru Olomouce na Horním náměstí. Podnik tam
stále funguje, ze strany zákazníků
však čelí často velmi ostré kritice.
Dle některých z nich tu obsluhují
zloději. „Tak na tento podnik prosím pozor! Zákeřné účtování neobjednaných položek a navrch sprosté

před sedmi lety. Její provozovatelé
však dodnes dluží jednomu z prostějovských řemeslníků za provedenou
výmalbu. „V ruce mám soudní rozsudek, podle něhož mi Refet Halimi
má dát sto čtrnáct tisíc korun, dalších
sedmadvacet a půl tisíce má uhradit
'2'1(6'/8äª
na soudních výlohách,“ prozradil Večerníku už před více jak dvěma lety
=$9º0$/%8
Pavel Petřík, na něhož jsme se po
Cukrárnu AIDA v Prostějově provo- čase obrátili s otázkou, zda mu penízovali bratři Refet a Mesut Halimi. ze přece jen nebyly uhrazeny? „Ale
Ta olomoucká byla otevřena zhruba kdepak! Pan Halimi se se mnou re-

A máme po ptákách! Alespoň
ze strany ministra vnitra Jana
Kubiceho. Ten dopisem dal
minulý týden vědět starostovi
Prostějova Miroslavu Pišťákovi, že nepodpoří snahu našeho
zastupitelstva získat titul statutárního města.
Starosta Miroslav Pišťák, který by
se v brzké době mohl stát primátorem, se však nevzdává. „Mezi námi,
Ministerstvo vnitra nemá v tomto
ohledu rozhodující pravomoc.

Tu má Poslanecká sněmovna
České republiky a potom Senát.
A poslední slovo bude mít pan
prezident. Na druhé straně mě
mrzí, že ministr vnitra Jan Kubice
naši žádost nedoporučí. My nyní
půjdeme vstříc svému plánu prostřednictvím poslanecké aktivity,“
sdělil Večerníku Miroslav Pišťák
a naznačil, že už o podpoře jednal
se všemi třemi prostějovskými poslanci i senátorkou Sekaninovou.
Ministr vnitra Kubice namítá,

že řada měst nesplňuje zásadní požadavek, aby měla několik radnic,
tedy víc samostatných zastupitelstev. A to je při udělování titulu statutárního města podmínkou. „To
je pravda, tuto základní podmínku
nesplňuje Olomouc ani Přerov.
Ani já si nedovedu představit, že
bychom v Prostějově měli tři radnice a tři zastupitelstva,“ pokrčil
rameny náš starosta s tím, že výše
uvedená podmínka není zavazující
a tudíž povinná.
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PROSTĚJOV Na konci září Večerník informoval o nevhodně zaparkovaném osobním vozidle před
hřbitovem ve Vrahovicích. V tu
dobu zde už stálo několik týdnů
a místní občané vzali spravedlnost
do svých rukou. Automobil značky
Toyota oblepili širokými izolepami a fixami popsali karoserii hanlivými nápisy. „Parkuješ tady jako
pi..,“ objevilo se na zádi vozidla.
Strážníci už tehdy deklarovali, že situaci řeší. Jak se tedy situace vyvinula?
„Řidič je podezřelý z přestupku dle
zákona o provozu na pozemních komunikacích. A to tím, že parkuje na
vyhrazeném parkovišti, které není určeno pro něj. Dále je provozovatel vozidla podezřelý i z dalšího přestupku,
na automobilu je totiž propadlá technická kontrola více jak šest měsíců.
Všechna zjištěná protiprávní jednání
byla oznámena příslušnému správnímu orgánu,“ ujistil koncem září Petr

Napsáno
SĊHG

14. 11. 2011

chování ke klientům,“ upozornil
mimo jiné Lukáš Bárta. Stejnou
zkušenost připojili i mnozí další.
„Už několikrát se nám tu stalo, že
nám bylo buď naúčtováno zřetelně
víc, anebo vráceno míň. Na námitky obsluha reagovala neuvěřitelně
sprostě. Kartou zaplatit přitpm není
možné. Je jasné proč. Jen se divím,
že se to ještě po městě dostatečně
nerozneslo. Lidi, choďte jinam!“
připojila se paní Kateřina. Očividně se přitom jedná o dlouhodobou
záležitost. „Obsluha okrádá zákazníky celé roky, v podstatě vydělává
hlavně na neznalých turistech, kteří
přijdou jednou a pak už nikdy. Ale
asi to stačí, zřejmě se jedná o pračku
na peníze, takže o zákazníka jim nejde,“ shrnul další z hostů. Bezmála
stovku silně negativních reakcí přímo od zahraničních turistů lze dohledat například na stránkách www.
tripadvisor.com.
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lativně nedávno sešel. Jenže chtěl po
mně, abych mu vymaloval cukrárnu
v Pardubicích, že mi pak všechno určitě dá. Jeho dalším slibům jsem však
už neuvěřil a nabídku odmítl s tím,
že jakmile mi zaplatí, rád se pustím
do práce. Od té doby mně už telefon
nikdy nevzal,“ reagoval na náš dotaz
Pavel Petřík.
Stejně tak pochodila i redakce Večerníku, jíž se na dříve dostupném mobilním telefonu nikoho z rodiny Halimi zastihnout nepodařilo. (mls)
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Ministr vnitra Jan Kubice měl tehdy sice ve vládě silné slovo, ale aby
rozhodl o tom, zda Prostějov má, nebo nemá získat titul statutárního
města, na to neměl „páky“. To se potvrdilo o rok později, kdy Poslanecká sněmovna i po lobbingu senátorky Sekaninové a také prostějovských
poslanců schválila našemu městu tento prestižní titul. Ministr Kubice
působil ve funkci ministra vnitra až do roku 2013 a několikrát se nechal slyšet, že tak malá města jako Prostějov nebo Přerov nemají být
statutární. Svoji prohru nikdy neskousl, zato tehdejší starosta Miroslav
Pišťák se prohýbal po tíhou zlatého řetězu primátora...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice U Spořitelny

Jmenovala se i Bei der Sparkasse. 7NKEGUGRčXQFP÷QFMX÷VPCLOGPQXCNC/QWąGPÊPUM¾FQTQMW
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Příště: Fügnerova ulice
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Popíjel na tržnici

Uplynulou středu 10. listopadu
hned v ranních hodinách se vydal padesátiletý muž na nákup do
jednoho z prostějovských supermarketů. Po vstupu na prodejnu
měl jasno, kam povedou jeho
kroky. Zamířil rovnou do oddělení alkoholických nápojů. Tam
si vybral láhev vodky a následně
prošel přes pokladní zónu, ale za
zboží nezaplatil. Pozornému oku
ostrahy obchodu však neunikl a ta
jej za pokladnami zastavila. Strážníci zjistili, že obchodnímu domu
vznikla škoda ve výši 178,90 koruny. Dotyčný se ke krádeži přiznal
a zboží bylo vráceno majiteli. Po
ověření všech údajů pachatele vyřešila hlídka přestupkové jednání
uložením pokuty příkazem na
místě v hodnotě 1 000 korun.
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Zpátky do postele
Před jednadvacátou hodinou
v úterý 9. listopadu bylo přijato
oznámení na tísňovou linku se
žádostí o pomoc. Na městskou
policii se obrátila čtyřiasedmdesátiletá žena, která uvedla, že její nemohoucí manžel ve stejném věku
upadl z postele na zem. Ona sama
ho nedokáže zvednout a zpět uložit. Strážníci vyslaní na uvedenou
adresu pomohli muži vstát a umístit zpět do postele. Při pádu nedošlo k žádnému poranění a lékařské
ošetření nebylo ze strany seniora
vyžadováno.

Zapomněli zavřít okno
Městská policie přijala předminulou sobotu 6. listopadu ve večerních hodinách prostřednictvím
tísňové linky oznámení o špatně
zajištěné budově firmy. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka
a ta nalezla otevřené okno u výrobní haly. Na dílně bylo zhasnuto
a v okolí se nezdržovaly žádné osoby. Strážníci zjistili kontakt na zodpovědnou osobu, kterou následně
telefonicky informovali o zjištěné
události. Ta se následně dostavila
na místo a za přítomnosti hlídky
byla provedena kontrola objektu.
Zapomenuté otevřené okno bylo
uzavřeno a nebyla zjištěna žádná
škoda na majetku nebo jakékoliv
násilné vniknutí.

Z nálezu byla krádež
Hlídka vyjížděla v sobotu
6. listopadu prověřit oznámení
o nálezu příruční pokladny nedaleko centra města. U nádob
na tříděný odpad ležela na zemi
modrá příruční pokladna, která
byla otevřená. Uvnitř se nacházela finanční hotovost ve výši
87 korun a pokladní doklady
vystavené na konkrétní osobu.
Po zjištění, kdo je majitelem
pokladny, byl následně hlídkou
vlastník kontaktován a přislíbil,
že si svoje věci přijede vyzvednout. Majitel žil v domnění, že
pokladnu musel při jízdě domů
někde ztratit. Provedenou kontrolou ovšem zjistil chybějící
peníze v hodnotě 900 korun.
Vše přehodnotil a uvědomil si,
že mu neznámý pachatel musel
pokladnu odcizit z vozidla. Zjištěné skutečnosti byly oznámeny
Policii ČR k dalšímu šetření.

PROSTĚJOV K otřesnému případu loupežného přepadení
mladistvého chlapce došlo ve
vlaku cestou z Prostějova do
Nezamyslic. Necelé tři hodiny
od násilného trestného činu
ale skončili jeho dva pachatelé
na policejní služebně a propuštěni na svobodu byli až po
sdělení obvinění ze zločinu
loupež, kterého se dopustili ve
spolupachatelství. Dva grázlové si násilnou loupeží přišli na
padesát korun a přenosný reproduktor... K tomuto „bohatství“ použili násilí, kdy chlapce
v chodbičce vlaku ranou pěstí
do hrudníku povalili na zem!

Michal KADLEC
Celý případ se odehrál v neděli 7. listopadu v podvečer, kdy mladistvý
hoch nastoupil v Prostějově do vlaku směřujícího do Brna. „Stoupl si

Policie měla oba lupiče za tři hodiny v „klepetech“
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ke dveřím posledního vagónu, kde
k němu ještě před příjezdem do stanice Nezamyslice přišli dva mladíci, přičemž jeden ještě nedosáhl plnoletosti.
Jakmile jej útočník nečekaně srazil na
podlahu úderem do hrudníku, vypadla mu z kapsy elektronická cigareta
a peněženka. Obě tyto věci si útočníci
vzali a využili strachu napadeného.
Vyhrožovali mu, že pokud jim nedá
i cestovní vak, tak to s ním nedopadne dobře. Chlapce tím přinutili, aby

udělal to, čeho se dožadovali. Vak
prohledali a sebrali mu z něho přenosný bluetooth reproduktor. Pak batoh zahodili i s peněženkou, ze které
nejdřív vzali padesát korun a odešli.
Poškozenému tím způsobili celkovou škodu 3 650 korun,“ popsala poměrně otřesný čin Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
V Nezamyslicích přepadený chlapec vystoupil a napadení oznámil.

„Pachatelé pokračovali v cestě vlakem dál. Ihned se rozjelo šetření celého případu a na základě zjištěných
okolností i výpovědí se podařilo
pachatele zadržet nedaleko nádraží
v Ivanovicích na Hané s odcizeným
reproduktorem. Ani jeden z nich
nezapíral a k napadení i okradení hocha se doznali. Nepotvrdilo se, že by
některý z nich byl pod vlivem drog
nebo alkoholu,“ uvedla Zajícová.
Loupežné přepadení je považováno za jeden z nejzávažnějších
zločinů, za který hrozí obecně až
desetiletý kriminál. „Oba pachatelé
přepadení skončili v policejní cele,
kde přečkali noc. Následující den
pokračovalo dokumentování celého
případu a poté byli propuštěni na svobodu. I přes své mládí mají oba zápis
v rejstříku trestů pro méně závažnou
trestnou činnost,“ vyjádřila se k osudu loupežníků policejní mluvčí.

Mladá žena okrádá neopatrné oběti
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PROSTĚJOV Pětadvacetiletá slečna z Prostějova si na své živobytí vydělává nepěkným
způsobem. Policisté přišli na to, že velice zručná zlodějka okradla na různých místech našeho města již několik lidí. Většinou o peníze,
ale jednu z doručovatelek také o mobilní telefon. Mladá straka využívá neopatrnosti svých
obětí. Policisté jí zatím prokázali tři krádeže,
ovšem není vyloučeno, že mladá straka toho
má na svědomí mnohem víc.

„Krádežemi si zřejmě přilepšuje pětadvacetiletá žena z Prostějova, která bezostyšně obrala několik svých spoluobčanů. Ve
zkráceném přípravném řízení jí bylo minulý
týden sděleno podezření z trestného činu
krádeže,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Vzápětí přidala konkrétní informace, které
svědčí o tom, že mladá žena má za sebou
„povedené“ kousky. „Koncem července tohoto roku připravila ženu, která pracovala
v doručovací službě, o firemní mobilní telefon v hodnotě tři tisíce korun. V době, kdy
poškozená chystala zboží v autě a předávala
ho zákazníkovi v Olomoucké ulici v Prostějově, tak se k ní přitočila a telefon jí vzala
z brašny, kterou měla pověšenou na opasku,
načež rychle utekla. Další prozatím prokázaný případ se stal v září v Trávnické ulici ve
vestibulu zdravotního zařízení. Tam okradla

muže, který byl na vyšetření, a využila jeho
ne zrovna dobré fyzické kondice. Ze zadní
kapsy kalhot mu vytáhla peněženku a utekla
s ní pryč. Poškozený přišel o osobní doklady
a finanční hotovost sedm set korun. Celkovou škodu, kterou napáchala, si muž vyčíslil
na devět set korun,“ prozradila Zajícová.
To ale nebylo všechno! „O peněženku obrala
i dalšího muže, na kterého tentokrát narazila
v Janáčkově ulici, kde seděl na lavičce autobusové zastávky. Ukradla mu ji z kapsy bundy,
kterou měl oznamovatel oblečenou na sobě,
a jako v předešlých případech, rychle zmizela.
Poškozený přišel o osobní doklady a finanční hotovost tři tisíce korun,“ popsala mluvčí
krajské policie. Jak jedním dechem dodala,
další případy krádeží, kterých se dotyčná žena
zřejmě dopustila, se prověřují a provádí se
v souvislosti s nimi další šetření. Teprve poté
budou její činy trestně kvalifikovány a bude
jasnější, jaký trest ji u soudu čeká.
(mik)
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PROSTĚJOV Dvaatřicetiletý Ilie Sisov zaměstnává prostějovské policisty už pořádně dlouho. Vůbec poprvé byl obžalován společně s nebezpečným Tomášem
Mádrem a dalšími feťáky před zhruba deseti lety. Již v té době měli za sebou neuvěřitelnou sérii vloupání po celém Prostějově.
Co se v mládí naučil, v tom až dosud nedokázal přestat. Pokud jste Sisova potkali
kdekoliv v Prostějově, pak bylo jasné, že
má nějakou vykrádačku právě za sebou
i před sebou. Minulé úterý tak opět stanul před Okresním soudem v Prostějově.
A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Zatím naposledy byl Ilie Sisov odsouzen před
pěti lety k celkem 84 měsícům vězení. Jak bylo
jeho zvykem, vykradl tehdy kde co, a to včetně ordinace vlastního lékaře. Na svobodu byl propuštěn loni 6. října. Ve vězení dle svých slov pracoval
a díky tomu se mu mělo podařit uhradit i část škody, kterou svým předchozím řáděním napáchal.

3EWZSFSH´Ð XRIYQ 
Pokud tedy ve vězení nějak fungoval, pak život
„venku“ Sisov absolutně nezvládá. Přestože pro

něj v současné době nebyl problém sehnat relativně rychle zaměstnání, moc dlouho do něj nedocházel. V této souvislosti se vymlouval na nemoc či protahující se vyřizování pracovního víza
v Moldávii, odkud jeho rodiče pocházejí. Zpráva
zaměstnavatele však hovořila poněkud jinak.
„Prostě jste si párkrát zkusil směnu a tím to pro
vás skončilo,“ shrnul soudce Petr Vrtěl. Z obžaloby vyplývalo, že už 12. prosince se Sisov dopustil
první krádeže, z níž byl usvědčen díky kamerovému záznamu.

Ü&WMNWIQRIQSGRÚ

Očekáváním potomka se snažil u soudu argumentovat i obžalovaný. „Nyní mám tu nejsilnější motivaci, jakou jsem v životě měl. Nechci, aby se o mém
dítěti říkalo, že jeho otec je zločinec,“ horoval v této
souvislosti Sisov, který byl obžalován z celkem deseti krádeží. Kromě Prostějova se vloupal například
i do domu v Lešanech. To však není v jeho případě
vše. Ve vazbě skončil letos v září kvůli dalším pokračujícím krádežím. „Nedovedu si vysvětlit, co mě
5HTVSWX´NSZWO©ÃIHRMGI
k tomu všemu vede. Nemyslím, že je to vidina nějakého zisku. Možná jsem prostě nemocný, potřebuji
Do stejného prostějovského domu se navíc ten překonávat nějaké překážky,“ přemítal Ilie Sisov.
samý den vrátil i se svojí nastávající manželkou.
Právě této ženě se láska s inteligentně půso?ETPEX ÅOSHY$
bícím, nicméně naprosto nepolepšitelným
zlodějem stala osudnou. Přitom právě Jana H.
pochází z velmi dobře situované prostějovské Rozsudek v celé věci dosud nepadl. Soud dal
rodiny. Několik let pracovala jako zaměstnan- obžalovanému příležitost, aby uhradil část
kyně prostějovského magistrátu. Pak však byla škody, kterou působil. Podle písemného vyjádpolicií zadržena společně s Lukášem Šindýlkem ření mu finanční pomoc přislíbila jeho maminka.
v souvislosti s rozsáhlou razií kolem prodeje Právě osud recidivistovy rodičky je kromě nevídrog. Ve srovnání s nedávno odsouzeným dro- daného zástupu poškozených na celém případu
govým bossem však byla relativně malou rybou snad vůbec nejsmutnější. Pracovitá a nekonfliktní
a od soudu odešla s podmíněným trestem. Se Si- žena se svému jedinému synovi navzdory všemu
sovem se Jana H. zná již asi 15 let. Během jeho vždy snažila všemožně pomáhat. Zdá se, že je odposledního propuštění se do sebe zamilovali hodlána v tom i nadále pokračovat. Hlavní líčení
bylo odročeno na konec listopadu.
natolik, že spolu aktuálně čekají dítě.

.521,.$
Okradl pacienta
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Skříňka číslo 17 na jednom
z oddělení prostějovské nemocnice se stala ve středu
10. listopadu dopoledne předmětem zájmu neznámého zlodějíčka. Ten byl navíc velmi
pohotový a zneužil platební
kartu, která se nacházela mezi
odcizenými věcmi, ještě než ji
stačil okradený senior zablokovat. Po vypáčení zámku pachatel ukradl starému muži bundu
a pokrývku hlavy a taky batoh.
Poškozený přišel o mobilní telefon, klíče od vozidla a bytu,
peněženku s doklady, platební kartu a finanční hotovost
60 korun. Za pomoci platební
karty se mu podařilo pětkrát
nakoupit v prodejně s potravinami. Celkovou napáchanou
škodu si poškozený vyčíslil na
necelých 10 000 korun. Prostějovští policisté po pachateli
krádeže nyní pátrají.

Přišel o balík peněz
V pondělí 8. listopadu před polednem se vydal osmašedesátiletý muž z Prostějova na nákup
do jednoho z místních supermarketů. Na vozík zavěsil tašku
s hotovostí, kterou však během
prohlížení regálů a vybírání zboží nechal několikrát bez dozoru. Toho využil zatím neznámý
chmaták a tašku s hotovostí přes
17 000 korun mu odcizil. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, za který
lze dle trestního zákoníku uložit
trest odnětí svobody až na dva
roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Vykradl kancelář
i s trezorem
Během pondělí či úterý 9. listopadu se dostal neznámý
pachatel do kanceláře firmy
sídlící na Hlaváčkově náměstí
v Prostějově. Otevřel si zavřené,
ale neuzamčené dveře a ze stolu
ukradl příruční pokladnu s 60
000 korunami. Opodál na stole
ležely ještě dvě obálky s mincemi v hodnotě 2 000 korun, které
taky skončily v jeho rukách. Pak
místnost opustil, aniž by si ho
někdo všiml. Oznámený případ
šetří policisté pro trestný čin
krádeže.
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děti a pejsci

Adriana RUDOLFOVÁ
11. 11. 2021 49 cm 3,00 kg
Otaslavice

Jiří Kristián HORNA
4. 11. 2021 50 cm 3,85 kg
Prostějov
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Vendula VLACHOVÁ
10. 11. 2021 52 cm 3,75 kg
Kralice na Hané

respektovat. Tím bychom museli
také ukončit provoz mobilního kluziště. Já ale pevně doufám, že k ničemu takovému nedojde,“ svěřil se Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního Prostějova.
Není to však jediná lapálie, která
se v souvislosti s ledovou plochou
v centru města objevila.
Mobilní kluziště na náměstí je už
více jak týden v plném provozu a některým občanům vadí moderní hudba, která se line z reproduktorů za
mantinely. „Nemohla by být u kluziště po adventní dobu a vánoční čas
pouštěna vánoční náladová hudba?
Stačí tichá, aby nerušila obyvatele
náměstí,“ napsala magistrátu Jana
Augustinová z Prostějova. „V letošním roce budou u kluziště instalovány dva stánky s občerstvením, které
by mohly pouštět vánoční reprodukovanou hudbu. Věříme, že i takto se
navodí příjemná atmosféra Vánoc.
V minulosti, kdy město pouštělo
vánoční koledy, došlo ke stížnostem, a proto jsme od této produkce
ustoupili,“ objasnila Anna Kajlíková,
referentka mediální komunikace
prostějovského magistrátu. (mik)

Rozrůstající se dřevěné městečko
pozorovala během uplynulého týdne i náměstkyně primátora. „Pohodlnější rozmístění stánků zajistí
trhovcům i návštěvníkům větší komfort. Stávalo se, že v prostoru kuželny
poblíž radnice bylo málo místa pro
občerstvení a lidé neměli dostatek
prostoru. Toto nepohodlí jsme vyřešili přesunem stánků blíže k budově
radnice a soustředili občerstvení do
jednoho celku. Jak se potvrdilo, tento krok byl už vloni přínosem. Toto
rozložení stánků proto budeme ctít
i při letošním vánočním jarmarku,“
zaručila Milada Sokolová. „Část kuželny, konkrétně na straně lavičky se
sochou Jiřího Wolkra, bude zaplněna pouze po jedné straně, další část
kuželny blíže ke kluzišti pak bude
v klasickém osazení stánků. Chybět při jarmarku nebudou klasické

Michal KADLEC

stánky s rukodělnými a vánočními
výrobky. Pro větší komfort uživatelů kluziště i stánků poslouží toalety
s tekoucí teplou vodou u budovy
muzea,“ doplnila náměstkyně prostějovského primátora.
Vánoční jarmark bude oficiálně otevřen v pátek 26. listopadu, ale stejně
jako vloni už někteří trhovci zahájí
svůj prodej s předstihem. Mnohým
ale kazí náladu stále se rozšiřující
nákaza covid-19 a očekávaná tvrdší vládní opatření. Nebude muset
nakonec magistrát sáhnout k velice
nepopulárnímu kroku a vánoční jarmark zrušit? „Prozatím jsme se v radě
města shodli, že pozastavíme otevření
dvou stánků, které měly být zprovozněny shodně s kluzištěm ve středu
města. Stále věříme, že tyto stánky
v nejhorším případě otevřeme společně s těmi ostatními, dva dny před
rozsvěcováním vánočního stromečku. Stánky s jídlem a pitím jsme kon-

PROSTĚJOV Jak si Prostějované určitě povšimli, během druhé
poloviny minulého týdne se utěšeně rozrostlo dřevěné„městečko“ uprostřed prostějovského náměstí T. G. Masaryka. Stánky se
ještě v průběhu příštích dnů budou dokončovat tak, aby již pčíští
pátek 26. listopadu mohl být společně s rozsvícením vánočního
stromu slavnostně zahájen i vánoční jarmark. Finální přípravy ale
hatí okolnosti okolo enormního nárůstu počtu nakažených covidem-19. Prostějov je v tomto ohledu na tom nejhůře v celé republice a tak se s obavami čeká, zda po nějakém vládním zásahu
nebude vánoční trh zrušen. Radní jsou ale optimisté...

centrovali do většího prostoru před
radnicí, a to s možností větších rozestupů mezi těmi, kteří přijdou punče
ochutnávat,“ objasnila strategii Sokolová. „Věříme, že vládní opatření související s epidemií nezhatí připravený
program Prostějovské zimy a my budeme moci trhy i kulturní program
spustit naplno,“ přeje si náměstkyně,
která však cítí, že z Prahy mohou přijít velmi tvrdá opatření každou chvíli.
„Pokud samozřejmě přijdou vládní
nařízení, nezbyde nám než se jim přizpůsobit. Jsem ale optimistka. Jak je
už dnes vidět, stánky jsou postaveny,
trhovci vybráni, všichni jsme natěšeni. Předvánoční doba bez trhů by byla
velmi smutná.“
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Foto: Michal Kadlec

klikni na
www.vecernikpv.cz
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ROCKY
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X\TčUVW XG X÷MW FGXÊVK TQMč iċCUVPÚ DWFG X FQOGéMW ,G
XJQFPÚRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWUG
RTQLGXWLG CITGUKXP÷ C FQM¾åG PCRCFPQWV 0C XQFÊVMW EJQFÊ
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LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
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TQMč8GUGNÚRGLUGMMVGTÚDWFGUXÆOWR¾PGéMQXKX÷TPÚO
RCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMW
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Už více než týden
je v provozu mobilní kluziště před
budovou muzea na náměstí T. G.
Masaryka. Zatímco Prostějované
hojně využívají možnosti si zabruslit v centru města, některým
vadí reprodukovaná hudba, která
podle nich nemá s Vánocemi nic
společného. Ale ten hlavní problém tkví v něčem úplně jiném.
Také v případě kluziště panují
obavy, co vláda vymyslí za opatření v boji proti nákaze covid-19.
Rozhodne o zákazu hromadných
akcí? Pak by město bylo nuceno
kluziště uzavřít.
„Mobilní kluziště jsme po roční
odmlce otevřeli letos s tím, že jeho
provoz potrvá až do 9. ledna příštího
roku. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že
by bruslení něco ohrozilo. Jenže podívejte se na současnou covidovou
situaci, ta je příšerná. A navíc Prostějov v tom negativním smyslu ovládá
statistiky počtu nakažených v celé
republice. Ač se mi to říká těžce, musíme počítat s tvrdšími protiepidemickými opatřeními. A pokud vláda
rozhodne o zrušení hromadných
akcí, budeme to bezpochyby muset

„Vládní nařízení budeme
respektovat,“ ujišťuje první
náměstek Jiří Pospíšil

Michal KADLEC
a Jan FREHAR
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proběhla burza škol
v prostějově...
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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!!!

Představily se na čtyři desítky
institutů z celého Olomouckého kraje

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku
v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště,
na kterou vám pak zašleme
jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení!
Redakce PVV

Posílejte
svá miminka

byla přehlídka
Scholaris
Prostějov
galerie miminek
na www.vecernikpv.cz
Vítejte naJaká
svìtì

15. listopadu 2021
15. listopadu 2021
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z devátých tříd měly možnost výběru
a zjistit, jaká nabídka se jim poskytuje.
My máme i ty zkušenosti, že děti s jejich rodiči se nás ptají, jakou má naše
škola budoucnost a jaká budoucnost
je může čekat po vystudování. Nám se
rovněž osvědčilo, že hned po skončení
Burzy škol pořádáme den otevřených
dveří. Tudíž si zájemci po získání informací tady na burze mohou všechno
prohlédnout v reálu,“ sdělil Martin
Mokroš, ředitel Střední zdravotnické
školy v Prostějově.
Zástupy návštěvníků se tvořily také
u stanoviště, kde se prezentovala
prostějovská Střední odborná škola
podnikání a obchodu. „Zdá se mi,
že přišlo méně lidí než v předešlých
letech. Je vidět, že část zájemců
odradila současná epidemická situace. Také na počtu vystavovatelů je
to vidět, a bohužel převažují mimoregionální. Tato prostějovská burza mi
tak připomíná spíše tu v Olomouci,“
pousmál se Marek Moudrý, ředitel
SOŠPO v Prostějově. „Co se týká klasické podoby Burzy škol, tak si myslím, že je otázkou času, kdy děti i jejich
rodiče projeví daleko větší zájem o online prezentaci škol i internetový den
otevřených dveří. Dnešní možnosti
takové jsou a nedávná distanční
výuka ukázala, že děti projevují čím
dál větší zájem dozvědět se novinky
o všem možném na internetu, než
aby někam chodily,“ přidal zajímavý
rozbor. „My se tady ale prezentujeme
rádi. Každým rokem máme třídy zcela
naplněné,“ dodal Moudrý. „Zájem ze
strany příchozích byl enormní. Snažili
jsme se jim vždy co nejvíce poradit,
potvrdit, že to tak opravdu funguje.
Spousta z nich se pak vydala i na náš
Den otevřených dveří,“ přidal jeden
z průvodců Střední odborné školy
podnikání a obchodu.
Vůbec z řad učitelů prezentujících
škol zaznívala vesměs pozitivní slova.
„Pro všechny budoucí žáky je to vynikající akce, mohou získat přehled
o možnostech svého dalšího vzdělání.
Je to takový svátek nejen pro budoucí
studenty, ale i ústavy, které se mohou
ukázat a představit své programy.
Jen oproti předchozím ročníkům je
samotná účast slabší, ale se současnou
situací se není moc co divit. Hlavní
je, že tato akce na rozdíl od loňského
roku mohla proběhnout,“ shodovali se
pedagogové napříč spektrem.

přesně chtěl jít,“ oddechl si. „Přišla
jsem se svým synem. Zatímco jiní
kluci v jeho věku už mají jasno, kam
po základní škole zamíří a co by chtěli
v životě vůbec dělat, Libor tomu zatím
nepřikládá žádnou váhu. Nebo je mu to
jedno. Já se mu snažím vysvětlit, že by
si měl vybrat co nejdříve, vždyť za půl
roku už může být pozdě. Nechávám to
víceméně na něm a překvapilo mě, že
nejvíce času strávil u stánku hotelové
školy. Tak možná bude číšníkem nebo
barmanem,“ svěřila se Večerníku Hana
Nechvátalová z Prostějova. „Vyrazili
jsme s dcerou a opravdu koukám, z kolika škol mohou dneska děti vybírat. Na
jednu stranu je dobré, že asi každý najde
to své, na druhou stranu jim ten výběr
Až se hlava
moc nezávidím. Dcera už svůj zúžila,
rozhodne se pak na základě dnešního
zamotala...
dne a dnů otevřených dveří, kam se
Ve velkém poskytovaly informace chystá,“ doplnila další z maminek Lennejen samotné ústavy, ale právě ka Kovaříková.
i samotní studenti prezentovali své
vlastní zkušenosti. Někde dokonce
Dorazila i Mubea
nabízeli i různé služby jako například
kadeřnice, manekýnky či autome- Kromě stánků škol na akci nescháchanici. Zájem byl také o gymnázia, zelo zázemí Úřadu práce, kde se na
a nejenom ta regionální. Velký úspěch mohli žáci dozvědět řadu informací
měli také budoucí číšníci či stylisté, i ohledně poptávky různých oborů
kteří se v provizorním křesle starali na trhu. Nechyběla firma Mubea,
která zaměstnává přes 1500 obyvatel
o své budoucí spolužačky.
Ze širokého výběru se těšili jak samot- z regionu, sama také aktivně školí své
ní studenti, tak i rodiče. „Zatím jsem zaměstnance a aktivně spolupracuje
v osmé třídě, ale rozhodli jsme se s více než desítkou škol.
škol
Scholaris
2021
odpoledne s kamarády podívat, aby- Burzu
chom do příštího roku měli nějakou v Prostějově je přes to všechno ale
představu. Musím ale říct, že až tolik možné hodnotit jako velice úspěšnou,
škol jsem nečekal, teď mám v hlavě její návštěvníci odcházeli ve čtvrtek ze
spíše zmatek,“ usmál se jeden z bu- Společenského domu spokojeni a děti
doucích středoškoláků David Vy- získaly potřebné informace vedoucí
bíral. „Naštěstí mám ještě rok čas, ale k jejich možnému rozhodnutí o jejich
zatím nemám představu, kam bych budoucím povolání.

<¾UVWREKUVąGFPÊEJwMQNKWéKNKwċN¾MCNKP¾XwV÷XPÊM[$WT\[wMQNFQUXÚEJdNCXKEq,GLKEJRTG\GPVCEGD[NCQUQDKV¾CRNP¾P¾RCFč
Foto: Michal Kadlec
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yy Byly přípravy na letošní Burzu
škol vzhledem k pandemické situaci složitější nebo něčím výjimečné?
„Byly standardní, jen tomu vládla
nejistota, zda se uskuteční, nebo ne.
Další nejistotou byla situace, zda
vůbec bude zájem středních škol se
burzy účastnit. Nemohli jsme bohužel plánovat podle představ. Jsem
ale ráda, že přehlídka středních škol
Scholaris, kterou tradičně pořádáme
ve všech regionech Olomouckého
kraje, se v Prostějově uskutečnila. Jedinou výjimkou byl loňský rok, kdy
se vzhledem k situaci, kterou všichni
známe, nekonala, což už se doufám
nebude opakovat.“
yy Jak jste tedy nakonec spokojena
s účastí prezentujících se škol, učilišť a firem i s počtem návštěvníků,
kteří ve čtvrtek dorazili?

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Čtvrteční Burza škol
ve Společenském domě v Prostějově skončila úspěchem. Přestože
manažerka obchodu pořádající
organizace Schola Servis Zdeňka
Roháčková (na snímku) měla před
akcí určité obavy, ty se záhy rozptýlily. Akci navštívily stovky zájemců
z řad dětí i jejich rodičů. A ukázalo
se tak, že klasické setkání ještě on-line prezentace škol a učilišť, která
se v současné době široce rozmáhá a je populární mezi omladinou
i vedením školských zařízení, zcela
nenahradí.

„Účast prezentujících škol byla v menším počtu než obvykle, neboť jsme
museli dodržet hygienická opatření.
Ovšem na kvalitě se to nijak neodrazilo. Všichni prezentující byli v pozitivní náladě a atmosféra byla skvělá.
Ať se jednalo o přehlídku středních
škol v Jeseníku, Šumperku, nebo
Prostějově. Ještě nás čeká burza
škol v Přerově a Olomouci, tak
doufám, že se vše podaří. Počet
návštěvníků v Jeseníku a Šumperku byl slabší než obvykle,
což mne moc mrzelo, nicméně
nejen mne asi velmi překvapila
návštěvnost přehlídky v Prostějově, což pro vystavovatele byla
takzvaná náplast na menší účast
v předchozích městech. Od
rána do odpoledne proudily
Společenským domem zástupy
zájemců o informace o studiu.“
yy Byla tedy letošní Burza
škol něčím jiná od těch předchozích?
„Především v již zmíněném menším
počtu vystavovatelů a nejistotě, zda se
vůbec uskuteční, I v tom, že jsme pro
účastníky nemohli připravit takové
služby, na jaké byli zvyklí v minulých
letech.“
yy Jak vidíte budoucnost této akce?
Některé školy stále více využívají
on-line programů...
„Věřím, že tyto akce v následujících
letech budou pokračovat. Není nad
osobní setkání a kontakty face to face.
Prezentující školy na těchto akcích

Foto: Michal Kadlec

představují výtvory svých studentů,
a musím podotknout, že jejich práce
jsou velmi kvalitní a studenti ohromně
šikovní. Při koukání do počítače nikdy
nevezmete do rukou řezbářské, kovářské nebo kožedělné výrobky, neochutnáte dobrou kávu nebo nealkoholické
míchané nápoje, které vám připraví
přímo studenti. Neuvidíte, jak funguje
3D tiskárna, nemáte možnost si osobně vyzkoušet programování robotů
a na živo neuvidíte krásně vázané kytice jako od profesionála a mnoho dalších ukázek... To prostě žádná on-line
prezentace nikdy nenahradí!“

manažerka Schola Servis

je přesvědčena Zdeňka Roháčková,

„Klasickou burzu nikdy žádná
I µK<?DOJPKM@U@IO<>D on-line prezentace nenahradí,“

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Přesvědčí vás spíše prezentace školy se dnem otevřených dveří, nebo preferujete rady starších kamarádů?

Měl/a jste už dopředu vybranou školu a pomohla vám
ve výběru tato burza?

1. „Trošku jsem váhal nad gymnázii, ale už jsem asi rozhodnutý,
že půjdu do Kojetína. S rodiči tam bydlíme a nebudu tak muset
ani nikam dojíždět. Budu se tak nadále stíhat věnovat i sportu.“
2. „Kamarádi určitě mohou pomoci a říct svůj názor, který může
mít však každý jiný. Pomoct to tak může, ale já jsem se rozhodoval podle sebe a co bude pro mě lepší do budoucna.“

-DNXE8+(5(..RMHWÉQ

1. „Já už jsem rozhodnutý delší dobu, že bych chtěl na automobilku a dneska jsem se v tom jen utvrdil. Určitě jsem ale rád, že
jsem se tady zastavil a mohl se na vše poptat.“
2. „Nějaké doporučení od kamarádů jsem nepotřeboval, odmala mě baví auta, takže jsem měl jasno už i podle sebe.“

9RMWÈFK3$9/©.3URVWÈMRY

1. „Nějaké obory, o které bych měla zájem, jsem už měla předem vytipované, ale shodný nebo hodně podobný obor nabízí
více škol. V tomto si myslím, že mi právě tady dokázali hodně
pomoct. Určitě se půjdu podívat také na dny otevřených dveří
a následně se rozhodnu.“
2. „Kamarádi v tom určitě mohou pomoct, ale každý potřebuje něco
jiného. Radši se tak rozhoduji sama, kde se mi to bude nejvíc líbit.“

1.
2.
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Během čtvrtka 11. listopadu si prezentaci škol a učilišť přišlo se zájmem
prohlédnout několik set dětí a jejich
rodičů. Prezentovala se zde školská
zařízení z celého Olomouckého
kraje, tedy nejen z Prostějova, ale
i z Olomouce, Lipníka nad Bečvou,
Šternberka, Přerova, Hranic, Kojetína, Kroměříže či Jedovnice. Zájem
byl hlavně o informace o středních
školách, ovšem překvapivě dlouhé
fronty návštěvníků se tvořily
u stánků, kde učiliště nabízela obory
soustružníků, frézařů, malířů, ovšem

Široká nabídka,
pestrý výběr

jjak
ak pproběhla
rooběěhla bburza
urzza šškol
kool v pprostějově...
roosttějjově....

ve čtvrtek 11. listopadu starali o svou
prezentaci zástupci více než čtyřiceti
škol z různých částí Moravy a žáci tak
měli opravdu z čeho vybírat. Řada
institutů od gymnázií přes střední
školy až po učiliště nabízela u svého
stánku různé doprovodné akce, což si
mohli všichni vyzkoušet.
Burza škol začala hned v osm ráno, kdy
se do prostor Společenského domu
hrnuli první návštěvníci. Akci zahájily
saa

ovlivnila pandemie
Na čtyři desítky stánků, u nichž
zástupci středních škol, učilišť
s nejrůznějšími učebními obory
a také firem lákali chlapce a děvčata
z devátých tříd základních škol do
svých řad, byly kvůli protiepidemickým opatřením rozmístěny ve větší
vzdálenosti od sebe, a navíc ve všech
prostorách Společenského domu.
„Naši pracovníci hned u vchodu do
budovy pečlivě kontrolují potvrzení
o očkování, negativních testech
nebo prodělané nákaze covid-19.
Kdo tyto náležitosti nemá, tomu
zdarma poskytneme možnost otestovat se hned za hlavním vstupem,“

informovala Zdeňka Roháčková,
manažerka pořádající agentury
Schola Servis. „Přesná čísla si nevedeme, ale mohu říct, že jsme
nezachytili žádný pozitivní případ,
očkovaných žáků byla zhruba
polovina. Druhá polovina musela
podstoupit testy. U rodičů byla
proočkovanost vyšší. Celkově je zde

den
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová s Alenou Raškovou.
„Za vedení města můžeme prohlásit,
že jsme nesmírně rády za tyto akce,
kde návštěvníci obdrží ucelené informace a také praktické ukázky a rady od
zástupců jednotlivých středních škol
a učilišť. Cílem je poskytnout žákům
základních škol a jejich rodičům intaké lesnický obor nebo mladé slečny
zajímalo také, kterak se vyučit umění
kadeřnice či kosmetičky. Do svých řad
lákali i vojáci, záchranáři a policisté.
„Pro své uchazeče nabízíme v příštím
roce dva maturitní obory, a sice
informační technologii a strojírenství, po kterých mohou studenti
pokračovat ve studiu. A pokud
nechtějí na vysokou školu, určitě
uplatnění najdou. Vyrazili jsme i sem
do Prostějova ukázat případným
zájemcům, co všechno můžeme nabídnout. Myslím, že jsme dokázali
zaujmout, víme, že právě zde má
burza velkou tradici, stejně tak tomu
je i v oblasti strojírenství,“ poznamenal
zástupce ředitele střední průmyslové
školy v Jedovnici Vlastimil Jalový.
„Burza škol je zcela jistě významnou akcí pro nás pro všechny. Má již
šestadvacetiletou tradici a v minulosti to byla jedna z dobrých myšlenek
Olomouckého kraje. Domnívám se,
že je velice vhodné, když jsou v jeden
čas na jednom místě soustředěny
mnohé školy, učiliště i firmy, aby děti
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Tradiční akce Scholaris 2021
opět přilákala řadu budoucích
středoškoláků. Po roční pauze
způsobené koronavirou pandemií se

Michal KADLEC
a Jan FREHAR

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

celý den prezentovaly střední školy i nejrůznější učiliště s pestrým
výběrem učebních oborů z celého Olomouckého kraje. Z důvodu
obav z nákazy covid-19 byly jednotlivé stánky prezentujících se
školských zařízení rozmístěny jak v hlavním sále „Kaska“, tak v jeho
předsálích, a dokonce i v přízemí hned za vchodem do budovy.
Letošní přehlídku i tak navštívilo hned několik set dětí devátých tříd
základních škol a v mnoha případech i jejich rodiče.

PROSTĚJOV V pořadí už šestadvacátá Burza škol SCHOLARIS formace o středních školách, učilištích ale proočkovanost procentuálně
se i v Prostějově nesla v duchu nejistoty současné koronavirové a o situaci na trhu práce v Olomouck- nižší než v dalších regionech, kde
jsme v rámci burzy testovali,“ prozdoby, nakonec ale byli organizátoři s jejím průběhem spokojeni. ém kraji,“ uvedly dámy.
radil Večerníku jeden ze zdravotníků
Ve všech prostorách Společenského domu se uplynulý čtvrtek po
Návštěvnost
mobilního zařízení.

Představily se na čtyři desítky
institutů z celého Olomouckého kraje
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Jaká byla přehlídka Scholaris Prostějov
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Vše komplikuje fakt, že se vakcíny
řada lidí stále ještě bojí. Často jsou
to stejní lidé, kteří ještě před rokem
zlehčovali sám covid. Nyní už uznávají, že by přece jen nějaká taková
nemoc existovat mohla, reálné nebezpečí podle nich však nepředstavuje choroba, nýbrž vakcíny proti ní.
Polemizovat s tímto názorem nemá
valného smyslu. Vnucovat jim očkování je stejně marné jako cpát do
hinduisty hovězí či jako do žida vepřové. Pokud víra každého z nás něco
zakazuje, racionální argumenty s tím
nic nenadělají...
Každopádně hlavní motivace prostějovské radnice pro pořízení kluziště bylo vytáhnout děti ven z do-

movů od televizí a počítačů tak,
aby alespoň na chvíli sportovaly.
Obzvláště po loňské covidové pauze
to některé z nich opravdu potřebují.
Bohulibý záměr se skutečně vydařil
a díky kluzišti se i letos nepochybně
naučí bruslit i děti, které by to bez
něj jen tak nezvládly. A kdo z rodičů
se snad bojí, že by se právě při této
aktivitě mohly nakazit, ať tam s nimi
nechodí. Jsem však přesvědčen,
že tohle rozhodnutí by mělo vždy
zůstat na svobodné úvaze každého
z rodičů. Sami malí i velcí bruslaři si
pak mohou na melodii známé písně
Jaroslava Nohavici s notnou dávkou
optimismu zazpívat, že „dokud se
bruslí, ještě se neumřelo“.

Z

listopadu 1989 se říkalo, že
pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí, dnes bohužel polopravdy a manipulace vítězí nad zdravým
selským rozumem, načež manipulátoři šíří strach a nervozitu mezi lid
obecný. Jeho velká část se touto propagandou nechává strhnout a ovcovatí. Ta část rozumná jen nevěřícně
zírá, jestli je toto opravdu možné...
kusili jste v poslední době
projíždět diskuse pod jakýmkoliv článkem? Hádky tam nabírají skoro obludných rozměrů, polarizace se
projevuje i v rozhovorech v rodinách,
mezi přáteli a známými. Sednout si
dnes na pivo tak, aby člověk okolo
sebe neslyšel dohadování a zvýšené hlasy, je skoro nemožné...
Na druhé straně ovšem také nastává
v podnicích tohoto typu spíše hrobové ticho, protože lidé se de facto bojí
někam zajít a posedět. Jednak z důvo-
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dů finančních, ale i z důvodů strachu
před druhými, ale také proto, že se
bojí státní buzerace.
kolství, kde by měla být
vychovávána budoucnost národa, se nachází prakticky v rozkladu
z důvodů nesmyslné izolace části
žactva v nesmyslné karanténě, výuka
je rozsekána na jakýsi hybrid a děti,
rodiče i učitelé jsou z toho všeho již
také v totální depresi a jen čekají, kdy
to zase někdo všechno zavře. Bezmoc, že budou také odpískány mimoškolní akce, plesy, výlety, lyžařské
kurzy, je vcelku hrozná.
aždý řeší, jaké budou letos
Vánoce, začíná počítat kolik
dárků koupit a jak svátky vlastně pojmout. Moc na optimismu nikomu
nepřidají docházející „příjemné“
pozdravy od dodavatelů energií, kde
se objeví mnohdy až velmi nehorázné
částky. Ovšem mandatorní výdeje se
uhradit musí, protože pak by člověk
také mohl být bez plynu a elektřiny,
jeho spolubydlícím by se mohl stát
exekutor... Takže zapomeňme na
opulentní vánoční čas a spíše se
přeorientujme na střídmost. Je
možné, že onen tradiční půst prožije více rodin než normálně. Člověk si říká, že bude dobré si od všeho

odpočinout a proskočit se na vánočních trzích a dát si tam nějaký svářáček, punčíček, klobásku a pokecat
s přáteli, ale ptám se, bude to vůbec
možné? Budeme na těch trzích vůbec, nebudeme zase jen dřepět doma
nebo postávat u výdejních okýnek
a ilegálně se shromažďovat jinde?
Psal jsem, že dnes nebudu veselý.
Nejsem. Se slzou v oku vzpomínám
na listopad 1989, ale společně s Janem Werichem si pozpěvuji „Na
shledanou v lepších časech“.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

ním obchvatu nikdo neví? Možná by stálo za uvážení tuto novou silnici více zpropagovat a určitě by
bylo vhodné i daleko lepší dopravní značení, aby
i cizí řidiči věděli, že mají severní obchvat využívat.
Antonín Šádek, Prostějov

Po úklidu je zase binec
Jak je to dlouho, co se pořádal podzimní úklid u Hloučely? Není to tak dávno. A přijďte se do tohoto lesoparku podívat nyní. Chodím sem každý
den s pejskem a vedle cest zase vidím tu plechovky od piva, tu igelitové sáčky se všelijakými odpadky a na břehu říčky dokonce pohozenou pneumatiku. Tak se pozastavuji nad tím, jakého nepořádku jsme my lidé schopní, navíc si vůbec nevážíme práce druhých, většinou z řad dobrovolných ochránců přírody.
Jana Merhautová, Prostějov

'RGUzHWWRSURVWÈQHMGH
Mohl by někdo z odborníků z řad dopravní policie lidem a především
řidičům vysvětlit, jak se má dodržovat jeden a půl metru odstup při
předjíždění cyklisty? Copak to lze dodržet, například v Plumlovské
ulici, kde je komunikace natolik úzká, že se tady tak tak vyhnou proti
sobě dvě projíždějící auta, obzvláště když jde o nákladní vozidla? Já
mám před cyklisty samozřejmě respekt, protože sám často jezdím na
kole. Ale udělat při jejich předjíždění „myšku“ širokou jeden a půl metru prostě všude nejde! A také by mě zajímalo, jak toto nové nařízení
chce policie kontrolovat a případně trestat. Milan Opálka, Prostějov

Chybí propagace i znaèení
bovali. Když denně sleduji dopravu v Prostějově,
tak pozoruji, že v drtivé většině řidiči jedoucí po
Olomoucké ulici pokračují do Kostelce na Hané
nebo do Smržic po starých obvyklých komunikacích a ucpávají tak výše uvedené ulice. To o severPaní radní, pøijeïte se podívat!
Nemohl jsem věřit vlastním očím, když jsem ve Večerníku četl vyjádření paní radní Olomouckého kraje Zdeňky Dvořákové Koucourkové
o rekonstrukci Vrahovické ulice. Opravdu si ta paní myslí, že všechno
jde podle plánu a stavební firma odvádí kvalitní práci? No to snad ne!
Jsem přesvědčen, že tato Pirátka se ani jednou nepřijela do Vrahovic podívat, aby na vlastní oči viděla tu fušeřinu, kterou tady dělníci zatím odvedli. Hlavně že vedení prostějovského magistrátu má seznam šedesáti
nedodělků! To paní radní asi neví nebo ten seznam nečetla. Paní radní,
přijeďte se konečně do Vrahovic podívat! Ladislav Mazal, Prostějov

Také mě by zajímalo, proč je hlavně v ranních
a odpoledních hodinách ucpaná Sladkovského,
Martinákova ulice a stejně tak Kostelecká? A přitom je na druhé straně poloprázdný severní obchvat, od kterého si nejen naši páni radní tolik sli-
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nes se dívám okolo sebe a vidím národ, který je v totálním
rozkladu, přátelé jsou nepřáteli,
vidím skoro pořád, a to i v Prostějově, jen utrápené nebo naštvané
obličeje a vlastní „JÁ“ už je také
zase kdesi v zemi. Proč tomu tak
je? Jsme svíráni novou totalitou,
která nás omezuje, ubírá nám
svobodu, rozděluje nás proti
sobě. K tomu se na nás pasou zloději a lumpové z Bohemia Energy,
navíc i z Bruselu, a když se někdo
veřejně ozve, aby zamával vlajkou
k povstání, je ukřičen, umlčen,
ušlapán, umazán ze sociální sítě.
Nová „věrchuška“ si opět zvětšuje
počet korýtek, která si pak přerozděluje, hádá se u toho tak, že to
působí jen smutný úsměv, a nadpoloviční většina voličů už dnes
ví, že to nedávné volební hlasování
nedopadlo tak, jak mělo.

D

Tento příspěvek je psán těsně před výročím událostí 17. listopadu
a upřímně říkám, že nebude působit vesele. Na druhé straně je
dobře, že aspoň někoho donutí k zamyšlení, a to i jindy než v onen
blížící Den boje za svobodu a demokracii. Bohužel tomu nahrává
situace 32 let poté, kdy se národ byl schopen sjednotit a svrhnout
něco, co se mu nelíbilo, svrhnout do propadliště dějin totalitu,
která ho svírala, nikam ho nepouštěla, zakazovala mu veřejně se
demokraticky projevovat, prostě zašlapávala jeho„JÁ“ do země.
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vat, ať už se jim to líbí, či nikoliv.
Faktem je, že všechny státy světa
věřily v to, že letos už nebudou muset přikračovat k opatřením, která
by měla předejít zhroucení systému
zdravotní péče. Žádná demokratická vláda si nedovolí omezovat a buzerovat své občany
bez pádného
BYLI JSME
U T O H O s předchozím
důvodu. Ve srovnání
rokem je jasně patrná vůle snad
u všech vlád přistupovat ke covidu
jako k jakémukoli jinému virovému
onemocnění. Jediné, o co se přitom
v tuto chvíli mohou opřít, je očkování, které však u chřipky stejně
jako u dalších virových onemocnění, která neustále mutují, nikdy
nebude stoprocentní.
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Tak se to podařilo. Po roční pauze
se na prostějovském náměstí opět
objevilo populární kluziště. Po počátečních problémech s kvalitou
ledu se vše rozjelo na plné obrátky.
Nikdo rozhodně nechce zpochybňovat rizika, která s sebou přináší
dnešní covidová doba, na druhou
stranu je opravdu více než dobře,
že se přímo v Prostějově zejména dětem opět nezakazuje pohyb
na čerstvém vzduchu. Ale právě
naopak, že je v tom zdejší radnice
podporuje.
Samozřejmě že nikdo dopředu nedokáže přesně odhadnout, jakým
směrem se vydají vládní nařízení,
která musí všechna města dodržo-
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Počty nemocných rapidně PCRQOQEXQL¾EK
GD? stoupají v celém kraji
PROSTĚJOV Hrůzostrašné! Od pondělí do soboty minulého týdne přibylo v Olomouckém kraji celkem 6 413
nově pozitivně testovaných lidí na covid-19. Je to o 1 502 případů více než
za stejné období předchozího týdne.
Na statistických číslech zveřejněných
Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje je poznat, že epidemii
v rámci páté vlny covid-19 se nedaří
zastavit. Rovněž v Prostějově zůstává
situace zoufalá.

D?Á
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Michal KADLEC
K nedělnímu poledni 14. listopadu registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci již 111 713 případů pozitivně
testovaných osob v celém Olomouckém
kraji od začátku pandemie covid-19. Z tohoto počtu je 16 433 případů u seniorů
nad 65 let. Počet vyléčených pacientů dosáhl výše 96 835 osob, na druhé straně ale
v Olomouckém kraji od začátku pandemie
zemřelo v přímé souvislosti na covid-19 již
1 776 lidí. Výrazně také stoupla hodnota
počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc

Zdroj: KHS Olomouc

obyvatel, v kraji jde již o 1 062 obyvatel
a Olomoucký kraj se tím dostal mezi nejrizikovější v rámci celé České republiky.
Aktuálně je v celém Olomouckém kraji koronavirem nakaženo 12 916 osob.
Těmto statistikám v neděli vládla stále
ještě Olomouc s 3 681 případy. Počet
aktuálně nemocných opět výrazně stoupl

i na Prostějovsku, kde hygienici evidovali
k nedělnímu poledni už 2 655 nakažených. To je o 647 případů více než v neděli o týden dříve. Otřesné! V Přerově
je pak aktuálně 1 472 nemocných, dále
je v pořadí Šumperk (1 410), Zábřeh na
Moravě (1 031) a Hranice na Moravě
(512). V Konici je aktuálně koronavirem

nakaženo už 171 lidí, což je o 67 osob více
než týden předtím.
Bohužel ani tentokrát se Večerníku nepodařilo v tradičním nedělním čase spojit
s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem
Suchánkem. Mobilní telefon nám nezvedal. Tak snad už příště se dozvíme komentář důležitého činitele v této krizové situaci.
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31 tříd v karanténě,
143 žáků nakažených!

PROSTĚJOV Začíná opravdu přituhovat. Pátá vlna koronaviru zasáhla naplno i prostějovské základní školy. A to v takové míře, kterou od začátku pandemie na jaře loňského
roku nepamatujeme. Podle statistiky ze čtvrtka 11. listopadu,
kterou Večerník obdržel od náměstka primátora pro školství
v Prostějově Jana Krchňavého, bylo k tomuto datu 143 žáků
základních škol nakaženo virem covid-19 a celkem 31 tříd uzavřeno a posláno do karantény!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Největší problémy s nákazou mají na
ZŠ Dr. Horáka, která uprostřed minulého týdne vykazovala 16 tříd v karanténě a zhruba padesát nakažených dětí.
„Situace u nás dospěla až do té míry, že
nakaženi jsou nejen žáci, ale i učitelé.
Po dohodě s hygieniky jsme byli nuceni
uzavřít celý druhý stupeň a přešli jsme
na distanční výuku. První stupeň fungu-

je i nadále, přestože rovněž tady máme
čtyři třídy uzavřené a žáci i neočkovaní
učitelé jsou v karanténě. Tento stav bude
přetrvávat ještě celý příští týden, ale jsem
přesvědčena, že od pondělí 22. listopadu
se děti i členové pedagogického sboru
opět vrátí do školy. Naštěstí všichni vykazují jen lehké příznaky nákazy covid-19,“
sdělila Večerníku Petr Rubáčová, ředitelka ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.
S pandemií se potýkají také na dalších
prostějovských školách. Nejlépe jsou na
tom na ZŠ E. Valenty, kde ke čtvrtku minulého týdne měli pouze dva nakažené
žáky a ani jednu uzavřenou třídu.
Večerník zajímalo, zda neblahá situace
vede k tomu, že opět hrozí distanční

UKVWCEGUP¾MC\QWEQXKF
PCRTQUV÷LQXUMÚEJwMQN¾EJM
škola

třídy
v karanténě

výuka, k čemuž ostatně už nyní sáhli na
druhém stupni ZŠ v ulici Dr. Horáka.
„Z ministerstev slyšíme pouze to, že se
školy zavírat nebudou. Ale situace nejen
v naší republice, ale v celé Evropě nabývá
na závažnosti. Je na odbornících určit,
kdy a jaká opatření by měla vejít v platnost. Za mě jen obrovské přání – ať už se
školy zavírají jen na prázdniny,“ svěřil se
Jan Krchňavý, náměstek primátora pro

nakažení
žáci

školství v Prostějově, který se také zmínil
o testování školních dětí. „Testování na
základních školách proběhlo dvakrát od
začátku školního roku. O dalším testování bude rozhodnuto s ohledem na závažnost postupu epidemie státními orgány.
Nicméně poslední veřejná prohlášení
ukazují na to, že plošná testování nebudou prováděna,“ uzavřel prozatím tuto
problematiku Krchňavý.
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PROSTĚJOV Situace v souvislosti
s pandemií se v regionu nadále zhoršuje. Křivka nákaz covidem-19 vzrůstá,
někde se jedná i o desítky pozitivních
případů denně. Jak jsou na tom jednotlivé obce na Prostějovsku, se můžete
podívat v přiložené tabulce, kterou pro
vás Večerník exkluzivně připravil. Opět
se zvyšuje nápor na nemocnice, nejvíce
případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel hlásí více než polovina obcí a měst.
Mezi ty nejvíce zasažené patří například

Držovice, Biskupice, Bedihošť nebo
Otaslavice. Je smutné, že nákaza stoupá
především tam, kde funguje základní
škola, po vlně testování se totiž objevila
řada nových případů.

Jan FREHAR
Skoro padesát případů nyní hlásí Bedihošť. Velkou měrou těmto číslům i podle
starosty obce přispělo testování žáků
základní školy, kde se jich denně schází
přes tři sta. „Víme o tom, že se situace

ohledně šířící se nákazy vyostřuje, ale je
třeba to brát v širším kontextu. Nejvíce je to ovlivněno naší základní školou,
tam evidujeme nejvíce případů,“ říká Jiří
Zips. Dále také prozradil, že u některých
rodičů jejich chování příliš nerozumí
a s rozšířením nákazy nejspíše i ´pomohli´. „Když pak vidím, že jsou někteří
z rodičů pozitivní a stejně pošlou dítě
do školy, tak to mi hlava nebere, pak se
to takto kumuluje dál. Je to složitá doba,
vše samozřejmě řešíme také s hygienou a nejvíce práce s tím má teď ředitel

školy, se kterým situaci pravidelně konzultujeme, snažíme se hlavně za každou
cenu udržet děti ve škole. Všichni si totiž
uvědomujeme, že toho času na distanční
výuce už bylo opravdu hodně,“ míní starosta Bedihoště .
Už přes pět desítek případů hlásí také
v Otaslavicích, kde se během posledního
měsíce objevila hned tři ohniska. „Moc
dobře si uvědomujeme, že jsme na tom
v současné chvíli neslavně. U nás se těch
ohnisek objevilo více, a to v krátké době za
sebou. Nejprve se to rozšířilo u fotbalistů,

Hospitalizováno je už 48 lidí,
šestice bojuje o holý život

PROSTĚJOV Vývoj koronavirové
situace dosáhl až takové hrozby, že
zdravotníkům a vyčerpanému personálu nemocnic musí pomoci armáda. Také v Prostějově pomůže šestice
vojáků ode dnešního dne lékařům
a zdravotním sestrám na covidové
jednotce. V prostějovské nemocnici bylo v pátek hospitalizováno již
bezmála padesát pacientů s covid-19
a zdravotní stav šesti z nich je velice
vážný.
„Nemocnice AGEL Prostějov aktuálně
hospitalizuje 48 pacientů s covid-19,
z toho stav šesti z nich je velmi vážný, kdy
pět pacientů musí mít navíc podporu
umělé plicní ventilace,“ informoval Večerník v pátek odpoledne Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti AGEL provozující Nemocnici Prostějov.
Situace je pak čím dál vážnější v celém
Olomouckém kraji a tak není divu, že

nemocnice požádaly o pomoc armádu.
Stejně tak společnost AGEL, která v kraji
provozuje nemocnice v Prostějově, Přerově i Šternberku. „Od pondělí 15. listopadu bude osmnáct vojáků vypomáhat
v nemocnicích AGEL Středomoravské
nemocniční. Nemocnici v Prostějově,
Přerově i ve Šternberku posílí vždy šestice příslušníků Armády ČR, kteří se
připojí ke zdravotníkům na covidových
jednotkách. Nemocnice v Olomouckém
kraji zažívají v posledních dnech dramatický nárůst pacientů s koronavirem.
V nemocnicích AGEL přibylo jen od
středy přes 30 těchto pacientů a v současné době jich je zde hospitalizována
celkem rovná stovka. Péče zdravotníků
o covidové pacienty je nesmírně náročná
a zapojení vojáků je pro ně významnou
fyzickou i psychickou podporou,“ uvedl
za všechny tři nemocnice mluvčí společnosti Agel Adam Knesl.
(mik)
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1.: Obec
2.: počet aktuálně nemocných
3.: Výpočet na (hypotetických) 100 000 obyvatel
Alojzov
Bedihošť
Bílovice-Lutonín
Biskupice
Bohuslavice
Bousín
Brodek u Konice
Brodek u Prostějova
Březsko
Budětsko
Buková
Čehovice
Čechy pod Kosířem
Čelčice
Čelechovice na Hané
Dětkovice
Dobrochov
Dobromilice
Doloplazy
Drahany
Držovice
Dřevnovice
Dzbel
Hačky
Hluchov
Horní Štěpánov
Hradčany-Kobeřice
Hrdibořice
Hrubčice
Hvozd
Ivaň
Jesenec
Kladky
Klenovice na Hané
Klopotovice
Konice
Kostelec na Hané
Koválovice-Osíčany
Kralice na Hané
Krumsín
Laškov
Lešany
Lipová
Ludmírov
Malé Hradisko
Mořice
Mostkovice
Myslejovice
Němčice nad Hanou

3
47
10
19
13
0
11
44
1
9
2
17
35
10
36
8
7
20
4
14
64
20
1
2
9
30
21
6
32
9
6
0
1
25
9
27
96
3
68
5
9
8
15
3
9
11
28
8
29

1158
4400
1945
6312
2876
0
1388
2883
467
2173
662
3183
3352
1919
2739
1492
2023
2472
742
2713
4429
4115
425
1785
2608
3512
5072
2803
3907
1410
1257
0
284
2910
3284
969
3310
1056
3985
853
1541
2127
2112
557
2459
2071
1772
1197
1469

kteří s tím bojovali, pak to postihlo šicí dílnu a do toho nám narostly počty případů
ještě v rámci základní školy, kde máme nyní
dvě třídy v karanténě,“ prozradil starosta
Otaslavic Marek Hýbl. Ohledně chování
občanů si ale starosta nemá na co stěžovat
a s povděkem kvituje příkladné chování
spoluobčanů. „V rámci obce místní všechna opatření dodržují, průběh nákazy bude
snad díky očkování klidnější. Jinak samozřejmě spolupracujeme s hygienou a čekáme, s čím novým přijde vláda,“ doplnil
starosta.

Nezamyslice
46
3118
Niva
3
885
Obědkovice
8
2836
Ohrozim
15
3218
Ochoz
1
518
Olšany u Prostějova
34
1879
Ondratice
7
1949
Otaslavice
53
4108
Otinoves
3
1075
Pavlovice u Kojetína
5
1923
Pěnčín
12
1617
Pivín
30
4109
Plumlov
70
3029
Polomí
3
2027
Prostějov
1155
2646
Prostějovičky
12
3921
Protivanov
28
2723
Přemyslovice
21
1650
Ptení
31
2883
Raková u Konice
2
975
Rakůvka
3
3225
Rozstání
9
1437
Seloutky
9
1724
Skalka
7
2702
Skřípov
3
909
Slatinky
21
3620
Smržice
43
2657
Srbce
0
0
Stařechovice
11
2025
Stínava
4
2469
Stražisko
14
3233
Suchdol
13
2218
Šubířov
3
1176
Tištín
5
1033
Tvorovice
3
1090
Určice
50
3584
Víceměřice
8
1362
Vícov
10
1803
Vincencov
2
1694
Vitčice
0
0
Vranovice-Kelčice
15
2495
Vrbátky
43
2471
Vrchoslavice
29
4662
Vřesovice
21
3750
Výšovice
17
3497
Zdětín
6
1630
Želeč
11
1982
Poznámka:
jedná se o čísla ke čtvrtku 11. listopadu

Větší nárůst hlásí i další obce, počet případů
nákazy se u většiny nejvíce zasažených obcí
zvýšil po povinném testování ve školách,
jak potvrdili také například v Určicích nebo
Držovicích.
Celkově pak koronaviru dobře čelí pouze
ve čtyřech obcích, mezi které patří Vitčice,
Srbce, Bousín a Jesenec, kde se v současné
chvíli mohou pyšnit nulou v kolonce aktivních případů. Ve všech ostatních obcích,
městysech a městech prostějovského regionu je situace tristní, obyvatel s potvrzeným covidem přibývá.
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Díky dostatku vitaminů a stopových prvků si naše
tělo vytváří přirozený obranný štít, imunitu. Po jakých vitaminech bychom měli sáhnout?
Vitamin C je rozpustný ve vodě a naše tělo si ho
nedokáže samo vyrobit. Musíme ho proto pravidelně doplňovat z jiných zdrojů. Přírodními
zdroji vitaminu C jsou plody šípku, černý rybíz
či citrusové plody, ale najdete ho v menší míře
i v bramborách, brokolici, růžičkové kapustě či
v jahodách. Můžete také vsadit na rakytník, jeho
oranžové bobule obsahují dokonce 10krát víc vitaminu C než pomeranč. Vitamin C podporuje
správné fungování metabolismu, zpevňuje cévní
stěny a brání předčasnému vypadávání zubů.
Kromě jiného podporuje vstřebávání železa
a podporuje tvorbu bílých krvinek, které jsou důležité pro boj s infekcí. Doporučená denní dávka
vitaminu C by měla být 90 mg.
Vitamin A je na rozdíl od „céčka” rozpustný v tucích. Jeho hlavní přínos pro lidské tělo spočívá
v tom, že podporuje tvorbu zrakového pigmentu, díky kterému vidíme i při nízkém osvětlení.
V důsledku nedostatku vitaminu A můžete trpět
šeroslepostí. Je to také důležitý antioxidant, který pomáhá zbavovat tělo škodlivin a zabraňuje
rychlému stárnutí. Nejvíce ho najdete v tučných
rybách, v mrkvi nebo třeba ve špenátu a v kapustě.
Zdrojem jsou také všechny žluté potraviny jako
třeba žlutá paprika, dýně či kukuřice. Na rozdíl od
vitaminu C našemu tělu stačí pouze 0,8 mg/den.
Tuto hodnotu bychom měli dodržovat, jelikož vitaminem A se lze i předávkovat.
Vitamin B, pod tímto názvem se ukrývá celá řada
tělu prospěšných látek. Nejčastěji se setkáte se

souhrnným názvem B-komplex. Jde o 8 vitaminů
– thiamin, riboflavin, niacin, kyselinu pantothenovou, pyridoxin, biotin, kyselinu listovou a kobalamin. Vitaminy ze skupiny B jsou odpovědné za
správné fungování metabolismu a za dobrý stav
nervové soustavy. To, že vám chybí zrovna „béčko”,
poznáte jednoduše. Budete se cítit unavení, vyčerpaní a bez energie. Vitaminy B je vhodné doplnit
při dlouhodobém stresu a kyselina listová (B9) je
zvlášť důležitá pro těhotné ženy. Dobrým zdrojem
je především hovězí a drůbeží maso, vnitřnosti
a vejce či mléko. Najdete ho ale i v avokádu, švestkách, meruňkách či v pivovarských kvasnicích
nebo obilných klíčcích. Doporučené dávkování je
individuální a záleží na míře stresové zátěže a mnoha dalších faktorech.
Vitamin D si naše tělo umí vyrobit samo. V podkožní vrstvě ho aktivují sluneční paprsky. V zimním období je ale pobyt na slunci poměrně
vzácný, proto není na škodu doplnit vitamin D
pomocí vhodně zvolených doplňků stravy. Kromě toho se velké množství vitaminu D nachází i v tučných rybách,
vnitřnostech či lesních houbách.
Díky vitaminu D máme pevnější
a odolnější kosti, bystřejší mozek
a zdravé srdce. Má také velký vliv
na naši imunitu a chrání před infekčními respiračními chorobami.
V dřívějších dobách byla příznakem nedostatku vitaminu D tzv.
křivice – onemocnění páteře, které
trápilo zejména děti. V současnosti se setkáváme spíše s problémy
u starších lidí. Senioři a osoby
ohrožené nedostatkem vitaminu
D mají křehčí kosti, trápí je bolesti
svalů a častěji se jim kazí zuby. Dostatečnou denní dávku vitaminu D
si v létě tělo vytvoří během 20 minut pobytu na slunci, v zimním období je pro dospělého člověka doporučené denní množství 600 MJ.
U seniorů, těhotných žen a dětí
se toto množství liší a o správném
dávkování je vždy lepší se poradit
s lékařem. Překročení doporuče-

ného dávkování může ohrozit správnou funkci
ledvin.
Vitamin E patří mezi vitaminy rozpustné v tucích,
které si naše tělo neumí tvořit samo a musíme ho
přijímat ve stravě. Aby se vitamin E vstřebával co
nejlépe, vyrábí se ve formách s olejovým základem,
jako jsou kapky a tobolky. Aby byl příjem vitaminu
E co nejefektivnější, pamatujte na současný příjem
mastných kyselin. Vitamin E najdete v másle, mléce, sóje, mandlích, burských oříšcích, v oleji z pšeničných klíčků a také olivovém a slunečnicovém
oleji. Větší množství vitaminu E je v petrželové
nati. Vitamin E je důležitý antioxidant, má pozitivní vliv na naši obranyschopnost a zlepšuje kardiovaskulární systém organismu.
Společně s vitaminy nezapomeňte tělu dodávat
také stopové prvky, jako je selen, zinek anebo
železo, které jsou rovněž pro zvládnutí zimy nezbytné. Poraďte se s lékařem či s lékárníkem, která
kombinace bude pro vás nejvhodnější. Udělejte
pro své tělo něco, za co vám poděkuje.
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Lidský organismus je složitý a dost křehký
mechanismus. K tomu aby fungoval jak má,
potřebuje nejen dostatek spánku, potravu
a pravidelný pohyb, ale důležité jsou i vitaminy,
minerály či jiné stopové prvky. Běžně je sice
přijímáme ze stravy či ze slunečního záření, ale
s příchodem podzimního a zimního období
není snadné dostat do sebe přirozenou cestou
tolik živin, kolik bychom potřebovali. Je tedy
potřeba přehodnotit stravování a zařadit některé doplňky stravy, které nám pomohou přečkat toto náročnější období bez úhony.

21111011461

Podzim patří mezi oblíbené období mnoha z nás.
Zbarvené listí, vyřezávání dýní a voňavé podzimní dobroty a mnoho dekorací. Na
druhou stranu má ale toto
období i negativní stránku,
a tou je jeho nevlídné počasí,
které dává každý den pořádně zabrat naší psychice i celému tělu. Zaměřme se proto
na důležité vitaminy, minerály či jiné stopové prvky, které
nám v tomto období mohou
chybět. Které doplňky stravy budete potřebovat? To
najdete v dnešní tematické
straně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravila:
Eva Reiterová
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Účastníci oblíbeného Průvodu světýlek
se před kralickou radnicí scházeli skutečně
pozvolna. Nakonec jich však i s ohledem
na zvýšenou nemocnost a možné obavy
některých rodičů přišlo až překvapivě
mnoho. Dlouhý průvod se pak potemnělými uličkami vydal ke hřbitovu, aby ve
finále zamířil do místního zcela neosvětleného parku. Jediným zdrojem světla tu v tu

slím, že sezení doma u počítačů či mobilů
mají poslední dobou až nad hlavu,“ vysvětlila motivaci organizátorů energická jednatelka pořádajícího SDH Kralice na Hané
Margita Gottvaldová, která byla s účastí
spokojená. „V minulých letech se tu sešlo
i sto čtyřicet dětí. Letos jsme rozdali šestadevadesát hrníčků, což je vzhledem k celkové situaci, kdy je hodně dětí nemocných
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PROSTĚJOVSKO Na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Brno se
v úterý 9. listopadu odpoledne stala dopravní nehoda, podle policistů
bylo na vině zřejmě nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Na
toto pochybení doplatil mladý řidič náklaďáku, který před tvořící se kolonou nedobrzdil a zezadu vrazil do kamionu. Zraněného mladíka museli ze zdemolované kabiny vystříhávat hasiči!

„Mladý jednadvacetiletý řidič jel s nákladním autem Mercedes Sprinter v katastru
obce Brodek u Prostějova a přední částí
vozidla narazil do zadní nákladní části kamionu, který zastavoval z důvodu před
ním tvořící se kolony. Při nehodě došlo ke

3x foto: Martin Zaoral
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zranění řidiče Mercedesu, kterého museli
hasiči z auta vyprošťovat, následně byl sanitkou převezen do Fakultní nemocnice
Olomouc,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. „Ani jeden z účastníků
nehody nebyl pod vlivem alkoholu,“ přidala.
Bezprostředně po nehodě, která se stala
krátce před třináctou hodinou, byla dálnice asi půl hodiny zcela neprůjezdná,
poté se mohlo jezdit alespoň jedním
jízdním pruhem. „Po ukončení odklízecích prací krátce před půl třetí odpoledne
byla dálnice zprůjezdněna v obou jízdních
pruzích. Škoda na obou nákladních vozidlech byla předběžně stanovena na tři sta tisíc korun,“ doplnila Miluše Zajícová. (mik)

a další musí být v karanténě, opravdu dost.
Pro nás je to určitě velké zadostiučinění,“
zhodnotila Gottvaldová.
Spokojeni odcházeli i rodiče. „Jsme moc
rádi, že to organizátoři nevzdali, dcera se
na akci minimálně tři týdny těšila. I když se
všude mluví o covidu, nemá cenu zůstávat
zalezlý doma, to k ničemu dobrému nevede a člověk se stejně může nakazit i tak,“
měla hned na začátku průvodu jasno jedna
z maminek.
Po jeho skončení se mohla zahřát horkým
punčem či pochoutkami z udírny. Ty
v parku servírovaly patřičně vyparáděné

klikni na
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„příšery“ za asistence starosty nedaleké
obce Bedihošť. „Rádi bychom kromě všech
organizátorů a účastníků akce poděkovali
také policistům za dohled nad hladkým
průběhem průvodu světýlek,“ zdůraznila na
závěr Šárka Soušková ze spolupořádajícího
občanského sdružení Kralice na Hané.
V městysi společenský život neutichne
ani v průběhu nadcházejícího týdne.
Už ve středu 17. listopadu budou moci
místní zamířit do zdejšího kulturáku na
divadelní komedii Program na záchranu mužů, v němž se představí známí
herci Sandra Nováková a Roman Zach.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

zolátním stavu. Některé byly dokonce
zničené úplně. „Proto jsme se letos
rozhodli stezku renovovat. Vše, co bylo
porušené, jsme opravili, panely dostaly
nové stříšky i nátěry. Zatraktivnil se i jejich obsah, na každém z nich si mohou
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lidé přečíst nějakou zajímavost či vyluštit
hravý úkol. Prostřednictvím QR kódu
jsou propojené i s moderními webovými stránkami,“ nastínila Jiřina Kličková z Českého svazu ochránců přírody.
Rozpočet na celou akci byl 180 000 korun.
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„Rozhodli jsme se využít dotaci Olomouckého kraje. Bohužel místo předpokládané poloviny nákladů jsme obdrželi dotaci
pouze sedmadvacet procent... Jsme proto
velmi rádi, že nám spolu s jednou soukromou firmou přispěli i obce Jesenec, Kladky
a Dzbel. Zbytek jsme doplatili z vlastního
zdrojů,“ zmínila se Kličková, která se už
těší, až bude moci novou stezku představit
veřejnosti. „Sejít bychom se měli ve středu
17. listopadu na nádraží v Jesenci. Věřím, že
nové barevné tabule všem zájemcům oživí šedivé podzimní dny,“ pozvala všechny
nadšenkyně ochranářů přírody.
Stezka vede Přírodním parkem Kladecko, jehož členitá zvlněná krajina je v místě
charakteristická střídáním polí, lesíků, luk
a pastvin, které jsou často odděleny mezemi. Zvláštní ráz mají ostrůvky devonského
vápence. Nejvýraznějším vrchem je známá Průchodnice. Na mnoha místech se
zachovaly ohrožené a vzácné druhy rostlin
i živočichů.

VRANOVICE-KELČICE Něco takového by Prostějov opravdu hodně
potřeboval! Pokud se v okresním městě bojujícím se znečištěným
ovzduším a tunami prachu o nutnosti výsadby zelené hradby na
jižním okraji města zatím pouze hovoří, pak ve Vranovicích-Kelčicích
již něco takového právě v těchto dnech vzniká. V rámci komplexních
pozemkových úprav zde v září zahájili obří výsadbu na celkem 16 hektarech pozemků. Výrazná proměna rázu krajiny, kterou ocení zejména
budoucí generace, přijde na 16 milionů korun.

Nová výsadba se táhne od Vincencova
až ke známému vysílači na kopci Předina

Martin ZAORAL

Sází se zde pestrá směs buků, dubů, jasanů,
ořešáků a řady dalších, často i ovocných
druhů stromů. „Jejich skladbu ovlivnili
i místní včelaři, kteří hovořili o tom, že za
současné situace vše kvete najednou a včelstva pak bývají v různých obdobích vyhladovělá,“ upozornila starostka.
Náklady na rozsáhlou výsadbu ve výši 16
milionů pokryje dotace z fondu životního
prostředí. Obec se finančně podílela pouze
na vytvoření projektové dokumentace.
„Vše vzniká na našich pozemcích, které
měli původně v pronájmu zemědělci. Pro
potřeby výsadby byly parcely vyčleněny už
před necelými deseti lety v rámci komplexních pozemkových úprav,“ upozornila
Blažková na fakt, že výsadba není jediným
podobným projektem v obci. V rámci pozemkových úprav tu v uplynulých letech
už vznikl mokřad či proběhla revitalizace
malé přehrady. „Do budoucna by v Kelčicích měly ještě vzniknout tři nové tůně,
na což v tuto chvíli chystáme projektovou
dokumentaci. Vše se pak bude odvíjet od
toho, zda se nám podaří sehnat dotace,“ na-
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Pěnčín (mls) – Výstavba kanalizace
i nadále probíhá v Pěnčíně. S tím jsou
také spojena dopravní omezení v obci,
která by měla trvat až do soboty 20. listopadu.

%XGXMÉNDQDOL]DFL

Malé Hradisko (mls) – Projekt na
celkovou rekonstrukci budovy obecního úřadu připravili v Malém Hradisku. „V současné době máme podanou
žádost o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj. Pokud budeme úspěšní,
rádi bychom se do rekonstrukce pustili
už v nadcházejícím roce,“ potvrdil starosta obce Milan Fiedler.

Chtìjí opravit úøad

Kralice na Hané (mls) – Jak už její
název napovídá, Biskupická ulice spojuje Kralice na Hané s vedlejší obcí.
Právě ona projde v nadcházejících
dnech rekonstrukcí. S tím je spojena uzavírka, která potrvá od pondělí
15. listopadu až do pátku 26. listopadu.

2SUDYÉ%LVNXSLFNRX

Suchdol (mls) – K úplné uzavírce silnice přistoupili v Labuticích
a Jednově. Od pondělí 15. listopadu
tudy už neprojedou ani autobusy,
které se nyní řídí podle výlukového
jízdního řádu. Důvodem je stejně
jako v případě předcházející částečné
uzavírky výstavba ČOV a stokové sítě.
Uzavírka by měla skončit 30. listopadu.

Silnice je uzavøena
i pro autobusy

Prostějovsko (jaf) – Správa železnic
vyhlásila ve dnech 15. 16. a 18. listopadu plánovanou výluku traťové koleje v úseku Olomouc–Nezamyslice.
Denně se bude omezení týkat vlaků
od 8.00 do 14.00 hodin a pro cestující
bude zajištěna náhradní autobusová
doprava. Společnost také apeluje na
cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost při plánování trasy, jelikož doba
jízdy bude odlišná.
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stínila další vývoj Irena Blažková, která zájem o proměnu životního prostředí v obci
a jejím okolí bere jako jeden ze svých největších životních koníčků. Je pozoruhodné, že nejinak je tomu i v případě starosty
sousedního Dobrochova. Nikoliv náhodou byla právě tato vesnice přede dvěma
lety vyhlášena „nejzelenější obcí ČR“.

<#/+.+10Č
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V roce 2004 provedli ochránci přírody
z Kladek celkovou rekonstrukci stezky,
kterou zřídil Okresní úřad Prostějov
v roce 1993. Po sedmnácti letech provozu byla většina panelů na trase v de-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Tohle je opravdu
krásný kus přírody! Naučná stezka Kladecko vede od nádraží v Jesenci přes
tzv. Napoleonskou cestu, pozoruhodný mokřad u říčky Bělá až k železniční
zastávce Šubířov v Nectavském údolí.
Na trase dlouhé 6,5 kilometru seznámí
návštěvníky prostřednictvím dvanácti
panelů s historickými a přírodními zajímavostmi kraje. Jednotlivé panely se
však dostaly do katastrofálního stavu.
Proto se je místní ochránci přírody rozhodli letos obnovit. Nyní se je chystají
představit veřejnosti. Sraz je naplánovaný na středu 17. listopadu v 10:00
hodin na nádraží v Jesenci.
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kladním automobilem Renault
„Řidič byl lehce zraněn a na
Master a při řízení přemístě byl ošetřen záchraety
Lis na pal nici náři, kteří byli k nehodě
hlédl jiný nákladní vůz
ál
d
a
značky Iveco, který spadl n
přivoláni. Hospitalizace
byl řádně označen odnebo převoz nebyly nutné. Ke
stavený u kraje z důvodu
zranění dalších osob nedošlo, ve druporuchy. „Do tohoto vozidla narazil pra- hém automobilu se v době nárazu v autě
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
vou přední částí. Při nárazu se mu uvolnil nenacházel,“ prozradila Zajícová s tím, že
pro Večerník
z korby přepravovaný náklad, konkrétně požití alkoholu se ani u jednoho z řidičů
lis na palety, jenž spadl do pravého jízdní- neprokázalo a hmotná škoda byla předho pruhu, kde poškodil povrch dálnice,“ běžně stanovena na 610 000 korun. „Nepopsala karambol na dálnici Miluše Zají- hoda byla na místě ze strany policie vyřeše- Stejně jako Prostějov se Vranovice-Kelči- mnoha stovek listnatých stromů a keřů
cová, tisková mluvčí Krajského ředitelství na uložením blokové pokuty v příkazním ce do jisté míry potýkají s negativním vli- stejně jako vznik nových květnatých luk
policie Olomouckého kraje.
řízení,“ dodala policejní mluvčí.
(mik) vem, který obec fakticky dělí na dvě části. a zatravněných ploch. To vše v místě práVesnice je přitom obklopená převážně vě v těchto dnech probíhá.
zvlněnou zemědělskou krajinou. Kvůli Nový zelený pás se potáhne od Vincencokopcovitému terénu se tak často stává, va přes Hradčany i Kobeřice až ke známéže půda z vršků sjíždí dolů a nahoře už mu vysílači na kopci Předina. „Po prázdzůstává pouze kamení. Kromě toho zde ninách byla zahájena výsadba, která
bojují s častými dopady sucha a zvýšenou by měla být hotová do konce listopadu,“
prašností v důsledku neschopnosti kra- potvrdila Večerníku starostka Vranovicjiny zadržovat vodu. Ke zmírnění všech -Kelčic Irena Blažková s tím, že obec na
těchto potíží by podstatným způsobem celém projektu spolupracovala také s Vin2QP¾TC\WFQQFUVCXGPÆJQMCOKQPWURCFN\MQTD[P¾MNCò¾MWNKUPCRCNGV[*OQVP¾wMQFCRąGU¾JNCVKUÊEMQTWP
ZHQVQ2QNKEKGè4 měla přispět nebývale rozsáhlá výsadba cencovem a Otaslavicemi.

PROSTĚJOVSKO Na stejném místě
jako den předtím došlo k další nehodě
na dálnici D46 u Brodku u Prostějova
ve středu večer minulého týdne. Mladý řidič náklaďáku chyboval, tentokrát
naštěstí jen bokem přední části vozidla
narazil do odstaveného kamionu. Problém byl ovšem v tom, že z korby mu na
komunikaci spadl přepravovaný náklad.
Na silnici se tak „válel“ lis na palety...
Ve středu 10. listopadu večer se stala dopravní nehoda na D46 ve směru od Prostějova na Brno, když v katastru obce Brodek
u Prostějova jel jednadvacetiletý řidič s ná-

Po nárazu ztratil náklad
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ccoo vvše
šee ččekalo
ekkalo na odvážlivce...
odvvážllivcee....

chvíli byly pouze lampiony v rukou dětí,
svítící tyčinky, které organizátoři všem na
začátku pochodu rozdali, a také svítící prvky strašidelných dekorací u jednotlivých
stanovišť stezky odvahy. Na nich pak bylo
možné objevit na první pohled děsivá,
ale ve finále celkem přátelská strašidla. Po
splnění jednotlivých úkolů všechny statečné děti dostaly nejen sladkosti, ale také
5VCVGéPÆ F÷VK U NCORKQP[ UG UVTCwKFGN
PG\CNGMN[
Foto: Martin Zaoral

Oblíbená akce přilákala zhruba sto dětí, každé si odnášelo hrníček

KRALICE NA HANÉ Další díl nekonečného seriálu soubojů původní
mezi dobrem a zlem, světlem a tmou či strachem a statečnos- reportáž
tí se uplynulý pátek 12. listopadu odehrál v Kralicích na Hané.
Místní hasiči ve spolupráci se zdejším občanským sdružením pro Večerník
a radnicí připravili v pořadí 12. ročník Průvodu světýlek, který
je každoročně spojený se stezkou odvahy nachystanou v míst- Martin ZAORAL
ním parku. Letos se na ni v doprovodu rodičů vydalo celkem 96 barevný hrníček s halloweenskými motivy.
statečných dětí, které odcházely s originálním hrníčkem.
„Chceme dostat děti ven a zabavit je. My-

15. listopadu 2021

3ĆLMóWHVHQDVW¿WQËVY¿WHNSRGËYDW

aneb jsme s vámi u toho...

PRŮVOD SVĚTÝLEK V KRALICÍCH NEZASTAVILA STRAŠIDLA ANI COVID

Zranìného vystøíhali hasièi
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Při dopravní bezpečnostní akci,
kterou mělo v sobotu 6. listopadu
od 6.00 do 13.00 hodin obvodní
oddělení Plumlov ve svém teritoriu,
zastavila hlídka v Boskovické ulici v Plumlově vozidlo Volkswagen
Golf. Za volantem seděl sedmačtyřicetiletý muž, u kterého byla provedena dechová zkouška na alkohol. Jaký
bude výsledek, zřejmě očekával, protože jak uvedl policistům, dal si před
jízdou jedno pivo. S naměřenými
hodnotami 0,28 a 0,24 souhlasil a na
místě přišel o řidičský průkaz. Jeho
provinění bude řešit příslušný správní orgán. Do dopravní akce bylo
nasazeno šest policistů, kteří v uvedené době zkontrolovali 65 vozidel
a odhalili 12 dopravních přestupků.
Z celkového počtu bylo 10 přestupků blokově vyřešeno na místě celkovou částkou 1 700 Kč a další dva byly
oznámeny správnímu orgánu.

Dal si jedno pivo a jel

Na vině dopravní nehody, která se
stala v úterý 9. listopadu ráno mezi
obcemi Brodek u Konice a Horní
Štěpánov, je divoké prase. Nečekaně totiž vběhlo na silnici těsně před
projíždějící osobní vozidlo Mitsubishi Outlander, které řídil starší muž.
Řidič nestačil zareagovat, došlo ke
střetu a prase se ze srážky už nevzpamatovalo a na místě uhynulo. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena
na 40 000 korun.

Divočák srážku
nepřežil
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PROSTĚJOV Už dvanáctým rokem je učitelem na Základní umělecké škole v Plumlově. Pozorní
fanoušci pop-music a rocku ho ale
znají spíše jako kytaristu v kapelách Smokie revival či Suzi Quatro
revival. Klement Jochymek (na
snímku) ale působí i v dalších projektech a zabývá se různými hudebními žánry. Dodnes si například rád zahraje jazz s Miroslavem
Zikmundem. K jeho nejslavnějšímu muzikantskému období patří
členství v kapele fenomenálního
zpěváka Pavla Nováka, u kterého
působil s přestávkou celkem šestnáct let. Doprovázel ho také na
jeho posledním vystoupení dva
měsíce před smrtí.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
KADLEC
yy Ve kterých kapelách nyní aktuálně působíte?
„Tak především jsem kytarista skupin Smokie revival a Suzi Quatro revival, ve kterých je hlavní osobností
bubeník a hudební manažer Petr
Zlámal. A také ještě hraji v čechovické tříčlenné kapele Recykl beat
s kapelníkem Františkem Křenkem.
Tato kapela je ale zcela rozdílná od
toho, co hrajeme s Petrem Zlámalem. S Recykl beatem se snažíme
o výhradně autorskou muziku. A nechci nic předjímat, ale ještě s Petrem
Zlámalem se připravuje projekt další
revivalové kapely, tentokrát Uriah
Heep.“
yy Jak jste daleko s touto skupinou?
„Jsme teprve u nácviku čtvrté jejich
písničky, takže je ještě opravdu předčasné o tom blíže mluvit. Ale cvičíme, cvičíme!“ (úsměv)
yy Co vás v mládí vůbec přivedlo
k muzice?
„To je naprosto jednoduché, byl
jsem z hudební rodiny. Maminka
učitelka hudby a později také ředitelka na Základní umělecké škole
v Plumlově, kde nyní působím také
já. Tatínek byl sice muzikant amatér,
nesměl mu ale ujít žádný koncert
vážné hudby. Navíc pracoval v Amati Brno, kde vyráběl hudební nástroje. Měl jsem tedy obrovské rodinné
zázemí a k hudbě jsem byl odmalič-

ka veden. A teď si ještě vzpomínám,
že vzdálená teta z Ústí nad Labem
byla kdysi slavná operní zpěvačka.“
yy Kdy jste vůbec poprvé vystoupil na pódiu před diváky?
„Tak to si vybavuji jen matně, bylo
to asi v hudebce při besídce. To jsem
hrál na housličky a měl jsem obrovskou trému.“ (směje se)
yy A vaše premiérové vystoupení
v kapele?
„Vůbec první kapelu jsme měli už
právě na hudební škole, kde jsme se
už jako kluci dokonce snažili o vlastní tvorbu, párkrát jsme vystoupili
i před menším publikem. Pro mě
ale tehdy bylo důležité seznámení
se starším spolužákem Arnoldem
Prokopem. Když jsem pak později
nastoupil na Základní uměleckou
školu v Prostějově už jako začínající
učitel, potkal jsem ho znovu. Věděl
jsem, že hraje ve skupině Pavla Nováka, která se jim zrovna rozpadla. No
a slovo dalo slovo, v první fázi jsem
hrál v kapele s Pavlem Novákem od
roku 1983 do roku 1994. Pak ale přišla takzvaná ponorková nemoc a na
nějaký čas jsme se rozloučili.“
yy Dlouho jste ale bez muziky nevydržel, že?
„Hned po prvním odchodu od Pavla
Nováka mi takzvaně hodil laso od Petra Vavříka z kapely Buty. V jejich kapele jsem nehrál, ale Petr mi dohodil práci ve zlínském nahrávacím studiu. Tam
jsem působil deset let. Po této době
jsem se znovu vrátil k Pavlu Novákovi,
okolo něhož se hodně změnila sestava.
Já jsem si od koncertování ve studiu
oddychl, takže jsem nabídku přijal.
A co si budeme povídat, roli v tom hrály i finanční podmínky. S Pavlem Novákem jsem pak hrál až do jeho smrti
v roce v roce 2009.“
yy Vzpomenete si na poslední
koncert s tímto fenomenálním
zpěvákem?
„Úplně přesně, bylo to před Štědrým
dnem v roce 2008 na náměstí v Přerově. Pavel zpíval ze všech sil, které
mu však rychle ubývaly. V únoru
následujícího roku pak po těžké nemoci zemřel. Na to, že jsem ho doprovázel na jeho úplně posledním
vystoupení, se nedá zapomenout…“
(oči se mu zalesknou)
yy Dozvěděl jsem se, že jste si vzal
za manželku jeho dceru, tedy jste
zetěm Pavla Nováka. Je to pravda?
„Je to tak, ale nedopadlo to. Jsme už
deset let rozvedeni, ale máme spolu
dva dnes již dospělé syny.“

vizitka
KLEMENT JOCHYMEK
✓ narodil se 15. února 1963 Olomouci
✓ je rozvedený, má dvě dospělé děti dcerou
zpěváka Pavla Nováka Olgou
✓ absolvoval Základní uměleckou školu
Prostějově roce 1983 úspěšně ukončil
studium na konzervatoři Kroměříži
✓ do roku 1994 byl členem kapely Pavla Nováka
✓ letech 1994 až do roku 2004 pracoval jako hudební zvukový režisér
nahrávacím studiu
✓ roce 2004 se vrátil do kapely Pavla Nováka, kde jako kytarista
působil až do smrti tohoto známého zpěváka únoru 2009
✓ od té doby působí na Základní umělecké škole Plumlově,
kde vyučuje hru na kytaru, housle klávesy
✓ aktuálně je členem prostějovských kapel Smokie revival Suzi Quatro
revival,vekterýchhrajenasólovoukytaru,působítakédalšíkapeleRecyklbeat
✓ mezi jeho koníčky patří vaření, více času ale věnuje sledování internetu
novinkám elektronice, rád taky čte technickou literatur
zajímavost: jeho životním krédem je, aby po něm na tomto světě zůstalo
něco slušného a čestného, nemá totiž rád křivárny a podrazy

yy Jak pokračovala vaše další muzikantská kariéra?
„Po úmrtí Pavla Nováka jsem kytaru nechal plavat, získal jsem místo
učitele na ZUŠ v Plumlově, kde působím dodnes. Po pěti letech mě ale
oslovily některé prostějovské kapely
a já začal hrát s Milanem Heitmarem, zakladatel skupiny Keks. No
a pak to už bylo zcela jednoduché,
lano mi hodil Petr Zlámal se Zdeňkem Havlem. Začali jsme koncertovat s kapelou Plus, která má dodnes
několik odnoží. Nyní vystupujeme
hlavně s projekty Smokie revival
a Suzi Quatro revival.“
yy Jak osobně hodnotíte úroveň
českých kapel a vůbec české muziky?
„Myslím si, že úroveň české muziky i skupin různých žánrů je velice
slušná. Je velice dobře, že se hudba
od listopadu 1989 stala i v naší zemi
mnohem otevřenější a můžeme se
porovnávat se světem. Před revolucí byla kvalita hudby prachmizerná,
a navíc velice slabá konkurence kapel. Ale na to, jak jsme malá země,
máme velice mnoho talentovaných
zpěváků i muzikantů. O tom svědčí i obrovský počet skupin, které se
v posledních letech rozmnožily jako
houby po dešti. Netvrdím, že kvalitní jsou úplně všechny, ale srovnávat
to s obdobím za minulého režimu to
prostě nejde. Současným talentům
pomáhá také internet. Vždyť se podívejte, kolik je na něm hudebních
škol a on-line učitelů. To za nás nebylo. A také díky tomu u nás roste
hodně talentů, o kterých ještě určitě
v budoucnu uslyšíme.“
yy Můžete prozradit, která česká
kapela se vám líbí? A co si pustíte,
když přijdete domů?
„Bude to znít divně, ale když přijdu
domů, tak muziku neposlouchám,
mám jí dost přes den! (smích) Ale
mám rád Buty, a když už si něco
někdy pustím, tak Michala Hrůzu.
Tohoto zpěváka a autora skutečně
obdivuji. A od samého začátku jejich založení ‚žeru‘ Pražský výběr. To
je pro mě bezkonkurenční muzika.
No a pak miluji kapely a zpěváky ze
Slovenska, na kterých jsem vyrostl.
Modus, Elán, Vašo Patejdl, Marika
Gombitová a mnozí další.“
yy Dá se podle vás v naší zemi muzikou uživit?
„To víte, že se velké množství lidí
v této republice muzikou dobře živí.
Ale jen ti opravdu úspěšní. Já jsem
něco podobného zažil s Pavlem
Novákem. O naše vystoupení byl
enormní zájem a koncertovali jsme
v jednu chvíli i několikrát do týdne. Dnes máme v Česku mnoho
profesionálů, pro které je muzika
živobytím. Ne pro nás amatéry, my
musíme mít ještě běžné zaměstnání
a koncertováním se vlastně jen bavíme.“
yy Skládáte dnes i vlastní hudbu
nebo písničky?
„Celý život se o to snažím, nejplodnější období jsem měl za svého působení ve zlínském nahrávacím studiu. Vytvořil jsem například několik
znělek do rádií, které se přehrávají
dodnes. I dnes mám několik instrumentálních představ a fantazií, takže
ještě možná něco vytáhnu. Spíše
si ale píšu a skládám sám pro sebe
nebo doplňuji mezihry v kapelách,
ve kterých dnes hraji.“

I Petru Zlámalovi jsem přiznal, že mi vadí
vystupovat na venkovních pódiích. Proč?
Kvůli počasí, vlhkosti, kvůli kytaře, která
venku ladí hůř, a na záchod je daleko...
yy Pořád vás hraní baví?
„Teď docela ano, ale je to možná
i tím, že působím ve třech kapelách
a hrajeme různé žánry. Já jsem v životě vlastně začal s vážnou hudbou,
pak jsem hrál pop-music a rock,
a zkusil jsem si také studiovou hudbu. Takže střídání žánrů mi vyhovuje a baví mě to. A pozor, úplně jsem
zapomněl, že dodnes si chodím
do jedné kavárny zabrnkat s Míťou
Zikmundem. A hrajeme jazz, který
mě vždycky lákal. Prostě vystupuji
a hraji podle nálady a také co je zrovna potřeba.“
yy Aktuálně hrajete ve
Smokie revival a Suzi
Quatro revival. Máte
rád s těmito kapelami
početné publikum
nebo raději vystupujete v komornějším prostředí?
„Přiznám se,
že mi více
v y hov uje
komornější prostředí. I Petru
Zlámalovi jsem
přiznal, že mi vadí
vystupovat na venkovních
pódiích.
yy Proč?
„Kvůli počasí, vlhkosti, kvůli kytaře, která venku ladí
mnohem hůř, a na záchod je
daleko... (smích) Mám raději
sály, ve kterých je také mnohem
lepší akustika.“
yy Máte mezi českými muzikanty nějaký vzor?
„Samozřejmě mám. Je jím kytarista
a skladatel Michal Pavlíček. Ale i další, například Luboš Andršt, Standa
Kubeš z kapely, která doprovázela
Jirku Schelingera. Ale těch kytaristů,
od kterých jsem se učil, je strašně
moc.“
yy Působíte nyní jako učitel na
plumlovské základní umělecké
škole. Naplňuje vás tato práce?
„Tuto práci jsem vlastně přijal
z nutnosti, protože po smrti Pavla
Nováka jsem neměl lidově řečeno
do čeho píchnout. Přitom jsem
celý život vykřikoval, že do školství
bych nikdy nešel... (úsměv) Nikdy
jsem to sice neodsuzoval, ale byl
jsem přesvědčen, že to není pro
mě. No vidíte, a působím na ZUŠ
v Plumlově už dvanáct let. Našel
jsem zde hodně zajímavých věcí
a mohu říct, že jsem celkem šťastný. Obzvláště když se něco povede,
například vychovat zdatného žáka.
Ano, teď můžu říct, že školství mě
naplňuje a práce s nadanými dětmi
obzvláště.“
yy Když jsme u toho hudebního
talentu, jsou prostějovské děti
nadané?
„Strašně málo! Bohužel. Nevím čím
to je, ale možná tím, že v současných rodinách se málo zpívá nebo
hraje na nějaký nástroj. Dnešní děti
neznají ani ty nejzákladnější lidové
písničky. Málo se s nimi muzicíruje
už ve školkách a na základních ško-

Foto: Michal Kadlec

lách to také nevytrhnou. A rodina?
Tam mají dnes lidé jiné starosti než
muziku. Je to bohužel tak, dnes je
mezi dětmi hudebních talentů jako
šafránu.“
yy Jak vidíte svoji vlastní budoucnost na hudební scéně v Prostějově?
„Já mám spíše obavy o svoje zdraví,
necítím se v této době zrovna v pořádku. Dokud mi ale budou stačit

síly, budu samozřejmě rád pokračovat v projektech Petra Zlámala.
I když je to blázen, protože dokáže
vymyslet strašnou spoustu věcí, je to
ale opravdu zdatný manažer. Čeká
nás teď několik vystoupení za sebou,
dokud nám je koronavirus neznemožní. I když teda nemám rád venkovní koncerty, tak už teď se těším
na další letní sérii Rock Memory Of
na plumlovské přehradě.“

21100911456

Kytarista Klement Jochymek působí
aktuálně ve dvou prostějovských kapelách

zpravodajství
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Zákazy zastavení řidiče nezajímají. A tak musí sahat hluboko do kapsy

PROSTĚJOV Je podzim, draků čas. Kromě právě papírových
oblud na provázku, kaštanů nebo všudypřítomného padajícího listí k prostějovskému podzimu patří také blokové čištění.
Magistrát v říjnu postupně nechal uklidit celé město, vždy po
několika ulicích či náměstích. V lokalitě se během určeného
dne nesmělo parkovat, což vždy oznamují nejen značky, ale
například i pravidelná rubrika Večerníku v rámci Infoservisu.
Jenže lidé jsou lidé. A tak každoročně stovky z nich nechají své
auto napospas čisticím strojům. Ty sice jejich plechové miláčky ani neočistí, ani nezničí, po návratu k vozu je však čeká „příjemnost“ v podobě bločku od městské policie.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Klidné ráno, ničím nerušené, pohoda.
Člověk si v klidu snídá a přemýšlí, co ho
ten den čeká. Jedna myšlenka ho však
rychle probere. „Do háje, čištění!“ uvědomuje si. Rychle se obléká a sbíhá k autu.
Sláva, je zde. Jenže vylepšené, za stěračem už se v mírném větru třepotá lístek
z pokutového bločku. Následuje vztek
na sebe, skleslost. A samozřejmě úvaha
o tom, na kolik mě prohřešek přijde.
A posléze cesta do Havlíčkovy ulice…
Tento nebo velmi podobný scénář zažívají každoročně stovky řidičů. S tím, jak
je blokové čištění již tradiční a běžnou
záležitostí, je klasikou i pokutování těch
nezbedníků, kteří nechají svůj vůz v čištěné zóně. Mnozí řidiči třeba jen kroutí
hlavou. Vždyť si na začátku ulice ničeho nevšimli? Neuvědomují si ale jednu podstatnou věc.
„Místa a ulice, kde bude čištění probíhat,
jsou vždy více jak týden dopředu ozna-

čena dopravní značkou IZ 8a – Zóna
s dopravním omezením, zákaz stání.
Tuto značku neruší ihned následující
křižovatka, jak se mnoho řidičů domnívá nebo jiné dopravní značení. Platnost
je ukončena dopravní značkou IZ 8b –
Konec zóny s dopravním omezením,“
upozorňuje ředitel městské policie v Prostějově Libor Šebestík. „Velmi mnoho řidičů motorových vozidel nechápe přesný význam zónové značky a zejména se
domnívají, že značení ruší křižovatka,“
dodává.
Právě strážníci provází čisticí stroje
při jejich činnosti a četné řidiče-hříšníky oceňují bločky. Městská policie
tak lidi nejenže pokutuje, upozorňuje je
tak i na to, že čištění ulic s jejich automobily v zákazech je o to komplikovanější
a zdlouhavé. „Pro realizaci strojního
čištění je potom obtížné vyčištění ulice,
protože zde zaparkovaná auta tomu brání. Navíc nerespektováním dopravního
značení se řidiči vystavují postihu za přestupek. Strážníci dle zákonného oprávnění můžou za takové porušení udělit
pokutu příkazem na místě do výše 2000
korun. Dle současné zákonné úpravy
není bohužel možné vozidla odtahovat,“

připomněl Libor Šebestík a vzpomněl
tak zákonnou úpravu, k níž došlo teprve
nedávno. Řidiči si však za volant i s lístečkem nesednou, přinejmenším tedy
nikam neodjedou. Místo odtahu je čeká
botička.
Jak ale na jednání řidičů a problém
s parkováním obecně nahlíží ten,
jehož jsou řidiči denním chlebem?
„V Prostějově je celkově problém v tom,
kde lidi auta odstavují, nejedná se zdaleka jen o blokové čištění. Město zoufale kreslí žluté čáry, kde se nesmí stát,“
konstatuje majitel autoškoly Kočí-Barto
Richard Kočí. Poukazuje přitom na to,
že jsou úřady s policií někdy až příliš
měkké. „Často se stane, že zastavíte špatně. A neřeší se to. Jsou města, kde by za
stání na žluté čáře nebo v zákazu do pěti
minut přiletěla pokuta. V Prostějově
naopak vcelku běžně u a před přechody auta stojí,“ komentuje rozhořčeně.
A jak se dívá na stání v zónách čištění?
„Může, ale nemusí to být bezohlednost. Lidé jsou třeba utahaní po práci,
značku přehlédnou. Na druhou stranu
je v místě jak dlouho, sedm devět dní
předem?“ pokládá si řečnickou otázku.
Kočí poukazuje i na skutečnost, že lidé
při ztrátě parkoviště v důsledku jednodenního čištění nemají kam dát vozidlo.
A tak riskují nebo doufají, že stihnou
ráno odjet před nástupem úklidu. To
se ale často nepovede. Nastupují tak
pokuty a někdy i dohadování. Letošní
„flastry“ přitom atakují rekordní čísla! Rozdáno jich bylo již přes celou
tisícovku a vybraná částka atakovala
padesát tisíc korun.
Přitom informování v místech úklidu nevázne. Nejde totiž jen o dopravní značky.
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pokuty za stání v zákazu
v dobì blokového èištìní

Chodník se
doèká opravy
Prostějov (mik) – Obyvatelé Lidické ulice si stěžují na chodník,
který následně spojuje Okružní
a Studentskou ulici. Ten je vybaven ještě starými dlaždicemi a po
nedávných výkopech se po něm
nedá chodit. „S opravou zbývající části chodníku v Lidické ulici
se v budoucnu počítá. Případná
celoplošná oprava bude realizována v návaznosti na dokončené
výkopové práce vlastníků nebo
správců inženýrských sítí a také
v návaznosti na rozpočet města
na příslušný kalendářní rok,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
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* v roce 2020 se některá plánovaná bloková čištění nakonec z důvodu
epidemické situace neprováděla | ** údaj k 24. říjnu
„Město Prostějov upozorňuje každoročně na lokality a termíny, ve kterých bude
blokové čištění probíhat v Radničních
listech, na internetových stránkách i na
Facebooku. Že bude prováděno strojní

čištění informují občany také strážníci
ve svých okrscích,“ připomíná Libor Šebestík a obrací se na řidiče s prosbou o to,
aby do budoucna čištění města zbytečně
nekomplikovali.

Prostějov (mls) – Prostějovský
magistrát v průběhu roku uvolňuje nemalé finance na opravy
a údržbu svého bytového a nebytového fondu. Za tímto účelem
byl zřízen trvalý peněžní fond,
který je tvořen každoročním přídělem z rozpočtu města. „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 radní uvolnili první
část finančních prostředků ve
výši pěti milionů. V červenci pak
dalších pět milionů,“ vyčíslil aktuálně první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko), který má
správu a údržbu městského majetku ve své gesci. Většina těchto prostředků již byla v průběhu
roku již vyčerpána.

A
zase
první!
první!-MJNOîEJQHµ
-MJNOîEJQHµ
8[VTJ¾XCNFNCåDW
I@EKüÁQîODQîEnÁÎü<?QFM<ED
jNRO¿NVHQXGLOWDNĆ¿GLOYSDUNX

\EJQFPÊMW
/CNÆFNCåGDPÊMQUVM[\ąGLO÷wMQN¾MQXKXCFKN[VCMLGX[VTJCNCPCJ¾\GNFQVT¾X[XG
5OGVCPQXÚEJUCFGEJ
(QVQ/22TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Děti se v dnešní
době zřejmě nudí, tedy alespoň jeden chlapec školou povinný to tak
holt má. Volný čas trávil naprosto
nevhodným způsobem. Městské
kamery zachytily vandalské počínání ani ne patnáctiletého hocha ve
Smetanových sadech v Prostějově.
Z chodníku vytrhával dlaždice a házel je do trávy...
Ve středu 10. listopadu po šestnácté hodině si strážník obsluhující městský kamerový systém všiml ve Smetanových
sadech mladíka, který rozebírá dlažbu

u altánku a poté ji hází do trávy! Na
místo byla ihned vyslána hlídka, které se
podařilo ´pracanta´ v parku zastihnout.
Mladík mladší patnácti let se při podání
vysvětlení k rozebrání chodníku přiznal.
Dlažební kostky hlídka nalezla za lavičkou v trávě,“ informoval Petr Zapletal,
zastupující tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Vzniklá škoda na části chodníku bude
vyčíslena dodatečně. „Chlapec byl předán rodičům a celá událost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu,“
dodal Zapletal.
(mik)

PROSTĚJOV V soutěži vyhlášené
Ministerstvem vnitra České republiky sbírá Prostějov už několik let jeden
vavřín za druhým. Ministerskými
úředníky velice pečlivě a přísně posuzovaná kritéria vynesla už Prostějovu
několikrát vítězství jak v krajském
kole, tak i v tom celostátním. A letos
znovu! Předminulý týden se Prostějov stal vítězem krajského kola soutěže Přívětivý úřad.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu v Arcibiskupském
paláci v Olomouci. Ceny Ministerstva
vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče starostové
a tajemníci oceněných měst. „Soutěž
je postavena na komplexním přístupu
úřadů v oblasti kvality při poskytování
služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost
úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí
veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření
přijatá během pandemie covidu-19,“
vysvětlil pevná pravidla Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Prostějova,
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který společně s tajemníkem magistrátu Liborem Vojtkem v Olomouci cenu
přebíral.
Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování
kvality služeb od délky úředních hodin
přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti
šíření nákazy covidu-19. „Jsem rád, že

prostějovský magistrát dlouhodobě boduje v tomto hodnocení. Věřím, že většina občanů a klientů je se službami magistrátu skutečně spokojena,“ dodal první
náměstek primátora Jiří Pospíšil. „První
místo v Olomouckém kraji v soutěži
Přívětivý úřad mne nesmírně těší. Chtěl
bych především poděkovat zaměstnancům magistrátu, protože toto ocenění
patří zejména jim,“ uvedl tajemník Libor
Vojtek.
(mik)
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Prostějov (mik) – V Kolářových
sadech je v plném proudu výstavba návštěvnického zázemí. Jak
Večerník informoval již v minulém vydání, investici města za 1,3
milionu korun podpořil finančně
také Olomoucký kraj poskytnutím dotace ve výši 450 tisíc korun. „Jedná se o novou stavbu zahrnující výstavbu hygienického
zařízení, konkrétně sanitárního
kontejneru a jeho napojení novými přípojkami kanalizace, vody
a nízkého napětí spolu s úpravou
navazující plochy pro návštěvnické centrum v Kolářových sadech.
Zázemí bude sloužit návštěvníkům parku včetně sportovců
a rodičů s dětmi. Hygienické zařízení tvoří typizovaný zateplený
sanitární kontejner,“ uvedl Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Prostějova. „Dispozičně je řešen jako samostatné WC pro ženy, v předsíni WC
možnost přebalení miminek,
samostatné WC pro muže, samostatné WC pro imobilní občany
a úklidová místnost,“ dodala ještě náměstkyně Milada Sokolová,
z jejíž iniciativy návštěvnické
zázemí parku vzniká. Umístění
stavby je situováno do severní
okrajové části Kolářových sadů
v blízkosti ulice Riegrova a má
být dokončeno během prosince
letošního roku.

9UDKRYLFNRXSRVWLKO\WDNÇHNRORJLFNÇSUREOÇP\

V zemině se našly ropné deriváty!

PROSTĚJOV Komplikace při rekonstrukci Vrahovické ulice neberou konce.
Zatímco stavbaři dohánějí časové manko na úseku mezi mostem přes říčku
Hloučelu po křižovatku s Průmyslovou ulicí, práci jim navíc zkomplikoval další problém. Po odstranění podloží bylo nalezeno značné množství ropných derivátů, takže zasahovat a rozhodovat o asanaci museli ekologové. Jenže, práce
na tomto úseku by měly skončit nejpozději v polovině prosince...
sanaci ropných derivátů
Michal KADLEC kveekologické
dvou sběrných šachtách, které byly
„Práce na posledním rozpracova- objeveny při odstraňování nosných
ném úseku pokračují, došlo však vrstev vozovky u sladoven a nebyly

zaneseny v žádné projektové dokumentaci,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov. „Na
mostu probíhají práce na základové desce, následovat budou římsy.
Podle nového harmonogramu od
zhotovitele a Krajského úřadu Olomouckého kraje by měly být dokončeny a provoz obnoven během druhé

poloviny prosince. Bohužel zpoždění
z jarních měsíců se už nedá dohnat
a mnou výše uvedené konkrétní problémy jsou neočekávané, ale objektivní,“ přidal k aktuálnímu stavu.
Ten již dříve několikrát deklaroval, že
vedení magistrátu je hrubě nespokojeno s prací firmy během první etapy
rekonstrukce Vrahovické ulice, kde
po termínu dokončení bylo odhaleno

na šest desítek nedodělků. „Polovina
vad a nedodělků byla již odstraněna,
trvale to všechno monitorujeme. Na
zbytku zhotovitel pracuje a doufám,
že nově zhotovené úseky budou už
v pořádku,“ vyjádřil své přesvědčení
Jiří Rozehnal.
Jak už Večerník informoval dříve,
vinou nenadálých komplikací v úseku od mostu přes říčku Hloučelu

po křižovatku s Průmyslovou ulicí
musela být druhá etapa rekonstrukce
Vrahovické ulice, tedy od železničního přejezdu až po náměstí Padlých
hrdinů, odložena na příští rok. „Ano,
na jaře 2022 začnou další etapy, taková
je dohoda se zhotovitelem a Krajským
úřadem Olomouckého kraje,“ potvrdil
náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.

15. listopadu 2021
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Konstelace hvězd Prostějova

U Prostějovanů bude převažovat snaha něco podstatného změnit. Klidně
se může stát, že spousta vztahů bude ukončena nebo se dostane do krizové
situace. V lásce nebude mít tento týden nikdo na růžích ustláno, prioritní bude
řešení praktických záležitostí.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Neschovávejte se za druhé, a to ani
co se týká pracovních záležitostí, ani
názorů. Klidně nahlas řekněte, co vás
trápí a jak byste i věci v zaměstnání
chtěli změnit. Nikdo vám hlavu neutrhne, nebojte se.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Na novou známost nespěchejte.
Možná byste se o ní co nejdříve chtěli
dozvědět co nejvíce informací, ale protějšek tomu zrovna dvakrát neholduje.
Buďte trpěliví, ať slibně se rozvíjející
vztah neztratíte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nepřeceňujte své síly, to se vám
může šeredně vymstít. Pokud chcete
řešit něco hodně důležitého, jděte na
to s rozvahou a krok za krokem. Máte
sice velké sebevědomí, ale rozhodně
se nepřeceňujte.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Obdržíte zajímavou SMS zprávu,
která vás nejdříve naštve. Když o získané informaci ale začnete více přemýšlet, využijete ji ku prospěchu svému. Aby také ne, když nepůjde o nic
většího, než jsou kšefty a peníze.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Ve vašem partnerském vztahu to začne povážlivé skřípat. Na partnerovi
vám začne vadit každá maličkost, ovšem stejně tak tomu bude v opačném
gardu. Pokud nemyslíte hned na rozchod, dejte si delší pauzu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Vůbec to netušíte, ale už delší dobu
jste v hledáčku osoby, která se do vás
bezhlavě zamilovala. Na dotyčného
nepřijdete ani v těchto dnech, i když
indicií k jeho identitě už budete mít
více než dost.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
S pracovními úkoly si během následujících dní sami neporadíte, budete potřebovat vydatnou pomoc.
Sehnat ji ale bude hodně složité, protože hodně kolegů jste si proti sobě
v poslední době poštvali.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Abyste dosáhli svého cíle, musíte použít lsti. Ostatně to vy umíte velice
dobře, takže vymyslet něco, abyste
obelstili nadřízeného, nebude velký
problém. Jen pozor, abyste do nastražené pasti nespadli sami.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Během týdne budete hodně nakupovat, vaše touha mít spoustu nových
věcí a hned bude obrovská. O víkendu ale přijdete na to, že vám nezbývají
peníze na romantický výlet. A nastane
problém.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Čeká vás návštěva tchýně, ze které
nebudete mít žádnou radost. Ostatně jako vždy. Budete hledat tisíce
výmluv, jak se z rodinného setkání
vyvléct, ale nikdo vám na to nenaletí. Budete muset zůstat doma.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Celkem harmonický týden naruší
jen zpráva obsažená v dopise, který najdete v běžné poště. Nejprve
jí nebudete ani věřit, ale po zjištění
podrobností poznáte, že jste na tom
hodně zle se svými úsporami.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Užijete si společnosti do sytosti, a navíc se seznámíte s tolika zajímavými
lidmi, že tomu ani nebudete věřit.
Ostatně právě tyto dny vám nahrávají k tomu, abyste konečně poznali
toho pravého partnera pro celý život.

nákupní
servis
pro vás
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Džus je šťáva připravená lisováním ovoce nebo zeleniny. Existují jednodruhové nebo smíšené z několika druhů. Džusy z čerstvého ovoce nebo zeleniny, které neprošly dehydratací,
jsou většinou chutnější a dražší, k dostání jsou ale i levnější řidší variant, které se nazývají
nektary. Kdo má v oblibě značku Relax, měl by navštívit Penny market, který nabízí i nejlevnější privátní značku. Pro Happy Day Rauch se vypravte do Kauflandu, nápoje značky
Toma jsou cenově nejvýhodnější v pultech Tesca, které je na tom společně s Albertem nejlépe
i v porovnání oblíbených džusů Hello. V neposlední řadě značku Pfanner jsme objevili ve
čtyřech marketech a všude za stejnou cenu.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 10. listopadu 2021.

Levnější už to nebude
Na stánku dražší,
ale ve schránce pořád za „dvacku“ strana 26

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

21111011463

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Pivín
Dne: 22. 11. 2021 od 7:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ulice od č. p. 88 po
č. 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.
Obec: Sněhotice
Dne: 30. 11. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
č. p. 180, 189, parc. č. K/609/16,
K/609/19, K/609/27.

Obec: Kralice na Hané
Dne: 1. 12. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
č. p. 387, 382, 383, 392, 384 na
ul. Bedihošťská.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 12. 2021 od 8:00 do
10:00 hodin. Vypnutá oblast:
ČS Benzina na ul. Olomoucká.
Obec: Otaslavice
Dne: 8. 12. 2021 od 6:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část chatové lokality s čísly:
540, 542, 572, 70, č. o. 96, 97,
69, 72, 36, 35, 34, 126, 88, 45
a další.

Obec: Prostějov
Dne: 6. 12. 2021 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
stavby bytových domů Partyzánská 36, 38 (T. Wolker Servisní s.r.o.).
Obec: Prostějov
Dne: 7. 12. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
garáže na ul. Letecká (za Mechanikou Prostějov).
Obec: Výšovice
Dne: 9. 12. 2021 od 8:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Výšovice č. p. 35.
EG.D, a.s.

řádková inzerce / vzpomínky
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KOUPÍM

REALITY

FINANCE

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
TEL.: 776 087 428
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosRychlá
půjčka 5 - 30 000 Kč,
ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.:
603
218 330
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

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

strana 26

Dne 18. listopadu 2021
uplyne 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka
Jiřina BOSÁKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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.

Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319

Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178

Dne 18. listopadu 2021
si připomeneme 4. výročí úmrtí
paní Milady KORHOŇOVÉ
z Čechůvek.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery Jarmila, Ivana,
Milena a Ilona
s rodinami.

21040610387

16011421482

Babičko, stále na Tebe
myslíme a nikdy nezapomeneme.

21072820918

Dne 18. listopadu 2021
uplyne 5 let od úmrtí
pana Arnošta MATOUŠKA
z Dřevnovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové
s rodinami.

Dne 18. listopadu 2021
uplyne první smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Hana VAŇKOVÁ
z Otaslavic.
S láskou vzpomíná manžel,
synové a vnoučata.

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí a domov
prázdný zůstává. Jen hořící svíci
a hezkou kytici Ti na hrob můžeme
dát, chvíli postát a s láskou na Tebe
vzpomínat.

Dne 19. listopadu 2021
uplyne 10 let od úmrtí
pana Jana KUNOVSKÉHO
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie a synové Jiří
a Tomáš s rodinami.

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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20043020669

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 21. listopadu 2021
by se dožila 100 let
paní Libuše MAZALOVÁ
z Vrahovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje snacha Marta,
vnoučata Martin,
Markéta a Radek
s rodinami.

Jednota Československé obce
legionářské Prostějov děkuje
Statutárnímu městu Prostějov
za podporu, která významným
způsobem pomáhá v úsilí
o zajišťování jednoho ze základních
úkolů ČsOL – připomínání
a šíření legionářských tradic.
MVDr. Zdeněk Bezrouk
předseda Jednoty
ČsOL Prostějov

21061620769
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Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 17. listopadu 2021
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustil
pan Václav KAJNAR
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Věra s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK
19. listopadu,
v 10.00 hodin

Dne 21. listopadu 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav VYROUBAL
ze Hvozdu u Prostějova.
S láskou stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami. Kdo jste
ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 16. listopadu 2021
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
paní Marie BĚLEJOVÉ,
rozené Zavadilové z Kostelce na Hané.

Děkujeme všem, kteří ji měli rádi
a vzpomenou s námi. Manžel,
dcera Marcela a synové Hynek
a Václav s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

2'ŐÌ-129e
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál...

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme
Ti naposled dávali, maminko, sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce
hřát, ale kdo Tě miloval,
nepřestane nikdy vzpomínat.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

21102921407

Čas všechno mění,
i pláč časem ustane, vzpomínka
v našich srdcích na Tebe však zůstane.

PŘEDPLATNÉ
za starou cenu

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.

Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
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15. listopadu 2021

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Antonín Galář 1935
Prostějov
Jana Začalová 1943 Brodek u Prostějova
Stanislav Dočkal 1939 Klenovice na Hané
Květoslava Fuksová 1932
Kaple
Marie Hertlová 1951 Olšany u Prostějova
Josef Klemeš 1954
Stínava
Olga Langrová 1930
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 15. listopadu 2021
Jiří Krejčí 1941 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Helena Kyselá 1952 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 16. listopadu 2021
Milan Mlateček 1947 Hrubčice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 19. listopadu 2021
Jiří Klíč 1954 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Studená 1934 Olomouc 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Bureš 1938 Otaslavice 13.00 kostel Otaslavice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Zatloukalová 1923
Prostějov
František Raška 1955 Čelechovice na Hané
Vlasta Kopečná 1957
Želeč

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 16. listopadu 2021
Miloslav Konečný 1934 Stařechovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Růžena Vlková 1946

Prostějov Ludmila Zatloukalová 1925

Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní agentura přijme do pracovního poměru invalidního důchodce
jako vrátného na zimní stadion v Prostějově. Informace na tel.: 602 786 692

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

2007162118

21100421426

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

21102621397

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 19. 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

Frézař/-ka
28 800 Kč
dvousměnný
střední odborné
Zámečnictví Fojtík, Hrubčice
Manipulační dělník/-ce 20 000-22 000 Kč jednosměnný
základní+praktická
Nature, Držovice
Montážní pracovník/-ce 19 000 Kč
třísměnný
základní+praktická
MB TOOL, Prostějov
Noční expedient/-ka
35 000-45 000 Kč noční
střední odborné
Makovec, Kostelec n. H.
Obchodník/-ce
30 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Okno Nemovitostí, Prostějov
Operátor/-ka výroby
21 000-30 000 Kč třísměnný
základní+praktická
Linaplast, Kralice n. H.
Pracovník/-ce střihárny 20 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Gala, Krasice
Sociální pracovník/-ce 23 000-25 000 Kč jednosměnný
vyšší odborné
Charita 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 tel.: 950 154 317.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodavač/-ka
120 Kč/hod. dvousměnný střední odborné Makovec, 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: tel.: 950 154 317.

21111211462

21111211479

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

å¿GQÛ]YUDWQH]DPøVWQDQRVWYNUDMLVW¿OHNOHV¿

V Prostějově je už více volných míst
PROSTĚJOV Počet lidí bez práce
v celém Olomouckém kraji neustále klesá. A tento stav pokračuje
i v Prostějově. V říjnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na
13 161, počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl na již
9 545 a podíl nezaměstnaných osob
poklesl na 3,0 procenta. To jsou základní fakta ze statistik k poslednímu
říjnovému dni, které média obdržela
od Krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Olomouci.
K 31. říjnu bylo evidováno celkem 13 161
uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl
o 617 nižší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku pak dokonce o 2 094

osob. „Z tohoto počtu bylo 12 076 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve
věku od 15 do 64 let, což je o 639 méně
než na konci předchozího měsíce. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 2 216. V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno
1 760 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 810 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 401 osob,“ prozradil
Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu
práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci. Jak dále uvedl, z evidence během měsíce odešlo celkem 2 377
uchazečů. „Bylo to o 633 osob méně než
v předchozím měsíci a o 23 osob více než
ve stejném měsíci minulého roku. Do

zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 500, což je o 522 méně než
v předchozím měsíci a o 109 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Dále bylo
357 uchazečů o zaměstnání umístěno
prostřednictvím úřadu práce, to je o 78
méně než v předchozím měsíci a o 25 více
než ve stejném období minulého roku.
V neposlední řadě pak 877 uchazečů bylo
vyřazeno bez umístění,“ popsal tradičně
velice detailně Jaroslav Mikšaník, hlavní
analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu. Nejvíce se
počet lidí bez práce snížil na Olomoucku,
a to o 310 osob, což byl zároveň i největší

procentuální pokles (o 6,5 %). „Co se týká
Prostějova, tady bylo k 31. říjnu registrováno 1 616 nezaměstnaných osob, z toho
932 žen. Volných pracovních míst hlásí
prostějovské firmy 1 936 a podíl nezaměstnanosti klesl už na 2,1 procenta,“
sdělil Mikšaník.
Ke konci října bylo v Olomouckém
kraji evidováno 7 027 žen bez práce,
jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53 %. V evidenci je také
2 275 osob se zdravotním postižením,
což představovalo 17 % z celkového
počtu nezaměstnaných. „Ke konci posledního měsíce bylo evidováno také
841 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 134 osob a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl nižší
o121osob.Nacelkovénezaměstnanostise
podíleli šesti procenty. Podporu pobíralo
4 034 uchazečů o zaměstnání, což je
31 % všech uchazečů vedených v eviden-

podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích čr
<FTQL-TCLUM¾
RQDQéMC·ąCFWRT¾EG
è4X1NQOQWEK
k 31. 10. 2021 (v %)

ci,“ vyčetl z čísel hlavní analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Olomoucký kraj evidoval k 31. říjnu
celkem 9 545 volných pracovních míst,
jejich počet byl o 150 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 827 než ve stejném
měsíci minulého roku. Na jedno volné

pracovní místo připadalo v průměru
1,4 uchazeče, z toho nejvíce na Přerovsku
(2,0), naopak nejméně na Prostějovsku,
kde to je pouze 0,8 uchazeče o zaměstnání
na jedno volné místo. „Čili počet volných
pracovních míst v tomto regionu je vyšší
než počet nezaměstnaných,“ objasnil situaci na trhu práce Jaroslav Mikšaník. (mik)
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Dykova ulice
Miroslav ZDRÁHAL, Prostějov
Výherce získává:BEDÝNKA JABLEK v hodnotě 400 Kč.

I pětačtyřicáté vydání 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 18. 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
Hana Naiclerová
Miloslava VINCOURKOVÁ, Kelčice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BLÍŽÍ SE ADVENT...
Pavel ŠOBR, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ VOUCHERv hodnotě 400 Kč na vstupné do zámku.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 3, 9, 9
Libor NAKLÁDAL, Smržice
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Udělejte svým psím miláčkům hezkého Ježíška.
Bohuslav AMBROŽ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

18120761378

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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AIDA, ALFY, ANÝŽ, BUFA, EAST, EASY, FERDA, FIFA, FLÁM, KALJA,
KATAT, KUKLENY, KULMA, MISS, MVII, MÝTY, ODEV, ODKLAD,
SERIFA, SMYK, STÁJE, SUVA, SVET, TESK, UDIT, VNUK, YETI,
ŽENITBA, ŽOKY

19111261313

PRO NÁKUP...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili jednu z hvězd českého šoubyznysu, která už za 11 dnů rozsvítí vánoční strom a odstartuje
tím i seriál akcí Prostějovská zima 2021...
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KINO SLAVÍ

50. NAROZENINY
KDY: SOBOTA 20. LISTOPADU, 16:00 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 1, PROSTÌJOV

Narozeninová oslava s hvězdnými hosty.
Takové jsou plány prostějovského kina
Metro 70 na tuto sobotu. Kulaté padesátiny, které mělo kino loni, se zkrátka musí
oslavit! Byť o něco později a byť s aktuálními epidemiologickými opatřeními. Ale
také účastí režisérů Víta Klusáka či Václava Marhoula, doslova kometou akce by
pak měla být Barbora Poláková!
Prostějovské kino existuje sice v roce 2021 již
jedenapadesátým rokem, ale aktuálně pořádá
oslavu teprve 50. narozenin, jež se kvůli covidu nemohla loni uskutečnit. Koronavirová
pandemie omezuje, ale snad neohrožuje,
akci i tentokrát. Přesto se předpokládá, že
oslavy těchto kulatin budou veliké, vedení
kina slibuje nabitý a pestrý program. Popřát

v sobotu 20. listopadu přijdou i hvězdní hosté. „Naše pozvání mezi jinými přijal režisér
dokumentárních filmů včetně snímku V síti
Vít Klusák,, z čehož máme velkou radost.
Účast potvrdil také Václav Marhoul, který
momentálně chystá film v Hollywoodu a seznam hostů na poslední chvíli ozářila i známá
herečka a zpěvačka Barbora Poláková, mimo
jiné hvězda několika posledních úspěšných
filmů jako Prvok, Šampón, Tečka a Karel
nebo Bábovky,“ prozradila ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová.
Jaký je itinerář slavnostního dne? Začíná se
už odpoledne, v 16:00 bude předpremiéra
filmu Král Richard: Zrození šampiónek.
Jedná se o životopisné drama natočené
podle příběhu Richarda Williamse, trenéra

a otce světově proslulých tenistek Venus
a Sereny. Od 19:30 hodin proběhne se známými hosty talk show o kinech, filmech
a chrámech kultury obecně a v pozdních
hodinách se bude o zábavu starat oblíbené
DJ duo. Navíc mohou návštěvníci vidět
nově rekonstruované foyer, prohlédnout si
kinokavárnu, vyfotit se u fotozrcadla, připít
si s námi na zdraví a něco k tomu zakousnout. „Přijďte s námi slavit, povídat si, poslouchat hudbu, pít, tančit a sledovat filmy.
Společně si připomeneme, že kino Metro
70 je v Prostějově už půl století,“ vzkazuje
Barbora Kucsa Prágerová.
Vstupenky lze zakoupit přes internetovou
stránku www.metro70.cz, více k akci se dozvíte ze strany 23 dnešního vydání.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 15. listopadu
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
český romantický film
20:00 DONNIE DARKO
sci-fi USA
úterý 16. listopadu
17:00 ETERNALS
americké akční drama
20:00 KINO NA SLEPO
náhodně vybraný film
středa 17. listopadu
15:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
17:00 DUNA
americké sci-fi
20:00 POSLEDNÍ NOC SOHO
horor Velká Británie
čtvrtek 18. listopadu
15:00 METRO SENIOR:
POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHŮ
italský dokument
17:30 HLAS LÁSKY
hudební drama Kanada
20:00 FRANCOUZSKÁ DEPEŠE
Liberty, Kansas Evening Sun
romantická komedie USA
pátek 19. listopadu
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaná komedie ČR
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 DUNA
sobota 20.listopadu
16:00 KRÁL RICHARD:
ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
životopisné drama USA
19:30 NAROZENINOVÁ TALK SHOW
oslava 50. výročí kina Metro 70
neděle 21. listopadu
10:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
15:30 ADDAMSOVA RODINA 2
animovaná komedie USA
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 FRANCOUZSKÁ DEPEŠE
Liberty, Kansas Evening Sun

Kniho klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 20. listopadu
15:00 O PRINCEZNĚ,
KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
animovaná československá pohádka
17:30 ŽENSKÁ POMSTA
česká komedie
20:00 ŽENSKÁ POMSTA

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

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov
pátek 19. listopadu
19:30 DYMYTRY
koncert s cílem na blízký kontakt
s fanoušky, oslava desetiletého výročí se
starými i novými hity
neděle 21. listopadu
10:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
nové představení Ať žijí pohádky!
s focením a autogramiádou

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 15. listopadu
19:00 SMÍM PROSIT?
svižná komedie Činoherního studia Bouře
Hrají: Jan Révai, Martin Polách/Igor Bareš,
Robert Jašków/Jarmil Škvrňa, Kateřina
Janečková, Petr Pěknic/Karel Zima
Režie: Jaromír Janeček
pátek 19. listopadu
19:00 LADY OSKAR
komedie divadla Kalich Praha
Hrají: David Suchařípa, Ladislav Hampl,
Jan Kříž, Vendula Fialová, Barbora
Vyskočilová/Marie
Křížová,
Denisa
Pfauserová/Leontina Hromádková
Režie a hlavní role: Jana Paulová
sobota 20. listopadu
17:00 NOC DIVADEL: LETEM SOKOLÍM
mistrná klaunerie pro celou rodinu
z brněnského Divadla Bolka Polívky
odhaluje podivuhodné přátelství dvou
klaunů
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Režie: Petr Jarčevský
20:00 NOC DIVADEL: KABARET
PROSTĚJOVSKÝCH DIVADEL
chacharózní program plný třeskutně
vtipného spektáklu, program tvoří
Divadlo
Point,
Moje
Divadlo,
Nemoderní Ženy, Evah, Marta Matějová,
Knitty Witty, atd.
do 5. prosince
CESTAMI TVŮRCŮ MODERNÍ
ARCHITEKTURY V OLOMOUCKÉM
KRAJI
výstava ke 150. výročí narození Jana Kotěry,
architekta mezinárodního významu a vůdčí
osobnosti české moderní architektury

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov
úterý 16. listopadu
19:00 BRANDON THOMAS:
CHARLEOVA TETA
klasická komedie v nejnovějším
provedení další generace

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 15. listopadu
17:00 VIETNAM: Z PROSTĚJOVA
AŽ NA VRCHOL FANSIPANU
cestovatelský večer v režii ptenského rodáka
Václava Plesky a Prostějováka Karla Ptáčka
úterý 16. listopadu
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
cyklus přednášek ,,Evropské kulturní hodnoty“
čtvrtek 18. listopadu
15:00 PORADNA SOS
akce pro spotřebitele
15:00 DESKOHRANÍ
oblíbená akce připravena, přijďte sami
nebo s kamarády, spolužáky nebo rodiči,
pro všechny se najde ta pravá hra

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2
do 17. listopadu
17:00 PO STOPÁCH MISTRŮ
výstava žáků letní výtvarné školy

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
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, která aktuálně
zdobí hlavní sál Husova sboru Církve
českobratrské husitské

Zámek
Prostìjov
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
čtvrtek 18. listopadu
17:00 OBRÁZKY KARLA TOMANA
vernisáž ze soukromé sbírky pana
Jozefa Drobného ze Sušic

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice
do 21. listopadu
SVÍTÁNÍ
výstava obrazů Heleny Pirohové

The 27
Music Bar
Školní 27, Prostějov
sobota 20. listopadu
20:00 PREMIER A MINAMI
koncerty

Národní
dùm
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
sobota 20. listopadu
16:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE
k tanci hraje kapela Romantica band Romana
,,Pytlíka“ Doležela

Sportcentrum DDM
Vápenice 9, Prostějov
pátek 19. listopadu
13:30 KERAMIKA POD STROMEČEK
výroba originálních dárků z keramické
hlíny, dílna pro děti i rodiče

Prostìjovské
zima
Náměstí T. G. Masaryla (před budovou muzea)
pátek 19. listopadu
8:00 – 14:00 CURLING
žákovský turnaj na ledě pro žáky 2. stupně ZŠ
16:00 – 21:00 HANÁCKÉ CURLING
curling na ledě pro děti

BASKETBAL:

akce v regionu
V Kralicích budou zachraňovat muže
Zpestřit státní svátek si budou moci milovníci divadla v Kralicích na
Hané, místní kulturní dům totiž přivítá dvojici herců z Divadla Komediograf. Na Hanou dorazí Sandra Nováková a Roman Zach, kteří sehrají představení Program na záchranu mužů.
A jak už to tak v poslední době je v módě, bude cílit hlavně na rozdíly vnímání světa mezi muži
a ženami a jejich komplikované i když veskrze zábavné soužití. Co myslíte,
povede se „záchrana“ uskutečnit? Přijďte se podívat ve středu 17. listopadu od 19.00 hodin.

„Metle“
budou dávat Karla

Den poezie
v Němčicích nad Hanou

Byla to zpráva, která zasáhla statisíce lidí
v České republice: zpráva o úmrtí Karla
Gotta. Dlouho to netrvalo a světlo světa
spatřil snímek Karel, který pojednává
právě o jednom z nejznámějších českých
zpěváků. Dílo Olgy Malířové Špátové bylo
uvedeno do kin v loňském roce, a je čistě
dokumentární. Mezi veřejností sklidil film
vesměs dobrá hodnocení a kladné recenze. Nadcházející sobotu 20. listopadu od
19.00 hodin má dojít k promítání Karla
v otaslavické sokolovně.

Městská knihovna Němčice nad Hanou
zve všechny příznivce na další ročních celorepublikového festivalu Den poezie, který
se bude konat dnes, tj. v pondělí 15. listopadu od 16:00 hodin v městské knihovně.
Zarecitovat si může kdokoliv z řad široké
veřejnosti. Pokud se budete chtít pochlubit
vlastní tvorbou, verše vezměte s sebou a trému nechte doma. Festival se koná od roku
1999 na památku narození Karla Hynka
Máchy, jenž přišel na svět 16. listopadu
1810.

CO, KDY, KDE aneb
informace a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin,
po předchozí telefonické domluvě, nabízíme podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, či
manželské krizi. Poradenství pro rodiče při
obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování. S psycholožkou Mgr.
Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.

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. Není
nutné se předem hlásit.
* v úterý 16. 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 pomůžou lépe porozumět svým dětem, vychovávat je k zodpovědnosti, správně
s nimi komunikovat a řešit konflikty. Budete
se snažit pochopit chování a zlobení dítěte.
* ve středu 17. 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.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* v pátek 19. listopadu od 16:00 do 17:30
hodin bude probíhat beseda USPÁVÁNÍ
JEŽKŮ o ježcích, o jejich životě a zimním
spánku. Povídání bude doplněno o ukázku
živých ježků. Pro děti budou připraveny hravé
ježčí aktivity. Besedy se zúčastní i vedoucí
Stanice pro handicapované živočichy
v Němčicích nad Hanou. Akce bude probíhat
v Kovárně Ekocentra Iris.
* v sobotu 20. listopadu od 10:00 do 13:00
RÙZNÉ...
hodin proběhne v Kovárně Ekocentra Iris
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
BYLINKOVÉ DOPOLEDNE. Známý
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
litovelský bylinkář Vláďa Vytásek vás seznámí
Svatoplukova 15, Prostějov,
s různými bylinkami a jejich účinky a vysvětlí,
tel. 775 549 777
jakým způsobem bylinky zpracovávat.
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtSONS PROSTÌJOV
vrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organi- odborného sociálního poradenství a nabídky
zace nevidomých a slabozrakých (SONS) baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke
poskytuje zrakově postiženým klientům sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
základní poradenství, sociálně aktivizační tvarovky různých velikostí).
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčevyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek ní kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové uli- křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na tel. č. 588 008 095,
ci 15: pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30,
724 706 773
čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
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.

pondělí 15. listopadu
18.30 BCM Orli Prostějov – BK Opava (1. kolo extraligy kadetů U17, Sportcentrum DDM Prostějov)
středa 17. listopadu
9.00 BCM Orli Prostějov – SK UP BCM Olomouc
(8. kolo žákovské ligy, Sportcentrum
DDM Prostějov)
sobota 20. listopadu
17.00 BCM Orli Prostějov – BK Opava (11. kolo
žákovské ligy U15, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 21. listopadu
9.00 BCM Orli Prostějov – BK Mohelnice (12. kolo
žákovské ligy U15, Sportcentrum DDM Prostějov).

FLORBAL:
sobota 20. listopadu
8.00 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK, FBC Droždín
(8. kolo Olomoucké ligy mužů, hala Kostelec)
9.15 SK K2 Prostějov „B“ – TJ Postřelmov (8. kolo
Olomoucké ligy mužů, hala Kostelec na Hané)
10.10 FBC Playmakers Prostějov „B“ – FBC Lipník „B“
(4.koloOlomouckésoutěžemužů,halaOlšanyuPv)
11.45 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK – TJ Postřelmov (8. kolo Olomoucké ligy mužů, hala Kostelec)
12.30 FBC Playmakers Prostějov „B“ – TJ Postřelmov „B“ (4. kolo Olomoucké soutěže mužů, hala
Olšany u Pv)
13.00 SK K2 Prostějov „B“ – FBS Olomouc „C“
(8. kolo Olomoucké ligy mužů, hala Kostelec)
18.00 SK K2 Prostějov – FBC Intevo Třinec (10. kolo
Divize, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
neděle 21. listopadu
9.00 SK K2 Prostějov – SVČ Odry (6. kolo ligy starších žákyň, hala Sportcentrum DDM Vápenice, PV).
13.40 SK K2 Prostějov – Asper Šumperk (6. kolo ligy
starších žákyň, hala Sportcentrum DDM Vápenice,
Prostějov)

HÁZENÁ:
sobota 20. listopadu
15.30 TJ Sokol II Prostějov – SHC Maloměřice B (9. kolo 2. ligy mužů JM, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho PV)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 19. listopadu
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Bobři Valašské Meziříčí (15. kolo ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS PV)
sobota 20. listopadu
13.30 SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk
(15. kolo ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)
15.30 SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk
(15. kolo ligy starších žáků, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)
17.45 SK Prostějov 1913 – HCM Warrior Brno
(2. kolo nástavby ligy dorostenců, zimní stadion
Prostějov)
neděle 21. listopadu
12.00 a 13.00 SK Prostějov 1913 „B“ – HC Olomouc „A“ (4. kolo ligy 3. tříd, zimní stadion Prostějov)
12.00 a 13.00 SK Prostějov 1913 „A“ – HC Olomouc „B“ (4. kolo ligy 3. tříd, zimní stadion PV)
14.15 SK Prostějov 1913 „B“ – SK Prostějov 1913
„A“ (16. kolo ligy mladších žáků, zimní stadion
Prostějov)

LUKOSTØELBA:
středa 17. listopadu
8.30 Sokolský pohár v halové lukostřelbě (pohárové
klánídospělýchimládeže,sportovníhalaKostelecn/H)

VOLEJBAL:
sobota 20. listopadu
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Šelmy Brno „B“
(9.a10.kolo2.ligyženČR,letníhalauvelodromu)
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PROSTĚJOV MÁ

PŘEDPLATNÉ
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Naleznete
uvnitř

V LETECKÉ AKROBACII

SERVIS
PRO ŽENY
ƔƔ Čas letí jako zblázněný a my jsme
tady již s listopadovým dílem tematické
strany, která je určena nejen něžnějšímu
pohlaví...
strana 25

Foto: Michal Sobecký

Folklórní soubor
rozjuchal při oslavách
půlstoletí divadlo
strana 24

Michal SOBECKÝ

(QVQCTEJKX6/KEJ¾NMC

PROSTĚJOV Mladý letecký akrobat Tomáš Michálek z Aeroklubu Josefa
Františka Prostějov dosáhl skvělého úspěchu na letošním mistrovství ČR v letecké akrobacii bezmotorových letadel v kategorii Intermediate, které proběhlo na letišti ve Zbraslavicích. Prostějovský rodák získal zlato a stal se mistrem
České republiky! Dvaadvacetiletý závodník studující obor Dopravní pilot na
Žilinské univerzitě svůj úspěch hodnotil jako drama.
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HURIKÁN
DO ČELA
ƔƔ Korfbalový tým SK RG Prostějov
si nezadal s větrným poryvem a po dvou
výhrách se hned na startu extraligy usadil
na prvním místě tabulky
strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
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PROSTĚJOV Jen nepodcenit. S takovým heslem nejspíš půjde Prostějov do dalšího domácího utkání. Jestřáby v něm totiž čeká předposlední tým tabulky Havířov. Celek z pomezí Moravy
a Slezska se v probíhající sezóně neskutečně trápí. A vedení klubu zareagovalo, po několika hráčských výměnách došlo už i na změnu trenéra. Co to znamená? Že na Hanou se vrací, tentokrát
v týmu soupeře, bývalý kouč Jestřábů Aleš Flašar! Utkání, kterému navíc nechybí náboj derby,
začne ve středečních 18.00 hodin.
Chance liga má za sebou už více než třetinu utkání. Pomalu se tak začaly rozevírat nůžky mezi
týmy úspěšnými a neúspěšnými. A jak se zdá, Havířov bude v tomhle ročníku patřit do druhé
skupiny.
Ani tentokrát to totiž nevypadá na play-off. Týmu se většinu sezóny nedaří, zejména úvod ročníku byl příšerný – tým hned zkraje schytal deset branek od Slavie. Ani poté se však příliš nepředvedl. Porážky pak už sice ani jednou neměly podobu debaklu. Na body však havířovští dosahovali jen zřídka. A tak přišly změny, z týmu odešli Kabelka, Veselý či Mrowiec, naopak se do něj
přesunuli Karol Korím, Šimon Kratochvíl nebo naposledy Patrik Kadeřávek. Své místo taky opustil trenér Jiří Režnar
a přenechal jej dnes již šestapadesátiletému trenérovi Aleši Flašarovi, který na Hané působil před třinácti lety.
I přes veškerou mizérii si nicméně tým nedávno spravil chuť, před reprezentační pauzou porazil vedoucí Třebíč 2:1
v prodloužení.
Z týmu je zatím zdaleka nejproduktivnější Jan Hudeček (7+11), s osmi zásahy je nejlepším střelcem Vlastimil Dostálek. Asistencím v týmu vládne opět Jan Hudeček. Davidu Chrobočkovi pak stačí šest asistencí, aby byl nejproduktivnějším obráncem Havířova. Statistiky +/− pak patří Matúši Hlaváčovi (+5).
Na závěr se pak podívejme na prostějovskou stopu. Ta není úplně malá. Kromě již zmíněného Aleše Flašara totiž v Havířově působí rovněž hokejisté Karol Korím a Alex Rašner, kteří u Jestřábů v minulosti oba krátce působili.
(sob)
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MOŘICE Oslavy svatého Martina má většina lidí spojené s pojídáním svatomartinské husy
a popíjením mladého vína. Že se památka tohoto světce dá připomenout i duchovnějším 0CFJWFGDPÊM[UGXMT¾UPÆOOQąKEMÆOMQUVGNGUMX÷NQDTC\UXCVÆJQ/CTVKPCPCDÊNÆOMQPKF÷NÊEÊJQUGUGåGDT¾MGO
QUXčLTWFÚRN¾wċ
Foto: Martin Zaoral
způsobem, už řadu let dokazují svatomartinské koncerty v mořickém kostele. Není to ostatně náhoda. Jedna z nejkrásnějších barokních památek regionu je zasvěcena právě svatému populárnější trio „Adams sisters“. i Oslí koledu. „Slyšel jsem je po- houslový virtuóz Václav Hudeček, by
Martinovi. Uplynulou sobotu 13. listopadu v něm vystoupila akustická kapela „The Adams To pokračuje v rodinné tradici tvor- prvé a musím říct, že to bylo milé měl poslední adventní neděli dorazit
by vlastních písniček založených a nevtíravé vystoupení hudebníků, jeho neméně slavný kolega Jaroslav
family“ z Moravičan. Navzdory názvu skupiny se rozhodně o žádný hororový zážitek nejednalo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Koncert proběhl jako jedna ze tří
akcí připravených v rámci právě probíhajících mořických hodů. Mezi
ty další dvě patřila vernisáž v místní
knihovně, kde byly vystaveny obrazy
výtečného malíře Květoslava Černého. Autor žijící v Němčicích nad Hanou ve svých dílech zachycuje osobní vzpomínky na hanácký venkov
a krajinu poloviny minulého století.
Chybět nemohla ani tradiční nedělní
mše svatá, kterou vždy slouží některý
z příslušníků řádu Nejmenších bratří
sv. Františka z Pauly, jemuž Mořice

v minulosti patřily. „Naším záměrem
bylo pojmout mořické hody letos trochu ve větším. Připravenou jsme měli
například hodovou zábavu, tu jsme se
však kvůli epidemické situaci rozhodli zrušit. Tancovat v rouškách by přece jen nebylo úplně ono,“ prozradil
starosta obce Tomáš Pavelka.
Na koncert se nevelký kostel vynikající neobvyklou architektonickou
kompozicí i bohatou sochařskou
výzdobou zaplnil do posledního
místa. Původně byl na programu
koncert Dechového orchestru ze
Zábřehu, který měl zahrát klasické
Beethovenovy, Bachovy či Dvořákovy skladby. Za něj však z důvodu
onemocnění některých z jeho členů
nakonec zaskočila skupina „Adams
Family“ z Moravičan u Mohelnice.
Kdo by dle názvu čekal hororový
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na DYMYTRY
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Po velkolepém turné Monster Meeting si česká metalová kapela Dymytry naplánovala ještě pro letošní rok sérii menších koncertů pro radost
svou i fanoušků. Turné jedenácti koncertů tentokráte cílí na blízký kontakt s fanoušky, prostory s klubovou atmosférou, bez obřích scén a dalších hostů. Aby si každý mohl odnést trošku jiný zážitek, než se Dymytry
vrátí s novým albem do hal a k velkolepým koncertním výpravám.
Přijďte si užít staré pecky i nové hity v prostředí, kam se už Dymytry
tak často nevydávají.
Zapojte se do soutěže ještě dnes a vyhrajte vstupenku na koncert,
který proběhne v pátek 19. listopadu 2021 ve Společenském domě
v Prostějově. Vstupenku tak získá hned šest vylosovaných šťastlivců.

6287¨l1©27=.$=1©
VE KTERÉM ROCE BYLA KAPELA ZALOŽENA?

a) 1993

b) 2000

c)2003

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „DYMYTRY“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo
582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042,
případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka 18. října do 10:00 hodin.
NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ TEL. ČÍSLO!!! Výherce budeme
kontaktovat ještě ve čtvrtek dopoledne.

metal, ten by se spletl. Rodinné
uskupení vzniklo kolem frontmana folkové skupiny A.M. Úlet Jana
Adamce. Obě jeho dcery Marka
a Majda Adamcovy pak společně
s další kamarádkou vytvořily stále

na folk rockových melodiích s důrazem na přemýšlivé texty. Během
koncertu kapela předvedla skladby
inspirované různými světovými
městy, ať už to byl Řím, Londýn, či
Jeruzalém, a jako jakousi předzvěst
přicházejícího adventu zahrála
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kteří mají muziku skutečně v krvi.
Všem to společně krásně ladilo,“
zhodnotil jeden z posluchačů.
Talentované dívky by již co nevidět
měl na stejném místě vystřídat ostřílený harcovník. Do mořického kostela, kde před čtyřmi roky koncertoval

Svěcený. „Věříme, že i o tento koncert
bude velký zájem. Zda se ho však reálně podaří uskutečnit, to v tuto chvíli
zcela zaručit nemůžeme. Záležet
bude zejména na v té době platných
protiepidemických opatřeních vlády,“
upozornil na závěr mořický starosta.

jjaký
akký
ký bbyl
yll fol
folkrockový
lkrrocckovvý kon
koncert
onnceert v kkostele...
osstelle....
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V sobotu se můžete těšit na klauniády i kabaret
PROSTĚJOV Tady bude pořádně veselo! Devátý ročník Noci
divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu. Letos to
tedy vyjde na 20. listopad. Akce
tentokrát nese podtitul Fresh Air
čili svěží vítr. A už nyní je jisté, že
program v prostějovském divadle
bude letos skutečně natřískaný.
Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre
Night, který v roce 2008 odstartovala
chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se
postupně rozšířila do více jak desítky
evropských zemí. Tato noc prezentuje divadlo tvořivým způsobem
v netradiční formě, a tak i program
v Městském divadle v Prostějově bude
opravdu speciální. „Odvážní návštěvníci prostějovské noci divadel si budou

moci užít show přímo na jevišti v prostoru za oponou. Zájemcům bude
mimořádně přístupná třeba i primátorská lóže, ve které bude intenzivně
pracovat Knitty Witty – Pletárna. Do
tajuplných zákoutí divadelního schodiště pak čerstvý vítr přivane studenty
SŠDAM s jejich reflexí pandemického
života,“ prozrazuje k programu Hana
Šprynarová, dramaturgyně Městského divadla v Prostějově.
Noc divadel také každoročně prezentuje
divadlo tvořivým způsobem v netradiční
formě. Sobotní podvečer v 17.00 hodin zahájí mistrná klaunerie pro celou
rodinu o tom, že lhát se nemá, ani když
víte, že máte pravdu. „Autorská inscenace Letem sokolím Michala Chovance
a Ondřeje Klíče z brněnského Divadla
Bolka Polívky odhaluje podivuhodné
přátelství dvou klaunů, kteří se ve staré

sokolovně urputně snaží připravit na
všesokolský slet,“ pozvala všechny Hana
Šprynarová, dramaturgyně Městského
divadla v Prostějově.
Ve 20:00 hodin pak vypukne třeskutě
vtipný spektákl. Na řadu přijdou prostějovští ochotníci ve vtipném Kabaretu prostějovských divadel. Pestrou
směsici večerního programu vytvoří
Divadlo Point, Nemoderní Ženy,
Moje divadlo, Evah, Marta Matějová
a spousta dalších. „Se zatajeným dechem budou diváci sledovat laskavou
drzost prostějovských ochotníků, kteří
svůj přetlak kreativity napěchují do
Kabaretu prostějovských divadel,“ nastínila Hana Šprynarová.
V programu vystoupí stálice i nováčci prostějovského uměleckého světa.
Diváky čekají brilantně vypointované
skeče. Pestrou směsici chacharózního

programu vytvoří Divadlo Point, Nemoderní Ženy, Moje divadlo, Evah,
Marta Matějová a spousta dalších
osobností, které nezapadají do žádného
uskupení anebo naopak jsou členy vícero souborů. „Odvážní návštěvníci prostějovské noci divadel si budou moci užít
show přímo na jevišti sálu v prostoru za
oponou. Zájemcům bude mimořádně
přístupná třeba i primátorská lóže, ve
které bude intenzivně pracovat Knitty
witty – pletárna. Do tajuplných zákoutí divadelního schodiště pak čerstvý
vítr přivane studenty SŠDAM s jejich
reflexí pandemického života,“ prozradila k programu Šprynarová, která
všechny pozvala s tím, že vstupenky
jsou již v prodeji a kapacita je omezena.
„Prostějováci, i vy ti z Držovic, Určic či
Vrahovic – přijďte na výjimečnou Noc
divadel!“
(mls, rei)
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Kulturní organizace se potýkají
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s úbytkem návštěvníků
Z VERNISÁŽE

KONICE Malířku, která má široký záběr, věnuje se řadě témat a nebojí se experimentovat. Takovou v osobě Heleny
Pirohové nyní představují v Konici.
Zdejší zámek se v pátek stal dějištěm
vernisáže děl umělkyně, která má k regionu velmi blízký vztah. Podle toho taky
vypadala účast na nedávné vernisáži.
„Helena Pirohová je rodačka z Prostějova, teď bydlí v Kralicích na Hané. Maluje olej na plátno, vesměs květiny, zátiší,
portréty a krajiny. Je amatérská malířka,“ uvedla ke tvůrkyni za Městské kulturní středisko Konice Lucie Krejčí. Ta
se již tradičně chopila zahájení výstavy.
Sbírka děl, kterou do Konice Helena Pirohová přivezla, je průřez jejím dílem. Zdaleka se nejedná jen o jedno nebo dvě témata

či motivy. „Je to velká směs nápadů. Zkouším malovat všechno možné, hlavně třeba
kytice. A občas přidám pár mých úletů,“
pousmála se malířka.
V Konici vystavuje už podruhé. Za možnost
představit znovu své dílo je umělkyně ráda.
„Jsou zde nádherné prostory a mám zde
známé, kteří mě k tomu počinu inspirovali.
Jsem moc ráda, na vernisáži panovala velice
příjemná atmosféra, a navíc se sešla spousta
lidí,“ byla spokojená Pirohová. Zároveň také
poděkovala všem, kteří se na organizaci výstavy podíleli. „Zejména bych ráda poděkovala Lucii Krejčí. Vernisáž byla pěkně připravená a celkově se moc povedla.“
Vernisáž zahájila výstavu již v pátek
22. října, lidé mají už jen trochu času,
aby ji navštívili. Aktuálně se počítá s tím,

8ÚUVCXC QDTC\č *GNGP[ 2KTQJQXÆ MQODKPWLG
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že ve výstavních prostorách zámku bude
k vidění do 21. listopadu. Návštěvníci si
přitom nemusí odnést jen příjemný zážitek, ale také hmotnou vzpomínku. Výstava
je totiž prodejní.
(sob)

PROSTĚJOV respirátorem, potvrzením
prodělaném testu, koronaviru nebo očkování. všude pach dezinfekce. tím vším
nyní už klasicky musí počítat návštěvníci
kulturních stánků. Organizace však zároveň strádají. Ač nejsou zavřené, nebo není
omezená kapacita jako loni, tak je současné
době trápí úbytek diváků.
„Od 1. listopadu registrujeme menší zájem jak
o kino, tak o kinokavárnu,“ uvádí ředitelka kina
Metro 70 Barbora Prágerová. Může zde být
souvislost s tím, že se nově neproplácí testy?
„Těch faktorů může být víc. Korelace neznamená kauzalitu. Pokles je vlastně patrný už koncem
října, nicméně zbytek předchozího měsíce byl
nadprůměrně dobrý,“ poznamenala ředitelka.

Situace je horší i u divadla. V minulosti klesl
zájem o předplatné, i nyní sčítají herci ztráty.
„Ale nemáme ještě možnost posoudit, jaký
dopad bude mít neproplácení testů. Od té
doby jsme hráli jen dvě představení,“ konstatuje ředitelka prostějovského divadla Jana
Maršálková. Potvrdila přitom, že lidí chodí
do divadla celkově méně. „Trpíme úbytkem
diváků. Většina z nich jsou abonenti, ale zaznamenali jsme nižší doprodej. Navíc je Prostějov
teď ohledně koronaviru nejhorším regionem
v zemi. Lidi se tak možná i bojí nákazy nebo
jsou v karanténě,“ soudí Maršálková.
S horšící se situací přitom kulturním organizacím hrozí další, již třetí nucené uzavření. (sob)
(sob)

společnost
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Půlkulatiny, jak mají být
„Nebude chybět dort ani Bára Poláková,“
PROSTĚJOV Na velkou událost se chystají v prostějovském Metru
70. Kino tu je už půlstoletí, a rok k tomu, což je důvod k oslavě a připomínce bohaté historie. Protože to však protikoronavirová opatření loňské veselí neumožnila, oslavy se musely odložit. Nyní už to
vypadá nadějně. A tak tuto sobotu 20. listopadu mohou návštěvnice čekat bohatý program se vším všudy: filmy, besedy, zajímavé
osobnosti, a dokonce i DJ. Ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová
(na snímku) slibuje nezapomenutelný zážitek pro všechny, kteří
přijdou kinu k jeho (jedna)padesátinám popřát.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Co vše chystáte na oslavu padesátin kina Metro 70? A museli jste
nějak měnit program?
„V první řadě jsou oslavy o rok posunuté, takže změna nastat musela. Plánovat
jakoukoliv kulturní akci je teď složitější,
ale my jsme neochvějně optimističtí
a věříme, že Prostějov s námi přijde slavit,
i kdyby trakaře padaly. Samozřejmě však
za dodržení aktuálně platných opaření.
V šestnáct hodin chystáme předpremiéru, promítneme film o tenisových legendách sestrách Williamsových a máme
zprávy, že nějaká ta tenisová legenda se
u nás dost možná objeví. (úsměv) Film
Král Richard: Zrození šampiónek má
premiéru koncem listopadu, tak jsme

toho využili a domluvili si speciální projekci. Od osmnácti hodin na návštěvníky
čeká krájení dortu, protože uznejte sami,
že dort nesmí chybět. Aspoň třípatrový!
V půl osmé odstartuje filmově-herecky-režijní talk show. V pozdějších večerních
a nočních hodinách rozvíří závěsy ve
foyer dvojice vinylových jezdců, kteří
kinu pošlou po hudebních vlnách přání
všeho dobrého do dalšího půlstoletí.
Jsme nachystaní i na návštěvu Olomouckých, a proto organizujeme noční rozvozy do hanácké metropole mikrobusem
a minimálně čtyřikrát během pozdních
hodin. Oslavující se tedy nemusí bát zdržet o chvíli déle.“
yyHovořila jste dříve o osobnostech
jako Václav Marhoul. Kdo vše nakonec dorazí?
„Vašek Marhoul je srdcař a dorazí, byť
má v ten den seminář přes půl republiky
daleko. Spolu s ním přijedou Vít Klusák
a Bára Poláková. Vít je s Prostějovem i naším kinem dobře obeznámen, jednak tu

Chci divákům ukázat kino, jak ho vidím.
Jako jedinečné místo s geniem loci, jako
zářící palác filmu i jako prostor setkávání
fanoušků, lidí všeho věku a celé kulturní
obce. V neposlední řadě pak jako krásnou
budovu s obrovským potenciálem...
točil film a pořádal premiéru, ale také nás
navštívil s filmem V síti. Ten den vidělo
jeho snímek více než třináct set diváků!
Vít s Bárou jsou kamarádi, a když jí popsal
krásy kina i celého Prostějova, neváhala
ani vteřinu a hned si nás zapsala do kalendáře. A uvidíme, kdo k nám zavítá ‚jen tak‘,
třeba budeme překvapení...“ (pousměje se)
yyCo bude podle vás takový pověstný „bonbonek“, respektive zlatý hřeb
večera?
„Tím je pro nás skutečnost, že se podle
všeho podaří oslavu vůbec uspořádat!
Těšíme se na všechny a na všechno
stejně - ať už na milé hosty, na návštěvu
sportovců u příležitosti filmové předpremiéry, na večerní program, na naše
oblíbené DJ, na jubilejní plecháčky, trička a limitovanou edici plakátů, které necháváme vyrobit, zkrátka na všechno.“
yy Existuje proticovidové opatření,
které případné oslavy výrazně komplikuje?

návštěvníky, aby se vybavili příslušnými
doklady a respirátory.“
yy Jaké to pro vás osobně je, být
u takto významného jubilea kina
a slavit ho?
„Provozovat kino v Prostějově mi dělá
radost a je mi ctí pořádat jubilejní oslavu. Samozřejmě větší radost by to byla,
když svět nesvírala už druhým rokem
pandemie koronaviru. Nicméně i tak
chci divákům ukázat kino, jak ho vidím.
Jako jedinečné místo s geniem loci, jako
zářící palác filmu i jako prostor setkávání fanoušků, lidí všeho věku a celé
kulturní obce. V neposlední řadě pak
jako krásnou budovu s obrovským potenciálem.“
yy Co byste popřála kinu a jeho divákům do dalších padesáti let?
„Aby nikdy neustrnulo a neusnulo ani
na vavřínech, ani vyčerpáním. Aby lákalo stále více diváků nejen na filmový
program, ale i na doprovodné akce a do

kinokavárny. Ta je mimochodem otevřená nejen těsně
před filmem, ale po celá odpoledne, večery a leckdy
i noci. A na úplně prvním místě mu přeji, aby
každý Prostějovan své
kino aspoň jednou
v roce navštívil.
Což je přání
možná utopické, ale od
toho máme
přání a sny.“
(úsměv)

Foto: arch

jak šel čas s kinem metro 70
• 1968 – výstavba kina
• 1970 – slavnostní otevření kina
• 1991 – na Prostějovsku 16 kin, v té době se stává faktickým
ředitelem kina Ivan Čech
• 2005 – výměna sedaček v kině, mnohé úpravy
• 2010 – rekonstrukce a
technologie 3D

digitalizace

kina,

zavedení

• 2017 – kino přebírá nová ředitelka Barbora Kucsa
Prágerová, Metro 70 se stává evropským „Kinem
měsíce“
• 2019 – první letní scéna pořádaná kinem Metro 70, rok
nato spolupráce s hvězdárnou
• 2020 – vznik kinokavárny
• 2021 – poslední rekonstrukce kina: nový vzhled dostává
foyer i sociální zázemí

21110511451

usmívá se ředitelka kina
Barbora Kucsa Prágerová

„Návštěva kulturních zařízení podléhá
už delší dobu jednotným podmínkám
stejně jako návštěva restaurací, nedá se
říci, že by dnes bylo něco složitější. To
se však může rychle změnit. Epidemická situace není dobrá, to všichni vidíme,
ale nechceme zcela rezignovat na pořádání kulturních akcí. Proto prosíme
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Přítomné však svým zpěvem i zjevem dojalo. „Gábinka, nejmenší zpěvačka, měla
čtyři a půl roku,“ usmívala se Vladimíra
Šolcová poté, co tanečníci s tanečnicemi
předvedli mnohé tance, jeden u příležitosti
odvodu na vojnu. Děti zase zažily vypravování a předvedly, jak se dříve provozovaly
na venkově dětské hry. Mnohé dění pak
vykouzlilo úsměvy na tvářích. Tanec zase
obdiv nad zdatností párů i jednotlivců.
Dvouhodinový program se nakonec setkal s úspěchem. Lidé odcházeli spoko-

jení, s úsměvem na tvářích. „Přišli jsme,
protože manžel dlouhá léta hrál v Klasu
jako klarinetista. A tak jsme se rozhodli
Klas podpořit. Přeci jen padesátka už stojí
za oslavu,“ vysvětlila jedna ze stovek divaček Gábina. Spokojení však nebyli jen diváci. „Účast byla s ohledem na současnou
situaci dobrá. Takže za mě dobré,“ uzavřela
Vladimíra Šolcová.
Pro Klas tím však letošní rok nekončí. Tradičně i na dobu těsně před Vánoci chystá
program.

èNGPQXÆCéNGPM[-NCUWWM¾\CNKPGLGPMTQLGCNGKUMX÷NÆVCPGéPÊFQXGFPQUVK
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

aneb názor
Simony BAJUSZ

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

<¾X÷TNCORKQPQXÆJQRTčXQFW\MWNVWTPÊJQFQOW\CXQP÷NUXCą¾MCéCL
Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ

že se sešla polovina obce na předměstí Prostějova. Původně měli ‚lampioňáci‘ projít
okolo celé vesnice. Nakonec se tak ale nestalo. „Zkrátili jsme trasu, lidi by byli hodně roztahaní. Špatně by se to tam otáčelo a dlouho
bychom na všechny čekali, než projdou křižovatkou,“ objasnila Možná.
Na závěr procházky pak čekala na
účastníky sladká odměna: na dospělé
svařák, pro děti horký čaj. Nejen proto se akce setkala s velkým úspěchem.
„Účast byla dobrá. Bála jsem se, že bude „Lidi jsou šťastní, že se něco děje. Jsou
menší. Nakonec ale přišlo dost lidí,“ libovala přímo nadržení,“ smála jedna z místsi za pořadatele Alena Možná. Vypadalo to, ních žen.

ŽELEČ Pěkné zakončení uplynulého
týdne si zejména pro děti nachystali
v Želči, kde uspořádali lampionový
průvod. Panovala příjemná atmosféra a pohoda, navíc pohádkové znělky
z Macha a Šebestové či Šíleně smutné
princezny znějící z místního rozhlasu.
Zkrátka příjemná pohoda umocněná
lampiony.

tora Milada Sokolová s předsedou komise
životního prostředí Liborem Marčanem
a se zástupci Českého svazu ochránců přírody Evou Zatloukalovou a Petrem Podhorným položili kytice k pomníčku Petra
Albrechta.
(red)

-[VKEGOKUKP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾CQEJT¾PEKRąÊTQF[RąKRQOP÷NKQFMC\2GVTC#NDTGEJVC(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

dnes pojmenována Botanická zahrada
v Prostějově.
A právě tady si minulý čtvrtek smutné výročí úmrtí tohoto významného ochránce
a popularizátora přírody připomněli zástupci vedení města. Náměstkyně primá-

Jeho památku přišli uctít do botanické zahrady radní i ochránci přírody

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 11. listopadu
uplynulo dvacet let od tragické nehody, při níž zahynul RNDr. Petr Albrecht s manželkou a starším synem.
Po tehdejším prostějovském zastupiteli a známém ochránci přírody je

né organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) Pavlína Bartošková.
Studenti se setkali se vstřícným jednáním
třeba na magistrátu. „I když nebyl úřední den,
tak tajemník města Libor Vojtek umožnil
našim studentům přístup na radnici a do budovy městského úřadu,“ ocenila Bartošková.
Kromě středoškoláků se do sbírky zapojily
opět i čtyři základní školy. „Na ZŠ v Melantrichově ulici získaly opět tři dvojice nejvyšší
částku a na základních školách v ulicích Dr.
Horáka, E. Valenty a na ZŠ Jana Železného,
kde nabízely pastelky dvě dvojice, se podařila
vybrat také pěkná částka. Do ulic a různých

PROSTĚJOV Ani letos nemohla chybět
tradiční sbírka Bílá pastelka. Tentokrát
probíhala mezi 11. a 13. říjnem. K pořádání sbírky přispěli v ulicích Prostějova
i studenti a studentky ze střední školy Trivis a Cyrilometodějského gymnázia, kteří
nabízeli široké veřejnosti bílou pastelku za
třicet korun. Trivis měl zastoupení devíti
dvojic a z Cyrilometodějského gymnázia
prodávaly pastelky dvě dvojice.
„Jsme rádi, že letos mohli vyrazit do ulic studenti středních škol, protože minulý rok to
z důvodu pandemie nebylo možné,“ uvedla
předsedkyně oblastní pobočky Sjednoce-

institucí se vypravila opět i naše vedoucí
Lenka Kyseláková,“ informovala Pavlína Bartošková.
Jen na Prostějovsku se díky sbírce vybralo
necelých 54 000 korun. V celém Česku se
jednalo o tři a půl milionu korun. „Děkujeme
školám za výbornou spolupráci a všem dárcům za jejich příspěvek. Moc děkujeme také
pekařství MaM za koláčky, které jsme dostali
pro studenty opět sponzorsky,“ vzkázala Pavlína Bartošková.
Vybrané peníze budou použity například na
speciální výukové programy a celkovou podporu nevidomých a slabozrakých.
(sob)

Bílá pastelka sehnala miliony

2Q TQéPÊ RCW\G Q\FQDÊ OCNÆ X¾PQéPÊ
UVTQOGéM[PCP¾O÷UVÊ\PQXWF÷VK\RTQ
UV÷LQXUMÚEJOCVGąKPGMC\¾MNCFPÊEJwMQN
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děti zdobit hned následující den. „Lidem se
tato novodobá tradice líbí a sami se dopředu
dotazují, zda i letos bude náměstí takto ozdobeno. Jsme rádi, že se tento zvyk ujal a lidé si
tohoto posla Vánoc oblíbili. Malé stromečky
ozdobí ti nejmenší a my se tak budeme moci
opět přesvědčit o jejich šikovnosti a umu,“
říká náměstkyně primátora Milada Sokolová,
která byla iniciátorkou této myšlenky.
„Firma Lesy města Prostějova nám na okrasu
náměstí poskytne devadesát malých stromečků, které do centra přivezou v pondělí
22. listopadu. Od následujícího dne pak už
zdobení ministromků bude v rukou drobotiny,“ doplnil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
(mik)

PROSTĚJOV Více než desetiletá tradice
se po roční odmlce opět vrací do Prostějova. Vloni kvůli šílené covidové pandemii
se sice na náměstí T. G. Masaryka rovněž
objevilo pár malých vánočních stromečků, jejich zdobení ale měli v režii pouze
zaměstnanci magistrátu. Letos je ovšem
znovu nazdobí děti z mateřinek a prvního
stupně základních škol!
Malé vánoční stromky opět orámují náměstí
T. G. Masaryka. O jejich ozdobení se postarají
šikovné ruce dětí ze základních a mateřských
škol. Stromečky se začnou postupně instalovat ve stejný den, kdy bude kácen a přivezen
velký vánoční strom, který Prostějov získalo
od soukromého dárce. Ministromky začnou

na námìstí
uplynulo dvacet let Dìti znovu budou zdobit stromeèky
1
3
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Od tragické smrti PetraAlbrechta

Jak to vidí
KAPITÁNKA

S nápadem obdarovat děti z dětských domovů dárkem, který si sami přejí, přišla
předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život Věra Novotná. „Její
nabídku, ‚inzerovat‘ dárky na jejich webu
jsme v minulosti s potěšením přijali, letos spolupracujeme již podesáté. Dárky
tentokrát poputují i dětem z Azylového
centra Prostějov, SOS Kompas Prostějov
a DD Plumlov,“ doplnila Sokolová.
Nyní je na sociálních pracovnících, aby
vytipovali potřebné. Dárky, které bude
moci veřejnost věnovat, budou jako vždy
vystaveny na internetových stránkách
občanského sdružení Dobré místo pro
život. Tam je bude možné zarezervovat
a následně zakoupit.
(red)

srdce. Za normálních okolností by se všichni
natěšení účastníci sešli v sobotu 20. listopadu. Bohužel po loňském zákazu to aktuální
problémy se šířením covidu neumožnily ani
letos.
„Nejsme schopni kontrolovat všechny, kteří
přijdou na akci, zda jsou, či nejsou naočkování, či otestování. To prostě není v našich
možnostech. Navíc ve škole i ve školce je
aktuálně řada nemocných dětí, některé třídy
byly v karanténě,“ objasnil Večerníku důvo(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
dy zrušení akce velitel SDH Určice Jaromír
Sosík.
(mls) PROSTĚJOV Jubilejní desátý ročník městkyně primátora Milada Sokolová.

akce Strom splněných přání bude
pořádat Okrašlovací spolek města
Prostějova ve spolupráci s občanským
sdružením Dobré místo pro život. Radost budete opět moci udělat dětem
i seniorům z prostějovského regionu.
„Oslovila jsem opět Domov Daliborka
Prostějov, Domov pro seniory Jesenec,
ADP – SANCO – Dům domácí péče,
Domov seniorů Prostějov, Centrum sociálních služeb Prostějov i Léčebnu dlouhodobě nemocných Nemocnice Prostějov,
aby nám v případě zájmu zaslaly jméno,
věk, název přání a fotografii či malůvku
dárku, který si jejich svěřenec přeje,“ vypo8WTéKEMÆUQMQNQXP÷DÚXCNCRąKQDNÊDGPÆO7UR¾X¾PÊ\XÊą¾VGMMCåFQTQéP÷JNCXCPC čítala prostějovská hlavní organizátorka,
JNCX÷
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW předsedkyně Okrašlovacího spolku a ná-

URČICE Tohle je určitě velká škoda. Ale
za dané situace zřejmě nebyla jiná možnost. Veskrze oblíbený lampionový průvod v Určicích, který každoročně bývá
spojen s uspáváním zvířátek a následnou
divadelní pohádkou v sokolovně, se letos
konat nebude.
Naposledy se podařilo Uspávání zvířátek
uspořádat přede dvěma roky. Malí i velcí
tehdy mohli v sokolovně v Určicích sledovat taneční vystoupení i divadelní pohádku
Lesní tajemství vyprávějící příběh víly Lesany, která kvůli nešťastné lásce ke králi ztratila

Zase ten covid! V Určicích Opìt se budou plnit vánoèní /DPSLRQ\SURVYtWLO\åHOHÿ
zvířátka uspávat nebudou pøání: seniorùm i dìtem

-X[UVQWRGPÊO-NCUWPGQFO[UNKVGNP÷RCVąÊK\R÷X
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největším Hanákem. Ocenění dělal čest,
diváci se dočkali vtipů i básničky v hanáčtině. Nebo vysvětlení, proč má klaustrofóbii.
„Mám klaustrofóbii, strach z uzavřených
prostor. Proto nemůžu do hospody, bojím

Ve čtvrtek se prostějovským ženám povedlo venku
3x foto: Michal Sobecký
jjak
akk vypadaly
vyypadalyy oslavy
onavázat
slaavyy padesátin
paadeesáána
tinn klasu...
kskolení
lassu.... Ostravy,
o dva dny později doma ne

krývky hlavy. „Klobouk nosí jen hospodáři.
A já do hospod včil nechodím,“ konstatoval
v jedné ze svých vsuvek moderátor večera
Jiří Vrba. „Tohle je co, vydrovka?“ ptal se na
oko souboristů. Loni Jiří Vrba byl zvolen

4QNGOQFGT¾VQTCXGéGTCUGUXGTXQWWLCN,KąÊ8TDC
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se, že je zavřená,“ poznamenal třeba.
Hlavní slovo však měl Klas. Doslovně tedy
Michael Tvrdík, který dal coby zpěvák hlasivkám hodně zabrat. Stejně jako maličké
děvče, které se téměř ztrácelo na pódiu.

A kdo dorazil, rozhodně nelitoval. Tanec,
hudba, zpěv, tohle magické trio nechybělo,
a všude bohaté kroje. Lidé tak mohli obdivovat kroje dětské, pro chasníky, dívky
i zralejší ženy. Nechyběly přitom ani po-

původní
reportáž

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Folklórní soubor klas? Ten už zná nejen na Prostějovsku kde kdo. Aby ne. Soubor
slavil v sobotu již své padesáté narozeniny. A jak už to má ve zvyku, ve velkém. Jenže co to? Hlavní
sál Národního domu tentokrát nebyl zcela plný. Bohužel se ukázalo, že i sem dolehla koronavirová situace. „Jsme zvyklí na lepší účast. Hodně lidí ale má strach, další jsou v karanténě. Řada lidí
se nám tak omluvila,“ konstatovala produkční Klasu Vladimíra Šolcová. Sál se nakonec skutečně
zaplnil jen zhruba ze tří čtvrtin. Večerník ovšem nechyběl.

V PRAZE TO VYŠLO,

KRÁSNÉ
PADESÁTINY!
JEDNIČKA
VK PODLE KLAS NA OSLAVÁCH PÙLKULATIN ROZDÁVAL RADOST
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Jihomoravanky jsou totiž šesté o tři
body za týmem VK, který v případě
hladkého triumfu přeskočí. Což Hanačky samozřejmě nehodlají dopustit, naopak svým výsledkovým úspěchem dílčího charakteru by se samy
mohly posunout aktuálním pořadím
trochu výš.

Důležitá otázka pro nejbližší extraligové
střetnutí volejbalistek VK Prostějov na
palubovce Šelem Brno: bude v sobotu
20. listopadu k dispozici univerzálka Gabriela Kopáčová dosud pobývající v koronavirové izolaci? A co asistent trenéra
Lubomír Petráš, kterého potkalo totéž?
„Kopy jde v pondělí (tj. dnes – pozn.red.) na
další PCR test, a pokud bude mít negativní
výsledek, může se hned zapojit do přípravy.
V opačném případě se její návrat ještě oddálí.

Podobná situace je u Luboše jen s tím rozdílem,
že otestovat na covid se jde v úterý,“ prozradil
hlavní kouč hanáckého ženstva Miroslav Čada.
Primárním cílem přitom logicky zůstává, aby
pokud možno nikdo další z týmu nepřibyl
mezi covid pozitivní. Zároveň se v zákulisí
pracuje na příchodu nové hráčské posily místo
smečařky Martiny Michalíkové, jež nedávno
ukončila kariéru. „Zatím ale nelze sdělit žádné
informace, sehnat teď adekvátní náhradu není
jednoduché,“ zopakoval Čada.

O návratu absentujících rozhodnou testy,
posila zatím není na obzoru

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

PROSTĚJOV Obdobím náročných
střetnutí teď procházejí prostějovské
volejbalistky. Další výzva z téhle kategorie přijde v sobotu 20. listopadu od
17.00 hodin, kdy nastoupí na půdě
Šelem Brno. A ve 14. kole UNIQA
extraligy žento bude přímý souboj
o pátou příčku průběžné tabulky.

„Podobně jako minulý týden na
Olympu Praha nás čeká velice důležitý zápas takzvaně o šest bodů, jak
se říká. Proto určitě chceme v Brně
bodovat, a pokud se zadaří, tak i zabojovat o vítězství. Šelmy střídají
lepší výkony s ne tak dobrými, ale
my si musíme hledět především
sami sebe. Šanci vyhrát budeme
mít jedině tehdy, když zahrajeme
kvalitně,“ řekl směrem k sobotnímu
duelu hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
Na vlastní palubovce v prvním vzájemném utkání této sezóny porazily
jeho svěřenkyně své nadcházející
protivnice 3:0 (19, 20, 25), leč z větší části vůbec nešlo o jednoznačnou
partii. Družstvo kouče Ondřeje
Bouly, jež nedávno převzal klubový
šéf Martin Gerža, dokázalo z celků
horní poloviny soutěže dosud zdolat

jediný – zato šlo o cenný skalp vedoucího Liberce (3:1). Naposledy
podlehlo v derby na hřišti Králova
Pole jasně 0:3.
Dravé kočky mají v kádru velezkušenou univerzálku Soňu Mikyskovou a ještě ostřílenější nahrávačku
Soňu Novákovou, vedle stabilních
blokařek Anny Širůčkové s Lenkou
Podhrázkou se čím dál víc bodově
prosazují smečařky Tereza Pluhařová
(loni působila v Prostějově) a Adéla
Borovcová. Post libera obsazuje Adéla Chevalierová, na dostatečně široké
soupisce ještě figurují například Klára Faltínová, Anna Komárková, Radka Mokrá či Eva Beránková, sestra
Michaely letos přestoupivší do VK.
Který ze dvou kolektivů lépe zvládne
nejbližší mač, ten si dost pomůže do
dalšího průběhu ligového ročníku.
(son)

vs.

Ke Kopáèové se na covid
listinu pøipojil také Petráš

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Prostějov (son) – Působení ženských
volejbalových týmů z České republiky
v klubových pohárech Evropy 2021/22
otevřela už v předchozích dvou týdnech
Ostrava, když po výsledcích 2:3 venku
a 3:0 doma vyřadila v předkole Challenge Cupu švýcarský Schaffhausen.
„Odvetu jsme zvládli především mentálně v návaznosti na herní válku u soupeře. Hosty jsme rozebrali a hráli agresivně, kromě pasáže ve druhém setu.
Musím pochválit celý tým za bojovnost
hlavně v momentech, kdy jsme ztráceli.
Výborně zahrály střídající holky. Děkujeme skalním fanouškům na bubnech,
fanklubu Stěbořice i Janu Hadravovi.
Těmito výkony chceme nalákat mnohem víc diváků do hlediště,“ radoval
se trenér TJ Zdeněk Pommer. Během
tohoto týdne budou v plné evropské
permanenci hned čtyři české kolektivy.
Do CEV Cupu vstoupí úvodními duely šestnáctifinále UP Olomouc, kterou
čeká v úterý 16. listopadu večer střetnutí
na palubovce Jedinstva Brčko (Bosna
a Hercegovina), a také Olymp Praha,
který ve středu 17. 11. od 16.00 hodin
přivítá Volley Düdingen (Švýcarsko).
Start Challenge Cupu podstoupí Šelmy Brno 17. listopadu od 20.00 hodin
na hřišti VBC Cheseaux (Švýcarsko),
zatímco Ostrava pokračuje v šestnáctifinále Vyzývacího poháru tentýž den od
18.00 domácím soubojem s Panathinaikosem Atény (Řecko).

Do evropské akce
jde kvarteto

Prostějov (son) – Už dva členové A-družstva volejbalistek VK Prostějov
chyběli kvůli koronaviru při čtvrtečním duelu UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 na Olympu Praha. K jedné
hráčce absentující z tohoto zdravotního
důvodu se přidal i zástupce realizačního
týmu s podobným osudem.
V sestavě Hanaček opět scházela univerzálka Gabriela Kopáčová, která
nenastoupila již předtím proti Ostravě.
„Kopy měla po antigenním testu pozitivní výsledek rovněž následného PCR
testu. Proto musí zůstat dva týdny v izolaci, po téhle vynucené pauze by měla
být opět k dispozici pro utkání u Šelem
Brno,“ prozradil hlavní kouč Miroslav
Čada.
Začátkem minulého týdne navíc přišel též o svého trenérského asistenta
Lubomíra Petráše. „Lubošova blízká
osoba z rodiny byla pozitivní na covid,
takže i on musel do karantény a jít se
otestovat. Podle výsledku uvidíme, za
jak dlouho se bude moci znovu připojit ke kolektivu,“ odtušil Čada. Místo
Petráše cestovala s mančaftem do české
metropole kondiční trenérka Solange
Soares, jež většinou zápasy ženského
áčka přímo na lavičce netráví. „Ale pokud je potřeba pomoct, tak jsem kdykoliv nachystaná. Moc ráda jsem byla
u důležitého vítězství, holky to v Praze
zvládly skvěle,“ prohodila Soli s tradiční
skromností v pátečním dopoledni.

8$TP÷WiGNGORčLFG
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Bajusz přitom silněji prožívala už
předchozí duel ve čtvrtek v Praze,
neboť na Olympu to důvěrně zná ze
sedmiletého tamního působení. Právě
střetnutí s PVK vyšlo Simoně dokonale, na území české metropole odvedla
znamenitý výkon. Určitě nezklamala
(QVQ#PT[.WM¾é
ani při konfrontaci s extraligovými fa- /KEJCGNC5OQNMQX¾ \¾F[ ×VQéÊRTQVK&WMNG.KDGTGEUXÆOWOCVGąUMÆOWMNWDW
voritkami, ovšem taková paráda to už valým parťačkám zaujala teprve osm- nejlepší skórerka vékáčka ve víken- pražského souboje to ale k dalšímu
z její strany nebyla. Víc proti svým bý- náctiletá Smolková, se třinácti body dovém utkání. Na rozdíl od vítězného úspěšnému výsledku nepomohlo.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pro dvě hráčky VK
Prostějov byl sobotní střet s Libercem dost pikantní i prestižní. Nahrávačka Simona Bajusz strávila na
severu Čech tři sezóny před letním
přestupem na Hanou, smečařka Michaela Smolková je dokonce odchovankyní Dukly a v moravském klubu
jen hostuje.
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15. listopadu 2021

PROSTĚJOV Kdyby prostějovské
volejbalistky navázaly na své minulé kvalitní výkony, mohlo proti
libereckým ženám dojít k další
dlouhé bitvě s nejasným osudem. Nic takového však v utkání
13. kola UNIQA extraligy nenastalo, a ačkoliv celý jeho průběh
byl dost vyrovnaný, zvládla jej favorizovaná Dukla vyhrát ve třech
sadách. Neboť všechny těsné koncovky patřily jí

Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3, 3:4,
3:6, 6:8, 6:10, 8:10, 9:11, 9:16, 12:16,
12:18, 17:18, 18:19, 18:22, 19:23, 21:23,
22:25. Druhý set: 0:3, 2:4, 2:8, 5:8,
9:10, 9:12, 11:12, 12:14, 14:14, 14:17,
17:17, 18:18, 18:22, 20:24, 22:25. Třetí
set: 2:1, 2:4, 5:4, 9:5, 10:8, 13:8, 13:10,
14:12, 15:14, 17:15, 17:17, 18:18, 21:18,
21:20, 22:22, 24:22, 24:26.

jak se utkání vyvíjelo...

Domácí tým zkraje střetnutí dost nevynuceně chyboval (hlavně na podání), a proto hned nabral menší ztrátu
- 1:3 a 3:6. Severočešky byly jistější
a preciznější, odskočily až na 6:10.
Vzápětí se sice povedlo trochu snížit (8:10), ale poté herní rozdíl mezi
oběma družstvy ještě víc narostl. Hostující plejerky byly v pohodě, naopak
vékáčku to nešlo a jeho manko se prohloubilo (z 9:11 na 9:16). Teprve po
tomhle propadu nastalo zlepšení, zbytečné hrubky přeskočily na druhou
stranu sítě. Navíc dobře zaservírovala
Smolková, favoritky vypadly z role
a světelná tabule po pětibodové šňůře
rázem ukazovala 17:18. Obrat se však
již nepovedl – 22:25 a 0:1.
O kousek ztracená koncovka Hanačkám neprospěla, okamžitě na startu
druhé části znovu soupeřkám samy

Marek SONNEVEND

pomohly nahoru - 0:3. Nepřesnosti
a nedorazy Dukla pohotově trestala,
mohla se opřít o veškeré kvalitnější
činnosti v čele s často úspěšnými bloky. Za stavu 2:8 se schylovalo k jednoznačné záležitosti, ovšem prostějovský
mančaft se zvedl, aby si stejně jako
v úvodním dějství vybral slabou pasáž
protivník - 9:10. Od té chvíle hořel rov-

nocenný boj, zanedlouho se Čadovým
divám podařilo i srovnat na 14:14. Sice
následoval nepříjemný újezd (14:17),
leč hned pak oplátka totožnou mincí 17:17. Rozhodl závěr, v něm přitlačení
Liberce na servisu a zhoršená přihrávka
VK – 22:25 a 0:2.
Ani třetí díl nezůstal prost výkyvů
obou družin, skóre se brzy přelévalo

„U nás se opět potvrdilo, že když hrajeme v roli favorita proti soupeři s mladými hráčkami,
míváme s tím problémy. Nedařilo se nám tolik, jak by mohlo a mělo, celkově to dnes nebyl
moc hezký volejbal. Přesto jsme ale dokázali zvítězit ve třech setech, za což jsme samozřejmě
rádi. Máme tři důležité body z venku.“

LIBOR GÁLÍK – trenér Dukly Liberec:

„Mohli jsme uhrát víc, náš výkon ale nebyl dobrý. Špatně nám fungovala obrana, dělali jsme
řadu hrubek, měli slabší přechod z obrany do útoku. Ten byl často hůř připravený, proto
se pořád chodilo do postavených dvojbloků a v zakončení jsme se tak těžko prosazovali.
Nepodařilo se navázat na předchozí kvalitní výkony, tentokrát cítíme zklamání.“

MIROSLAV ÈADA – trenér VK Prostìjov:

NA
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ze strany na stranu (2:1, 2:4, 5:4).
Právě v ten moment Bajusz a spol.
ožily, rapidně zlepšily svůj výkon
a premiérově během duelu získaly
výraznější převahu - 9:5. Mač dostal
náboj, přibylo dlouhých atraktivních
výměn. Gálíkovy svěřenkyně dokázaly opakovaně likvidovat slibný
náskok domácích (z 13:8 na 17:17,

'LYiFL 250.

z 21:18 na 22:22), i tak měly ženy
v růžovo-modrých dresech dva setboly - 24:22. Avšak soubor zpod Ještědu nerezignoval, místo toho zase
umněji zvládl stěžejní úsek. A také
díky těžce ubouchané maratonské
výměně překlopil úplný finiš čtyřmi
body za sebou ve svůj prospěch –
24:26 a 0:3.

Šulcová 8, Kohoutová 4, Kvapilová 19,
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svádět pouze na tohle naši horší hru.
Dneska jsme prostě měli předvést víc,“
odmítl Čada alibismus.
Dukla teď vede extraligovou tabulku již o sedm bodů, vékáčko dosud
nastřádalo třiadvacet punktů a je
páté. Čtvrtá Olomouc má o bodík
víc, třetí KP Brno o další jeden a totéž druhá Ostrava. „Mohli jsme na
tom být trochu lépe, stalo se. Nicméně
se už musíme dívat zase dopředu, čeká
nás jiný důležitý souboj v Brně proti
Šelmám,“ uzavřel Miroslav Čada.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

WWW.VECERNIKPV.CZ
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PROSTÌJOV – LIBEREC
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aneb názor
Simony BAJUSZ

jeho progresivně mladému kolektivu chybí
zmíněná stabilita. Dravá síla ovšem ne.
Tudíž to vypadá na přetahování o čtvrtou
a pátou příčku s Olomoucí. Ta sice spoléhá
na papírově lepší cizinky, které ovšem nejsou
natolik top, jak by vedení UP chtělo. Velmi
důležité z hlediska udržení stávajícího postavení v tabulce byl pro prostějovský mančaft
čtvrteční triumf 3:1 v Praze, čímž se povedlo
Olympu víc bodově uniknout. A stěžejní bude
podobným způsobem zvládnout rovněž nadcházející duel u Šelem Brno, tedy nejbližších
pronásledovatelek Čadovy party.
Aby však Simona Bajusz a spol. opravdu zůstaly v horní pětici až do konce dlouhodobé
části, je potřeba přivést avizovanou posilu místo skončivší smečařky Martiny Michalíkové.
Nemusí přitom jít o žádnou hvězdu, úplně by
stačila slušná plejerka standardní extraligové
úrovně dobře zvládající přihrávku. Pouze s deseti pravidelně použitelnými hráčkami totiž
půjde utáhnout celou sezónu jen složitě, zvlášť
při neustálé hrozbě covidových karantén či jiných zdravotních problémů. Alespoň částečná
zastupitelnost jednotlivých pozic v sestavě je
nezbytná, minimálně na prostřídávání.

ÈTVRTÉ NEBO PÁTÉ MÍSTO PO ZÁKLADNÍ ÈÁSTI
JE V SILÁCH VÉKÁÈKA, CHCE TO ALE AKVIZICI

Dlouhodobá část UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 má sedmadvacet kol, osmnáct
v základní fázi plus devět v nadstavbě. Momentálně je odehráno třináct kol, což znamená, že soutěž se dostala téměř k polovině
svých kvalifikačních bojů o postup do play-off. Co dosavadní průběh sezóny napověděl o výsledkových ambicích volejbalistek
VK Prostějov?
Zatím to vypadá, že by v létě posílený tým
mohl zamířit přesně tam, kam si před startem
aktuálního ročníku troufali předseda klubu
Petr Chytil i hlavní trenér Miroslav Čada. To
znamená zpět do horní poloviny tabulky s reálným cílem pohybovat se na čtvrté či páté pozici. Aby šlo ve čtvrtfinále reálně usilovat o průnik mezi elitní kvarteto, což by po loňském
tápání znamenalo cenný úspěch. Nemluvě
o případném útoku na bronzovou medaili.
Víc opravdu není v možnostech vékáčka,
neboť vedoucí Dukla Liberec disponuje
mnohem kvalitnějším i širším kádrem. A bez
ohledu na nedávné zdolání Ostravy 3:2 je rovněž tento severomoravský celek dlouhodobě
stabilnější ve svých výkonech, v tuto chvíli se
jeví o něco silněji. Podobně jako KP Brno, byť

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Druhou porážku doma v aktuální extraligové sezóně utrpěly ženy VK Prostějov, po
Olomouci (1:3) podlehly i v sobotu Dukle
Liberec 0:3. Stejně tak připsalo A-družstvo
vékáčka na své konto druhé vítězství venku
v elitní české soutěži 2021/22, když nedávný
triumf 3:1 ze Šternberka se povedlo stejným
poměrem zopakovat na Olympu Praha.

Ü½NGJU±K<NP

„Věděly jsme, že na Olympu to bude těžké utkání. A skutečně se ve čtvrtek odehrávala
bitva od začátku až do konce. Proto jsme šťastné, že se nám i s trochou štěstí podařilo
vyhrát. Naopak sobotní zápas proti Liberci jsme si prohrály samy. Nedodržovaly
jsme taktické pokyny a udělaly víc chyb než soupeř, který byl v rozhodujících chvílích zkušenější i lepší. Proto porážka 0:3, určitě jsme mohly získat víc. Mrzí hlavně
koncovka třetího setu, kde se nám nepodařilo využít ani vedení 24:22. Celkově je
výsledku škoda. Jestli pro mě osobně byly oba zápasy prestižnější tím, že jsem v Praze
i v Dukle působila? Určitě jsem cítila zvýšenou motivaci a chtěla zahrát co nejlépe,
ale nijak extra moc jsem to neprožívala. Spíš mi šlo o kvalitní výkony celého našeho
kolektivu, abychom se předvedly v dobrém světle coby tým – stejně jako v každém
jiném utkání. Jednou to vyšlo, podruhé ne.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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PRAHA – PROSTÌJOV

V této nové 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

SIMONA BAJUSZ
První nahrávačku prostějovských volejbalistek vynesl na piedestal
hlavně famózní výkon, jaký předvedla ve čtvrtek v Praze. Proti
Olympu (kde sedm let působila) Bajusz skvěle tvořila ofenzivu
svého týmu, dobře nahrát dokázala i z velice těžkých pozic,
vyběhala i složitě dosažitelné míče, výborně podávala,
a navíc vystřihla spoustu parádních zákroků při obraně
v poli. O dva dny později s Libercem (tam byla poslední
tři roky před přestupem na Hanou) už tak excelentně
nepůsobila, přesto však měla její herní produkce stále
dost vysokou kvalitu.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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„I když bylo utkání dost vyrovnané, ve
většině herních činností jsme vyšli statisticky lépe, hlavně na bloku. Největší
rozdíl mezi oběma týmy jsem však
viděl na nahrávce, kde naše Simona
Bajusz podala skvělý výkon a předčila
obě mladá děvčata soupeře na tomhle
postu,“ hodnotil kouč vékáčka Miroslav Čada.
Slova chvály měl však pro všechny
svěřenkyně. „Stejně jako s Ostravou
holky předvedly kvalitní týmový volejbal. Sice občas s chybami, ale celkově dobrý a znovu hodně bojovný,“
ocenil Čada s tím, že například Michaela Beránková zahrála výborně na
univerzálu a Michaela Smolková opět
zvládla na jedničku rozhodující momenty střetnutí.
Obvyklými oporami byly smečařka
Karolína Fričová, blokařka Raquel
Löff i libero Adéla Stavinohová.
„Z dlouhodobé části extraligy včetně
nadstavby ještě zbývá spousta zápasů,

vrátily dva setboly a otočily na 24:26.
„Nenavázali jsme na dobré výkony
z minulých utkání. Vždycky jsme
kvalitu drželi jen chvíli a vzápětí ji
znehodnotili zbytečnými chybami.
Nefungovala nám hlavně obrana ani
následný přechod do útoku, byla tam
spousta nedorazů i nepřesností v mezihře. Přitom Liberec tady nevypadal
nijak suverénně, dalo se s ním hrát.
Však byl také celý zápas dost vyrovnaný, jenže jsme nezískali ani set a podlehli 0:3. Což je velká škoda,“ litoval
prostějovský stratég.
Pravda je i taková, že severočeské družstvo se mohlo opřít o mnohem širší
kádr a tím pádem si pomoct častějším
střídáním na všech postech. Zatímco
současné vékáčko – po nedávném konci Martiny Michalíkové a bez nemocné
Gabriely Kopáčové – nyní tuto možnost takřka nemá. „Ano, je složité s početně užším týmem pravidelně opakovat kvalitní výkony a držet nastavenou
laťku. Ale nesmíme se na to vymlouvat,

PRAHA, PROSTĚJOV A zase máme
nadmíru cennou výhru, může právem
znít radostné zvolání prostějovských
volejbalistek po čtvrtečním triumfu na
pražském Olympu. Parta VK tam byla
většinu střetnutí 12. kola UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 o něco lepší
a zaslouženě si odvezla domů tříbodový triumf, který ji posunul na čtvrté
místo průběžné tabulky jediný bodík za
druhou pozicí.
Hanačky vyrukovaly na PVK ve stejném
složení jako předtím na Ostravu. Tentokrát jim sice utekl začátek vinou málo
úspěšného útoku (6:2), ale vzápětí přišlo výrazné zlepšení. A čtyřbodová série
při servisu Beránkové na 6:6 tým zdravě
nakopla, o chvíli později už poprvé vedl
(7:8). Druhý důležitý zvrat nastal uprostřed vstupní sady a měl podobu další
šňůry čtyř výměn za sebou, tentokrát
podávala Fričová (z 12:10 na 12:14).
Hosté pak udržovali komplexně solidní
hrou mírný náskok, který posléze zvýšili
ze 16:17 na 17:21. Soupeřky sice zabojovaly a dotáhly (21:22), leč drama zrušil

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

jak se utkání vyvíjelo...

blokařsky výborný závěr vékáčka – 21:25
a 0:1.
Tomu vyšel skvěle i start druhé části - 0:3.
Podstatné bylo, že Prostějovanky ustávaly
přihrávku, dobře zvládaly i všechny ostatní
činnosti, zbytečně nechybovaly a tím držely protivnice pod sebou. Ovšem jen do
stavu 4:7, kdy Olymp zatroubil do ofenzivy.
Přitlačil servisem, ubránil těžké míče a přesnější důsledností v mezihře i zakončení
během dlouhých přestřelek šel sám nahoru
(11:8, 14:10). Čadovy svěřenkyně v dané
pasáži kupily hrubky, nicméně se dokázaly
zvednout rychlým vyrovnáním na 15:15.
Avšak hned následoval nový propad tím,
že opakovaně nevyzrály na obětavou defenzivu družstva z české metropole (20:15).
Tenhle trhák již rozhodl – 25:20 a 1:1.
Svými výpadky se ale hostující družina
nenechala srazit. Naopak to byla ona, kdo
zkraje třetího dějství znovu převzal iniciativu zásluhou celkově pozvednutého výkonu (1:4, 4:7). Navíc od skóre 8:10 účinně
zapodávala Fričová, maximálně vydařený
úsek předvedl úplně celý mančaft a úprk
na 8:17 dodal potřebný klid. Ten ženy
VK využily posléze, neboť pražský výběr
bojovností kontroval i snižoval manko
(11:20, 14:20). Obrat přesto nehrozil,
vedoucí kolektiv si zbytek setu bezpečně
pohlídal – 17:25 a 1:2.
Ve čtvrtém dílu se rozpoutala rovnocenná
bitva o každý balón, jejímž typickým znakem nadále byla spousta velice dlouhých
rozeher. „Lopta“ neustále létala z jedné
strany sítě na druhou, příkladně obětavé
obrany měly navrch nad útočnými snaha-
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mi. V tomto režimu se delší dobu nemohl
nikdo odpoutat na rozdíl více než dvou
bodů, právě takový náskok získaly Mitáčovy ovečky krátce za prostředkem setu
(z 13:13 na 15:13). Ještě nešlo o rozhodující okamžik, protože moravská jízda záhy
srovnala na 16:16. Pak nezdolné Pražanky
opětovně utáhly šrouby (21:18), leč ani

tentokrát to neznamenalo poslání dramatického mače do tiebreaku. Za stavu 22:19
totiž přišla na podání Smolková, až do
konce z něj neslezla a celý teamwork Prostějova dirigovaný famózní kapitánkou/
nahrávačkou Bajusz dospěl svým drtivým
sprintem k vítězné otáčce – 22:25 a 1:3!
(son)

„Šlo o vyrovnané utkání, nicméně naše družstvo bylo o trochu lepší na blocích a udělali jsme
méně chyb než domácí. Myslím si, že větší rozdíl spočíval ještě v kvalitě na nahrávce, kde naše
Simona Bajusz byla lepší než nahrávačka soupeře.“

MIROSLAV ÈADA – trenér VK Prostìjov:

„Výhra Prostějova byla zasloužená, hosté byli lepším týmem. Zápas provázely dlouhé
výměny, oba týmy špatně smečovaly – útočící hráčky měly jen okolo pětadvaceti procent, což
je chabá statistika. V důležitých okamžicích ale rozhodovaly ve svůj prospěch hráčky soupeře
jako ve čtvrtém setu Fričová. My teď nejsme v dobré sportovní formě. Výsledky a špatná hra
na nás doléhají, mladé holky jsou pod tlakem, kupí chyby. V tomto utkání to byl slabý výkon
kůlových hráček na naší straně. Velký rozdíl spočíval také v kvalitě nahrávky, protože všechny
ostatní činnosti byly téměř vyrovnané. Nám nezbývá než se z toho otřepat jako z každé těžké
porážky, tentokrát na domácí půdě.“

STANISLAV MITÁÈ – trenér Olympu Praha:
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

V minulé sezóně patřil pražský výběr
se zkušenými oporami v sestavě mezi
nejsilnější družstva soutěže, zatímco
teď po výrazném omlazení už tak nebezpečný evidentně není. Potvrdil to
i čtvrteční duel, který o něco lepší Hanačky dokázaly dovést do úspěšného
konce.
V úvodní sadě měly mírně navrch
od obratu z 12:10 na 12:14 a získaly ji 22:25, ve druhé naopak zvládly
druhou polovinu mnohem zdárněji
protivnice (15:15 – 25:20). Třetí část
jednoznačně ovládl hostující kolektiv 17:25, načež rozhodnutí přineslo
čtvrté dějství s klíčovým závěrečným
otočením z 22:19 na 22:25.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

nám výhrou 3:1 podařilo,“ spokojeně
konstatoval Čada.
V sobotu přijel do Národního
sportovního centra PV největší favorit a zatím odskočený lídr elitní
tuzemské soutěže. Přesto Liberec
nepůsobil během střetnutí vůbec
nezranitelně, ve volejbalovém žargonu byl takzvaně hratelný. Ženy
VK ale nezopakovaly špičkovou
produkci z předchozích bitev, na
což doplatily.
V každém ze tří ztracených setů měly
lepší i horší pasáže, ovšem těch slabších
bylo víc, čehož Severočešky uměly využít. Během zahajovacího dílu vedly
neustále a nenechaly se zviklat přiblížením domácích (12:18 – 17:18). Též
ve druhé sadě moravský soubor pořád
jen dotahoval, tentokrát zvládl i třikrát
vyrovnat (14:14, 17:17, 18:18). Nicméně koncovka patřila zase hostům
stejným poměrem 22:25. Promarněné naděje vyzývatelek vyvrcholily na
sklonku třetího pokračování, z jejich

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov měly během uplynulého
týdne na programu dva zápasy UNIQA extraligy žen ČR 2021/22,
které mohly po pravdě dopadnout jakkoliv. Pozitivní je, že ten
první na Olympu Praha vyhrály a na své konto přidaly hodnot- -NÊéQXQWJT¾éMQWRTQXÚUNGFGMFWGNW8-2TQUV÷LQXt.KDGTGED[NCJQUVWLÊEÊVCJQWP
(QVQ#PT[.WM¾é
né tři body. Méně radostná pak byla třísetová porážka od Dukly MC0KMQNC-XCRKNQX¾ \CUÊVÊ 
Liberec, neboť proti vedoucímu celku tabulky měly hostitelky přesto měl ten dnešní v Praze velkou strany herně nejvydařenějšího. Bohudůležitost.
Mohli
jsme
se
od
sedmého
žel
ke
zdramatizování
duelu nestačilo
viditelně na víc. Podlehnutí přineslo pokles na páté místo průOlympu víc bodově odpoutat, což se ani vedení 24:22, jistější soupeřky odběžného pořadí, těsně za vyššími pozicemi.

Ve čtvrtek se prostějovským ženám povedlo venku
navázat na skolení Ostravy, o dva dny později doma ne

S LIBERCEM UŽ NIKOLIV

V PRAZE TO VYŠLO,
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řadu respiračních nemocí, ale podle
duchovních příčin nemocí také reagují na vztahy a způsob žití našeho
života. Co se týče vztahů, tak symbolizují schopnost dávat a brát, „vyměňovat“ energii s druhými lidmi.
Vždy, když nás začnou trápit plíce,
je jako první vhodné si říct, zda je
něco, co nás v poslední době dusí?
Zda nás někdo dusí? Zda dusím někoho já? Dávám lidem kolem sebe
prostor a dávají ho oni mně? Žiju
naplno? Můžu ve svém životě dýchat? Můžu v práci dýchat? Můžu
dýchat ve vztahu partnerském nebo
ve vztazích v rodině? Umím přijímat a dávat (lásku, klid, harmonii,
radost, peníze…)?
Zkuste si tyto oblasti ujasnit a tak
ulehčit sami sobě, své mysli, duši
i svému okolí. Je nutné mít na paměti, že všechno má vždy nějaké řešení.
Špatné situace nejsou vždy špatné, to
však většinou zjistíme až posléze. Nebojte se tedy udělat kroky, které zdánlivě vypadají, že jsou těžké, protože
vám mohou ulehčit dýchání a život.
A jak na plíce kromě mentální práce?
Výborná je lichořeřišnice od firmy
Naděje, Ájurvédské čaje jako Tulsi,
Dalchini, Gopal či Prana. Přidejte
také 10 min. pravidelného dýchání
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denně. Kdybychom se měli soustředit čistě jen na své dýchání, zkuste to
alespoň ve vaně nebo před spaním,
pokud si jindy čas nenajdete.
Pojďme nyní spolu udělat nádech, výdech a říct si dvě afirmace: „Přijímám
život v dokonalé rovnováze“ a „Jsem
schopen naplno přijímat život“.

Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, tak zní slova ve slavné písničky od Karla Gotta. A čas
opravdu letí, ani jsme se nenadáli
a již se blížíme ke konci roku.
Momentálně tak máme před sebou předposlední pokračování
seriálu PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v tomto roce. Tentokrát bude zahraniční, jelikož se štěstí usmálo
na dívku ze Slovenska, která zatoužila po změně.
Jak známo, ve stále více oblíbeném
klání upravujeme nejen vizáž, ale
děláme i velkou radost po duševní
stránce, zažehneme jiskru v očích
a dodáme potřebné sebevědomí.
Podařilo se tak už u třiašedesáti
předchozích vítězů, což je neuvěřitelně vysoké číslo. Pod rukama nám

v dosavadní historii prošly především ženy, vysoko ceněnou kuráž
však našli i muži. Jednou k nám
dokonce přijela vítězka až ze Slovenska. A právě v listopadovém díle
vám představíme již druhou výherkyni od našich bývalých federálních
partnerů a nejbližších sousedů.
„Volám sa Olívia Kondásová a pochádzam zo Slovenska, presnejšie
z juchovýchodu. Narodila som sa
v malej dedinke s názvom Svinice,
ktorá je blízko Kráľovského Chlmca. Táto oblasť sa nachádza blízko
maďarských hraníc, práve preto aj ja
mám maďarskú národnosť a moje
priezvysko sa číta po maďarsky
‚Kondášová‘. Momentálne študujem v Hradci Králové v druhom
ročníku na lekárskej fakulte Univerzity Karlovej,“ neslo se úvodem
(QVQCTEJKX1-QPF¾UQXÆ
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A nutno dodat, že i tým Večerníku
se velice těší na zahraniční vítězku
a udělá zcela jistě vše pro to, aby listopadová královna nalezla sama sebe.
Pojede k nám pěknou dálku, takže je
v plánu zážitek na míru, který si bude
jistě pamatovat celý život. Jako první
dojde na výběr nového a šik outfitu, další cesta povede k tradičnímu
výběru brýlí, posléze přijde na řadu
kosmetika a líčení, v neposlední řadě
pak nový účes. Poté proběhne velké
focení a během celého dne bude vše
zaznamenáno pomocí kamery. Olívia si zkrátka užije den jako filmová
hvězda a bude o ni postaráno od A až
do Z. Listopadový díl seriálu PROMĚNA IMAGE proběhne již tuto
sobotu a již brzy se tak můžete těšit
na novu vizáž naší dvaadvacetileté
vítězky.

vs.

přihlášky dvaadvacetileté dívky.
„O premenách som sa dozvedela
vďaka priateľovi, ktorý mi povedal
o vašom profesionálnom prístupu
a skvelej starostlivosti. Úprimne
povedané tento druh premeny bol
vždycky mojím snom, a tak som neváhala a poslala som vám žiadosť,“
pokračovala Olívia Kondásová.
A jak sebe tato mladá žena pečuje?
„O svoj šatník sa veľmi zaujímam
rovnako ako o nové techniky líčení
a prevážne to tak bolo v minulosti.
Bohužiaľ minulý rok bol po stránke štúdia veľmi náročný a tak som
prestala vnímať samu seba, a preto
vás prosím, abyste mi pomohli nájsť
cestu späť k sebe. Na premeny sa teším, som plná očakávania,“ končila
přihlášku dnes již naše čtyřiašedesátá vítězka.
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ŽHAVÁ NOVINKA

Tranquillus Gaius Suetonius
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Po každé pracovní rutině
nebo i v mezičase naše tělo
i mysl ocení
odpočinek. Pokud je to navíc formou cvičení a můžeme tak posílit
své tělo, uděláme jedině dobře.
Jednostranné pohyby v zaměstnání nejsou pro nás dobré, proto si
najděte denně pár minut na cvičení
a uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe, navíc zabráníte špatnému držení těla a z toho plynoucím
problémům. Mimo jiné uvolníte
i stres a napětí. Přitom není potřeba
hned chodit do posilovny. Pojďme
tedy na to, dnes se opět zaměříme
na posílení spodní části břicha...
1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit. Rozcvička je základ a měla by
předcházet úplně každému cvičení.
Následně si pusťte nějakou oblíbenou hudbu a můžeme začít. Položíme se na břicho, napneme ruce,
postavíme se na špičky, vyrovnáme
záda, stáhneme břicho, lopatky a hlava jsou v prodloužení těla (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

A já se těším zase příště!

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ
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4. Tentokrát tlačíme bedra do podložky, lopatky leží na zemi, břicho
zatneme a zvedneme krční páteř do
prodloužení zad, ruce máme v týl,
nohama začneme šlapat na kole, přitom však budeme rotovat tělo tak,
že přiložíme loket k opačnému koleni. Snažíme se dostat s výdechem
ven před koleno (viz. foto). Cvik je
už poněkud náročnější, avšak velice
účinný na posílení a vytvarování břicha. Opakujeme dvacetkrát za sebou
taktéž na každou stranu. Zejména
u tohoto cviku vás může pálit břicho,
což není na škodu. Během cvičení
pravidelně dýcháme. Na závěr si určitě udělejte strečink, ať vás následně
nic nebolí.

3. V dalším cviku přejdeme do lehu
na záda (viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Tímto cvikem posílíme celé tělo,
vnitřní stabilizační systém a spodní
část břicha. Kolena střídáme a přitahujeme mezi ruce. Tělo držíme po
celou dobu maximálně zpevněné,
záda se neprohýbají, hlava se příliš
nepředklání a nezapomínáme na dýchání (viz. foto). Tento cvik opakujeme patnáctkrát za sebou na každou
nohu, postupně můžeme zvyšovat
počet opakování. Pokud zvládnete
nejprve menší počet, nic se neděje,
přidávejte si dle svých možností.

8$TP÷WiGNGORčLFG
LVWRSDGRYi 3520û1$

Po delší době opět zavítáme do tradiční čínské medicíny, podle které
jsou v listopadu nejvíce ohrožené
plíce. Čínská medicína spojuje souvislosti jednotlivých orgánů pomocí
drah a právě plíce jsou spojeny s tlustým střevem. Pracuje-li tlusté střevo
špatně, ukáže se to i na
imunitě a může se
dostavit zahlenění,
kašel atd. Člověk,
kterého trápí plíce,
se nejčastěji budí
pocením či kašlem kolem třetí až
páté hodiny.
V rámci elementů
se pak k plicím
přiřazuje žal
a zármutek.
Plíce jsou
však náchylné
nejen na

Víte, že v listopadu jsou nejvíce ohrožené plíce?
KMJOD[NQÑHh

„Ve svobodném státě
musí být svoboda řeči
a svoboda myšlení.“

Motto nejen
na tento týden:

Aťsemátezdravěašťastně
přejeAnetaKřížová

ODDECHOVÝ ÈAS
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Milé přítelkyně,
milí přátelé,
vítám vás v listopadovém vydání
Servisu pro ženy a nejen pro ně. Je
fajn, že jsou stále dny, kdy tu a tam
ještě zavítí ostré sluníčko, září modrá
obloha a při mírném vánku slyšíme
padající listí. Pokud je to možné,
zkuste se nahřát, co to jen jde. Dodá
vám to nejen potřebný vitamin, ale
i spoustu energie, a vy mu můžete
zkusit vědomě odevzdat vaše trápení, umí si s tím velice dobře poradit. Zkuste si na to vzpomenout,
až zase bude krásně svítit. Zatím se
však pojďme podívat, co jsem si pro
vás dnes připravila. Podíváme se na
problémy s plícemi, odhalíme
vítězku listopadového dílu
seriálu PROMĚNA IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který bude tentokrát s mezinárodní účastí,
znovu si zacvičíme a také si
upečeme nějakou dobrotu.

BYLI JSME

U T O H O seriálu
tematického
6(59,6352æ(1<
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servis pro ženy
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POČET PŘEDPLATNÉ
MÁTE JIŽ NA NOVÝ LETO
NÁLNÍHO PERIODIKA?
NEJČTENĚJŠÍHO REGIO
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TAK PRÁVĚ TEĎ MÁTE JEDINEČNOU ŠANCI!

1$67É1.8%8'(0('5$æäÌ$/(9(6&+5É1&(32čÉ'=$Å'9$&.8´

!

!

MIL
U
2!Þ JEME
!.*
'

¢¯m¯*΄¢*΄Í-kÕi΄tk*k¯*i΄
t¢¯-]tÍ¢_+It΄Í**kO_¶΄
t΄t_΄2022΄΄¶$*¯*΄iO¯΄ktÍNkÔ΄_à$+΄tk$-aO

t]*$k*]¯*΄¢N΄*$a¯k+΄tͩ«*«Nk²ͩa*Ék-]N

A ZÍSKÁTE NAVÍC DÁRKY ZDARMA
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Stačí vyplnit formulář v tomto tištěném vydání nebo na internetových stránkách WWW.VECERNIKPV.CZ,
případně můžete volat (582 333 433, 608 960 042), nebo se zastavit osobně v redakci na adrese: ulice Vápenice 19, Prostějov.
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Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2022
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Typ Předplatného:
čtvrtletní: 360,-

půlroční: 700,-

celoroční: 999,-

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou

bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Vápenice 19, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608 960 042

žĉăŹńàƍŎĊ vás ŗăͩ ˶ͅ˶ͅ˷˵˷˷ vyjde
mnohem ńĉƬŎČľĮͩ Ŏĉƾͩ ŹžİŌŗͩ ƕͩ ŹżŗăĉľüƩ̀ͩ
àŎĮͩ ÉĉþĉżŎİŁƕͩ Ƅĉͩ ƍŗƍĮƾͩ ŎĉƬƳĩŎĉͩ ƼƬƴƇĉŎİͩ
üĉŎƳ̀ͩ Łͩ Ŏİƾͩ ûƕăĉŌĉͩ ŎƕüĉŎĮͩ ŹžĮƄƍŗƕŹĮƍͩ
ƼͩăƩƬŗăƕͩƼăżàƾĉŎİͩŹàŹİżƕͩͅkĉľĉŎͩƼͩƍŗĩŗƍŗ
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ČESKÉ BUDĚJOVICE Za současné nepříliš radostné situace obecně v českém boxu i zdravotně z hlediska koronaviru nemělo boxerské mistrovství republiky kadetů a kadetek 2021 v Českých Budějovicích
nijak extra početné obsazení. I tento fakt jediné zástupkyni oddílu BC DTJ Prostějov Vanesse Reiterové
přihrál do sbírky stříbrnou medaili.

Parašutisté Dukly Prostějov
už jsou v katarském Dauhá -TKUVÚPC2KÿQUQX¾PC/5dDTCODQTQX¾q
na armádním MS
PROSTĚJOV Druhý závodní vrchol této sezóny je pro parašutisty
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov termínově velice
pozdní. Vojenské mistrovství světa 2021 se totiž koná od 15. do 30.
listopadu v Kataru, soutěžit se během něj bude nejbližší dva týdny.
A reprezentanti České republiky
si po výsledkové stránce tradičně
troufají hodně vysoko.
„Z Dauhá se chceme domů vracet
s alespoň jednou medailí. A pokud
jich bude víc, tím lépe,“ řekl Večerníku dobře naladěný Libor Jiroušek,
stále aktivní závodník a zároveň už
i hlavní trenér prostějovského kolektivu v národních barvách ČR.
Začínající šampionát absolvuje okolo dvou set sportovců z pětačtyřiceti
států. „CISM je jedna z největších
multisportovních organizací na světě. Sdružuje celkem 138 zemí a závodit mohou pouze sportovci, kteří
jsou zaměstnanci některé z ozbrojených složek jednotlivých států. Hlavním motem této organizace je: Sportem k přátelství,“ přiblížil Jiroušek.
Na asijském kontinentu se při letošním
MS armádních parašutistů bude jako
obvykle soutěžit ve třech disciplínách:
přesnosti přistání, individuální akrobacii a skupinové akrobacii. Jednotlivé
výsledky se navíc sčítají do celkového
hodnocení jak jednotlivců, tak družstev.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

(QVQCTEJKX.KDQTC,KTQWwMC

„Většinu každé sezóny skáčeme jen
přesnost a individuální akrobacii,
zatímco tu skupinovou trénujeme
pouze v zimě ve větrném tunelu
a pak na jaře či na podzim při zahraničních soustředěních ve španělském Empuria Brava. Tam se nám
letos podařilo absolvovat více než
sto seskoků RW4, takže bychom
měli být standardně připraveni k bojům o stupně nejvyšší,“ konstatoval
Jiroušek.
Sám se řadí k nejkvalitnějším individuálním akrobatům planety,
mezi žhavé favority v přesnosti
i absolutně patří velezkušený Jiří
Gečnuk, stále se zlepšující Oldřich Šorf a letos výborný Miloslav Kříž. „Hlavně však věříme, že
hodně silní opět budeme společně
jako jeden soudržný tým,“ zdůraznil
Libor Jiroušek s jedním důležitým
přáním na závěr. „Podstatné je, abychom všichni prošli veškerými testy na covid s negativními výsledky
a mohli tak v Kataru závodit.“
Večerník bude světový šampionát
bedlivě sledovat, přinášet z něj
(son)
průběžné zpravodajství.

PROSTĚJOV Další úspěch si připsala jezdkyně windsurfingu Kristýna Piňosová. Šestnáctiletá dívka,
která už byla nedávno oceněna
i cenou Sportovec města Prostějova, tentokrát startovala na mistrovství světa, konkrétně v kategorii
Bic Techno. Mladé sportovkyni se
v klání velice dařilo, přestože nakonec těsně nedosáhla na stupně
vítězů. „Kristýna brala v celkovém
pořadí čtvrté místo,“ hlásila spokojená maminka Andrea Piňosová.
Že to bylo v nejsilnější konkurenci, o tom nelze pochybovat. V roce
2016 zaznamenal šampionát re-

BRATISLAVA, PROSTĚJOV
Hned tři tenisté prostějovského TK Agrofert se představili
na tradičním a kvalitně obsazeném halovém challengeru
v Bratislavě. Nejdále se dostal
Jiří Lehečka, který ve čtvrtfinále nestačil na druhého nasazeného Giekspoora z Nizozemí.
Dalibor Svrčina po úspěšně
zvládnuté kvalifikaci získal cenný
skalp domácího hráče Horan-

kordní počet účastníků a dostal
pochvalu od celého vedení třídy
Techno international za perfektní
organizaci. Tentokrát se účastnili lidé ze všech trvale osídlených
kontinentů. Ve startovních listinách jsme našli 474 účastníků ze
33 zemí. A to i za účasti Afriky díky
novému vstupu Egypta do třídy.
Klání se uskutečnilo v italské Torbole. A právě závody v Itálii patří k těm,
kde se Kristýně Piňosové trvale daří.
Letos v srpnu si třeba mezi i o tři
roky staršími závodnicemi vybojovala na Laggo di Garda pěkné jedenácté místo.
(sob)

ského, nad jeho síly byl pak další zkušený tenista Ferreira Silva
z Portugalska, který lépe zvládl koncovky obou setů. Hned
v úvodu se rozloučil Zdeněk Kolář po porážce s nejvýše nasazeným Italem Travagliou.
Lehečka nejprve porazil ostříleného Kazacha Stachovského
a pak Poláka Zuka, v boji o semifinále nestačil na soupeře z osmé
světové desítky. „Bylo to těsné,

ztratil jsem pouze jedno podání.
Ale bohužel se mi ani jednou nepovedlo soupeře brejknout,“ posteskl si Lehečka.
Ve Francii na turnaji v Roanne
nepotvrdil pozici třetího nasazeného Jiří Veselý, který nedohrál
zápas úvodního kola s domácím
Giunardem. Český tenista si ve
druhé sadě vyžádal pauzu na
ošetření a během ní se rozhodl
v utkání dále nepokračovat. (lv)
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Když se řekne Fed Cup, čeští tenisoví fanoušci si
okamžitě vybaví nádherné zážitky z předchozí dekády let, kdy ženy ČR téměř neomezeně ovládaly
tuhle tradiční týmovou soutěž. A dosáhly v ní na
řadu titulů včetně těch nejvíc euforických v domácím prostředí.
Po celou tuhle veleúspěšnou éru byl pohár hodně
propojen s Prostějovem. Sestavu z valné části pravidelně tvořily hráčky TK Agrofert PV, o marketingovou stránku se starala místní agentura TK PLUS,
nejhlasitější kotel věrných příznivců cestoval na zápasy z našeho okresního města.
Dokonce se na prostějovských kurtech uskutečnil
i jeden duel proti Kanadě, ale to už byl Fed Cup na
hranici své pomyslné smrti a smutně zanikal. Aby
se na základě rozhodnutí Mezinárodní tenisové
federace přetransformoval na turnajový Billie Jean
King Cup.
Nic proti dobrým nápadům, ovšem tato změna se
hrubě nepovedla. Zvlášť v současné době covidové.
Názorně to ukázalo premiérové vyvrcholení v Praze, které odkrylo veškeré neduhy ITF špatně připraveného projektu. Napoprvé nesedl ani Češkám,
byť společně s fandy dělaly, co mohly.

Sport zpod vysokých košů byl poslední dobou
v Prostějově vrcholově ztotožněn s původně ambiciózním klubem BK Olomoucko, jenž před lety
nahradil zkrachovalé Orly. Teď už se ale zdá, že se
také řítí k záhubě – sestupové.
Proto je asi spíš dobře, že ekonomicky strádající
a tím pádem kvalitativně klesající projekt v létě
opustil Prostějov, aby se přesunul o patnáct kilometrů na sever do hanácké metropole. Tam se dál výsledkově souží, momentálně již klesl na úplné dno
tabulky Kooperativa NBL.
Bylo by velmi pikantní, kdyby BK Olomoucko skutečně spadlo do 1. ligy, neboť v téhle soutěži působí
obnovení BCM Orli PV nastupující k domácím
zápasům v hale Sportcentra DDM. Skalní basketbaloví příznivci, kteří ještě zbyli, by si mohli užít
zajímavě prestižní derby.
Jestli na takový scénář opravdu dojde, není zatím
jisté. Každopádně zdejší výběr ptačích dravců si
v aktuálním prvoligovém ročníku vede solidně, po
páteční demolici Opavy 97:69 vylepšil svou bilanci
na čtyři vítězství při stejném počtu porážek a drží
se uprostřed průběžného pořadí. Tady snad určitá
perspektiva existuje.

Moderní lidské dějiny provázely a nadále provázejí
různé éry nesoucí své názvy podle společenského
či politického uspořádání. Měli jsme tak na planetě
Zemi feudalismus, renesanci, absolutismus, osvícenství, různé formy diktatury, později kapitalismus, demokracii, ale i nechvalně proslulý fašismus
a komunismus. Nyní nastal covidismus, jak bych jej
já osobně nazval.
Možná leckdo z vás řekne, že jsou to přehnané
myšlenky a názory. Ale uvědomte si, že stačilo půldruhého roku a téměř veškerou existenci každého
člověka silně ovlivňuje či přímo řídí koronavirus.
Respektive globálně vymyšlená opatření v boji proti téhle nemoci, jež okamžitě zavedly vlády jednotlivých států ve spolupráci s hygieniky a postupně je
upravují.
Pamatuji si moc dobře, jak jsem před nějakými pěti
lety sledoval v televizi jeden spekulativní dokument
na téma, že v dohledné době bude mocnými tohoto světa uveden do provozu nový centrální způsob,
kterak účinněji kontrolovat i řídit lidské masy. Jen
tvůrci nevěděli, o co přesně půjde. Teď už to jak oni,
tak my všichni víme. Strach o zdraví, potažmo vlastní život je prostě mocný nástroj.

(QVQCTEJKX-2KÿQUQXÆ
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Bratislava- ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±7UDYDJOLD ,WiOLH 
6YUþLQD±+RUDQVNê 6ORYHQVNR 
/HKHþND±6WDFKRYVNLM .D]DFKVWiQ 
6:4, 7:5. 2. kolo: 6YUþLQD±)HUUHLUD6LOYD 3RU
WXJDOVNR /HKHþND±=XN 3ROVNR 
  þWYUWÀQiOH /HKHþND ± *ULHNVSRRU
1L]R]HPt 
Roanne – ATP challenger
Dvouhra – 1. kolo: 9HVHOê   ± *XLQDUG
)UDQFLH VNUHþ

6740#,/+564;þ
FGTD[RTQ2NÊwMQXQW
éGUMÚR¾TXUGOKHKP¾NG

GUADALAJARA, PROSTĚJOV
Bez vítězství skončila při své singlové premiéře na Turnaji mistryň
Barbora Krejčíková, hráčka ze
soupisky extraligového TK Agrofert Prostějov. Grandslamová vítězka ale zůstává na turnaji ve hře
o vítězství ve čtyřhře.
„Dvakrát jsem prohrála ve třech
setech. Mrzí mě to, alespoň jedno
vítězství jsem chtěla urvat. Ale beru
to jako obrovskou zkušenost. Dříve
mě nenapadlo, že se na tento turnaj
dostanu. Udělám maximum, abych
si to za rok zopakovala,“ řekla Krejčíková.
>>>dokončení na straně 33
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PROSTĚJOV Podzimní část letošní sezóny orientačních běžců
zahájila na Prostějovsku a Olomoucku. A to hned čtyřnásobně.
O víkendu 4. a 5. září byl na programu závod Světového žebříčku a Český pohár na klasické i na krátké trati.

Dušan VYSTAVĚL
Marek SONNEVEND

" I NII L ? JII L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

závodů tohoto sportu na území Olomouckého kraje. Série pokračovala 6.
a 7. září Akademickým mistrovstvím
ČR ve sprintu a na krátké trati. Sprint
proběhl přímo v Olomouci v místní
části Neředín, kde závěry tratí vedly
kampusem Univerzity Palackého, jež
byla hlavním pořadatelem Českých
akademických her. Úterní krátká trať
pak měla cíl na lyžařské sjezdovce
v Hlubočkách. Z Prostějovska se
zúčastnilo celkem šest akademiků
a nejvíce se dařilo Ondřeji Vystavělovi, který obsadil v obou závodech
shodně osmé místo.
A sezóna orientačních běžců pokračovala i v dalších týdnech. O tom ale
zase až někdy příště...
saa

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Honkyš

jjaká
akká byla
byla ssérie
érriee závodů
záávodůů v orientačním
oriienntačním
m běhu…
běhuu…
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Nejdříve se zhruba pětistovka závodníků utkala v Kladkách, kde po
absolvování náročných kopcovitých
tratí našla skvělé zázemí v tamním lyžařském areálu. „Jsme velice rádi, že
místní sokoli i hasiči nám pomohli
s občerstvením účastníků a přispěli
tím k výborné i pohodové atmosféře celé akce. Vše potřebné k závodu
– tedy mapy, tratě i zabezpečení –
jsme totiž museli nachystat během
dvou měsíců. Z důvodu odstraňování kůrovcové kalamity došlo k přesunutí z původně plánované lokality
u Malého Hradiska,“ prozradil ředitel klání Dušan Vystavěl z pořádajícího oddílu SK Prostějov.
„Do Kladek dorazili orienťáci pěti
zemí, kromě Česka ještě ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa.
Vítězství v nejprestižnějších elitních
kategoriích si odvezli reprezentanti
ČR Tereza Čechová a Tomáš Křivda,“ navázal Vystavěl.
A jak se dařilo zástupcům prostě-

jovského regionu? Nejlepšího umístění dosáhl konický Jindřich Beneš
(11. ve starších dorostencích), svým
výsledkem nezklamala ani Michaela
Černochová ze Sokola Plumlov (23.
mezi staršími dorostenkami). V doprovodném závodě krajského žebříčku triumfovala v kategorii mladších
žákyň Eliška Hýblová z SK Prostějov.
V neděli se aktéři přesunuli do Valchova, kde se běželo v mírně svažitém
terénu krásně průběžného lesa plného borůvek. Na ty ale soutěžící neměli ani pomyšlení, neboť závody byly
velmi vyrovnané a často rozhodovaly
pouhé sekundy.
Mezi elitou mužů a žen vyhráli
Denisa Kosová a Vojtěch Král.
Z orientačních běžkyň a běžců reprezentujících náš region se nejvíce
dařilo Ondřeji Vystavělovi, který
ve druhé nejvyšší kategorii mužů
obsadil výbornou druhou příčku.
Bronzová mezi mladšími žákyněmi
skončila jeho oddílová parťačka z SK
Prostějov Eliška Hýblová. A díky
maximálnímu nasazení i perfektní
práci celého sedmdesátičlenného
organizačního týmu se mezinárodní

sportovní podnik opět velmi vydařil, účastníci z celé České republiky
i blízkého zahraničí odjížděli navýsost spokojeni.
„Náš velký dík patří také vlastníkům
lesa, kteří umožnili závody uspořádat.
Konkrétně jde o státní podnik Lesy
ČR a společnosti Bouzovské lesy
i Mensdorf-Pouilly holding. Velice
nám pomohla rovněž finanční podpora statutárního města Prostějov
a Olomouckého kraje. Též jsem velice rád, že záštitu nad akcí převzala senátorka Jitka Chalánková, která osobně odměnila medailemi ty nejlepší,“
dodal šéf prostějovských orienťáků
Dušan Vystavěl.
To však ještě nebyl konec špičkových

Festival orientačního běhu a letního biatlonu

přilákal do Stražiska stovky nadšených účastníků
výsledkový servis O-labyrintu

Trať A (3,4 km): 1. Jindřich Beneš 17:47 min, 2. David Kopecký 21:02, 3. Michal Paulíček 21:14
Trať B (2,7 km): 1. Petr Barták 17:17, 2. Jáchym Janeček 19:10, 3. Michaela Štefková 21:39
Trať C (2,0 km): 1. Andrea Fialová 9:57, 2. Petr Hřivňák 11:55, 3. Laura Luterová 11:59
Trať Z (1,1 km): 1. Jana Lipenská 8:52, 2. Zdena Dedková 12:22, 3. Alois Václavek 12:30
STRAŽISKO,
PROSTĚJOV
Série outdoorových akcí a závodů, jež v první polovině září
navštívila prostějovský region
i blízké okolí, vyvrcholila velkou akcí pro širokou veřejnost
s názvem Festival orientačního
běhu a letního biatlonu 2021.
Proběhla ve středu odpoledne ve Stražisku, měla velkou
účastnickou odezvu i ohromný
úspěch u stovek spokojených
aktérů všeho věku.

Bohatý program připravený organizátory z Klubu orientačního běhu
Prostějov a Klubu biatlonu Prostějov absolvovalo okolo čtyř stovek
milovníků těchto venkovních sportů, další desítky rodičů doprovázely
své nadšeně závodící děti.
Centrem akce bylo stražiské koupaliště, kde si mohli zájemci zastřílet z biatlonových vzduchovek na
sklopné terče, zaházet granátem na
cíl, zahrát na hřišti basketbal, zaplavat si v bazénu (několik otužilců šlo
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odvážně do toho) a především se
vydat na různě obtížné tratě ukázkového závodu pro „orienťáky“. Ten
vedl napříč obcí i do přilehlých lesů.
„Náš O-labyrint v areálu koupaliště
absolvovalo celkem 201 účastníků. Ze značného zájmu veřejnosti
máme obrovskou radost, vše jsme
uspořádali u příležitosti Světového dne orientačních sportů,“ krátce konstatoval právem spokojený
předseda KOB PV Dušan Vystavěl.
„Bylo to krásné odpoledne plné aktivního sportování, které se protáhlo až do večerních hodin. Zdravý
pohyb na čerstvém vzduchu si užily
všechny generace od nejmenších
dětí a mládeže až po dospělé i starší.
Navíc každý dostal drobný dárek,
a kdo chtěl, mohl si pochutnat na
výborných jablkách či buchtách
od sponzorů. Prostě skvělý den se
sportem, jen víc takových povedených akcí,“ radoval se Antonín Dušek z Klubu biatlonu Prostějov.
„Jsme rádi, že areál našeho koupaliště ve Stražisku využívají kromě
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široké veřejnosti také různí sportovci. Několikrát ročně zde probíhají závody zimních plavců, kteří
tady i trénují, dále závody v triatlonu či duatlonu, příprava závodníků
prostějovského plaveckého oddílu, tréninky vyznavačů hasičského
sportu, srazy motorkářů. A pravidelně tu vítáme členy Klubu orientačního běhu Prostějov. Chci touto
cestou poděkovat všem sponzorům
v čele s Olomouckým krajem,“ řekla starostka obce Stražisko Markéta
Dvořáková.
(son)
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Fotbalisté Prostějova během
reprezentační pauzy nezahálí
PROSTĚJOV Volný týden skrze reprezentační přestávku využili
fotbalisté 1.SK Prostějov k posílení kondice i herních dovedností. Poslední utkání proti Žižkovu sice vyhráli, ale trenér Daniel
Šmejkal neskrýval, že je stále co zlepšovat. I s průběžným šestým
místem by ještě do konce podzimní části šlo něco udělat. Do
vyčerpání programu první poloviny FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
scházejí ještě dvě utkání, o nadcházejícím víkendu ve Varnsdorfu
a poslední listopadovou sobotu doma s rezervou pražské Sparty.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
a Jan FREHAR
Zatím poslední domácí duel se Žižkovem svým způsobem připomínal
domácí utkání s jiným pražským
týmem z loňského podzimu, a sice
s Vyšehradem. Tenkrát sice průběh
zápasu i výsledek hovořily ve prospěch
domácích jednoznačněji, ale i tehdy
chyběl na lavičce hlavní kouč. Zatímco tehdejšího šéfa lavičky Pavla Šustra
zastoupil trenér gólmanů Petar Aleksijević, současného kormidelníka nahradil asistent Michal Šmarda. I proto
se Šmejkal ještě k poslednímu utkání

)25781$1É52'1Ì/,*$
dohrávka 12. kola:/täHė9DUQVGRUI  %UDQ
ka: 33. Silný.åOXWpNDUW\D2WUtVDO-HĜiEHN
6LOQê5ROtQHN  9HVHOê±D5XGQLFNLM
84. Šimon.þHUYHQpNDUW\2WUtVDO±5XGQLFNLM
'LYiNĥ580
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1. Brno
14 10 2 2 27:13 32
 /tãHĖ
     
3. Sparta „B“ 14 8 1 5 28:17 25
 9ODãLP
     
 'XNOD
     
 3URVWčMRY      
 7iERUVNR      
 9DUQVGRUI      
9. Opava
13 5 4 4 19:15 19
10. Jihlava
14 5 4 5 12:15 19
11. Ústí n. L.
14 4 6 4 15:18 18
 9\ãNRY
     
 3ĜtEUDP
     
 &KUXGLP
     
 7ĜLQHF
     
 äLåNRY
     
.$03ĜÌã7Č
NRORQHGčOHOLVWRSDGXKRGLQÒVWtQDG
/DEHP2SDYD SiWHN33ý763257 
9\ãNRY7ĜLQHF VRERWD 3ĜtEUDP-LKODYD
VRERWD äLåNRY7iERUVNR  6SDUWD
3UDKD³%´/tãHĖ  9DUQVGRUI3URVWČMRY9ODãLP
'XNOD3UDKD%UQR±&KUXGLP 

krátce vrátil. „Utkání hodnotím podobně, jako bych tam byl, i když je to
přece jen trochu něco jiného nebýt aktivním účastníkem. Myslím si, že jsme
neměli úplně dobrý vstup do zápasu.
Pak jsme se zlepšili, dali jsme vedoucí
branku. Druhý poločas jsme už nehráli tak jako poslední půlhodinu první
půle,“ připustil trenér s tím, že rezervy
ve výkonu byly přece jen patrné, ale na
druhou stranu Žižkov čerstvě vyměnil
trenéra. Takže nakonec jsou trenéři
rádi, že toto důležité utkání jejich svěřenci zvládli.
Přestávka v zápasovém rytmu vždy
vybízí k rekapitulaci předchozího
dění. V případě nové trenérské
dvojice jde o pět zápasů, v nichž
eskáčko třikrát zvítězilo, jednou
remizovalo a jednou prohrálo. Ze
statistického pohledu tedy solidní bilance. Jak Šmejkal připomněl, doma

BYLI JSME
U TOHO

Prostějov uhrál remízu 1:1, kdy tým
hrál šedesát minut o deseti, což svědčí
o vůli nic předem nevzdávat. „Jako trenéři samozřejmě prohrávat nechceme.
Přes zmiňovaná vítězství není v naší
hře určitě všechno v pořádku, takže se
chceme neustále zlepšovat jak ve hře
směrem dopředu, tak dozadu. Bilance
není zase až tak špatná, i když nelze tvrdit, že by to nemohlo být lepší,“ shrnul
osobní pocity ze zatímního fungování
na Hané trenér Šmejkal.
Ten si nucenou absenci ještě protáhl
v začátku uplynulého týdne, s týmem
byl opět od středy, takže všechno by
mělo být zase v pořádku. A na co se tréninky uplynulého týdne zaměřily?
„Týden jsme využili k oživení kondice
hráčů. Snažili jsme se rovněž o zlepšení
součinnosti dvojic a trojic a o individuální činnosti každého hráče,“ přiblížil
náplň tréninků Šmejkal.
Po sobotním zápase s Viktorií Žižkov
nejprve čekal na hráče, kteří byli mimo
zápasové tempo herní trénink a v dalších dnech došlo na zmíněnou kondici.
„V pondělí jsme připravili náběhový
trénink, který byl fyzicky náročnější,“
potvrdil pro vecernikpv.cz asistent
kouč Šmarda. Od úterý si hráči zkoušeli různé herní situace, jak směrem do

ofenzívy, tak i defenzívy. „Chtěli jsme se
zaměřit na ty věci, které se v předešlých
utkáních objevovaly a mohli jsme je
třeba řešit jinak. K tomu se to snažíme
i nadále prokládat kondiční stránkou
během tohoto týdne,“ přidal druhý
z koučů prostějovských fotbalistů.
Během uplynulého víkendu si hráči
užili krátkého volna a do tréninku se
opět vrátí dnes, tj. v pondělí 15. listopadu, kdy už se začnou připravovat na

v rámci 13. kola, ale už na jaře na severu
Čech 4:2 díky dvěma trefám Kopřivy,
Zlatohlávka a Matouška, doma se pak
zrodila pouze bezbranková remíza.
O rok dříve dokonce brali Hanáci
ve vzájemných utkáních plných šest
bodů.
Varnsdorf válí druhou ligu nepřetržitě od sezóny 2010/2011, což je nepochybně solidní bilance. V ročníku
2014/2015 se dokonce umístil na
druhé příčce a spolu s olomouckou
Sigmou si vybojoval právo postupu
do nejvyšší soutěže, jenže kvůli nevyhovujícímu stadionu se majitelé klubu
vzdali práva na první ligu. Podobný
výsledek už Varnsdorf od té doby nezopakoval.
O tomto podzimu se týmu pod taktovkou trenéra Pavla Drska docela
daří. Úvod v Jihlavě sice nevyšel, pak

ovšem Severočeši bodovali šest zápasů v řadě. Solidní výsledky zabrzdila
porážka v Ústí nad Labem a zejména
domácí neúspěch 1:3 s Duklou. Po
něm museli kvůli koronavirové nákaze dvě kola absentovat, až počátkem
listopadu uhráli remízu s domácím
Táborskem.
V týmu má Varnsdorf zkušené třicátníky kapitána Rudnického, brankáře
Porcala a obránce Zbrožka. Většinu
zápasů odchytal třiadvacetiletý Adam
Richter, střelcem týmu je s pěti brankami bosenský záložník Bojan Dordić.
V uplynulém týdnu se kromě ligové
dohrávky Severočeši představili na
hřišti prvoligového Jablonce v osmifinále MOL Cupu. Odjeli s výpraskem
0:4, pod nímž byla podepsaná sestava
A. Richter – Heppner, Hušek, Kouřil,
Žák – Bláha (71. Vondráček), Lauko

Foto: internet
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vs.
PROSTĚJOV Po dvou zápasech
na domácím trávníku a reprezentační přestávce je před fotbalisty
1.SK Prostějov cesta do dalekého Varnsdorfu. Tam v 15. kole
FORTUNA:NÁRODNÍ ligy uzavřou první polovinu aktuálního
soutěžního ročníku. Soupeř na rozdíl od většiny ostatních nevypadl
z herního rytmu, protože přestávky
využil k dohrávce osmifinále národního poháru i dvanáctého ligového
kola v Líšni.
Ve šluknovském výběžku se poslední
dobou Hanákům daří lépe než doma.
V minulém ročníku zvítězili sice

SőHMHVL
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PROSTĚJOV Tahle sezóna
mu zatím vychází. S čtyřmi křížky na krku vynechal pouze jediné utkání
a patří nadále k pilířům
zadních řad. Kapitán Aleš
Schuster (na snímku) se
v jednom utkání musel
obejít bez nového zkušeného parťáka na stoperu, ale
celkově se kvalita defenzivní
práce v průběhu podzimu viditelně zlepšuje. Výsledkem
jsou přibývající body i výborné individuální hodnocení
brankáře Muchy.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Pojďme si shrnout zápasy od poslední reprezentační přestávky, hrály se
už s novými trenéry, jak je hodnotíte?
„Myslím, že je na mužstvu vidět stálý
progres, dostáváme méně branek, přibyly body. Škoda zápasu v Táboře, kde to
z naší strany byl herně dobrý zápas, škoda
standardky, mohlo to být ještě lepší. Ale
je to třeba takhle brát, v dalších zápasech
se nám to třeba zase vrátilo.“
Ve dvou zápasech po
sobě padla v obraně červená karta. Jak velký je
to zásah do defenzivní činnosti?
„Každá červená karta je zásahem do
obrany. V Táboře padla až na
konci, takže
na utkání
neměla
žádný vliv.
Doma s Líšní
se můžeme akademicky bavit, jestli bychom
hráli v plném počtu lépe,
nebo ne, nakonec jsme
aspoň ten bod vyválčili.
Problémem je oslabení
mužstva do dalších zápasů, Luba Machynek
vyfasoval tři zápasy, ale
s tím se musíme vypořádat.“

S výtečnými individuálními statistikami se může pochlubit brankář Filip Mucha. Ten se totiž zařadil mezi
sedm nejlepších gólmanů druhé
ligy, kteří se mohou pochlubit pěti
vychytanými čistými konty. Jestli
tuto skvělou bilanci završí na rovný
půltucet, se dozvíme v neděli 21.
listopadu od půl druhé odpoledne.
Právě v tento čas vypukne duel ve
Varnsdorfu.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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Tomáš KALÁB

souboj ve Varnsdorfu. „Krátké volno
hráčům určitě prospěje a naberou síly
do poslední části podzimu. Od pondělí už se budeme plně připravovat na
nedělní utkání ve Varnsdorfu. Poslední
jejich zápasy jsme již viděli, ale ještě to
během víkendu projedeme a budeme
se chtít nachystat tak, abychom přivezli dobrý výsledek,“ dodal Michal Šmarda s tím, že zdravotní stav mužstva by
měl být víceméně v pořádku.

yy Po vychytané nule proti Žižkovu se brankář Mucha posunul mezi
nejúspěšnější brankáře, zlepšila se
podle vás defenziva týmu?
„Zápas, kdy se podaří uhrát vzadu nula,
je výsledkem obranné práce celého mužstva, gólman je v takovém případě samozřejmě nejvíc vidět. Filip vychytal další
nulu a propracoval se ve statistikách tam,
kam oprávněně patří. Jakmile nedostáváme tolik branek, je to hned znát na výsledcích a body přibývají. Naposledy odcházeli do ligy všichni trenéři, v zimě by
mohl zase nějaký hráč, kdo ví?“ (úsměv)
yy Jaké jsou cíle do zbytku podzimní
sezóny?
„Teď se musíme připravit na poslední
dva zápasy, během reprezentační pauzy
jsme potrénovali a podzim chceme završit úspěšně. Podle klubového předsedy
Františka Jury je v posledních třech zápasech reálných sedm bodů. Začali jsme
slušně, máme tři, takže do toho jdeme,
abychom tuto vizi naplnili.“
yy Varnsdorf není z hlediska vzdálenosti populární, rezerva Sparty vás
v Praze docela vyškolila, jak si na tyto
soupeře věříte?
„Do Varnsdorfu, kam je hodně nepříjemné cestování, jedeme už den dopředu, takže v tomto smyslu by neměl být
problém. V posledních zápasech jsme ve
Varnsdorfu body uhráli, což budeme chtít
potvrdit. A béčku Sparty máme co vracet,
víc k tomu asi není co dodat.“ (úsměv)

(46. Velich), M. Richter, Rudnickij
(71. Zbrožek), Dordić (71. Kocourek)
– Šimon (46. M. Kubista).
Zajímavostí je jméno na postu asistenta trenéra, kterým je od června tohoto
roku Petr Papoušek, bývalý záložník,
který krátce oblékal i dres eskáčka.
„Varnsdorf je tradiční soupeř, několikrát jsme s nimi hráli, už když jsem
byl v jiném angažmá. Čeká nás soupeř,
který má velmi pohyblivé hráče, jsou
silní v situacích jeden na jednoho. Jak
jsem několikrát říkal, druhá liga je velmi vyrovnaná, takže v utkání budou
rozhodovat maličkosti a věřím, že
v utkání budeme schopni uspět,“ řekl
k nadcházejícímu utkání v závěru uplynulého týdne trenér Daniel Šmejkal.
Souboj mezi Varnsdorfem a 1.SK
Prostějov se odehraje v neděli 21.
(tok)
listopadu od 13:30 hodin.
*/26$9(Ġ(51Ì.8

Michal
SOBECKÝ

Zemětřesení? Ne,
jen drobný otřes
Zimní fotbalová přestávka má mnoho
podob. Pokud chce být tým úspěšný
nebo pokud hraje vyšší soutěž či obojí,
čeká ho náročná (nejen) kondiční příprava. Zima však umožňuje taky určité
bilancování, vyhodnocení podzimu.
A hráčské změny bez většího tlaku na
vedení klubů a trenéry. Obvykle zimní
změny nebývají tak razantní jako ty po
sezóně. Ale nemusí být ani malé.
Jak na tom bude letos Prostějov? Bude
se i zde konat nějaká rotace hráčů? Je
k tomu vůbec důvod? Odpověď není úplně jednoznačná. Tým zatím víceméně
plní zadání vedení eskáčka, tedy lepší
půlku tabulky. Dozadu veskrze hraje solidně, má navíc jistotu v brankáři. Směrem dopředu už to tak dobré není. Málo
střel, málo gólů, někdy málo přímočarosti. Můžou tyto skutečnosti ovlivnit složení
týmu pro jaro? Určitě ano.
Předseda klubu František Jura už
před časem prozradil, že by se odchod
i příchod měl týkat dvou tří hráčů. I to
naznačuje, že je vedení vcelku spokojené. Jedna věc jsou ovšem veskrze dobré
výsledky, druhou obraz hry. A ten bude
chtít určitě vylepšit. Ze hry mohou jít
hráči, kteří nedostávají tolik prostoru v základu, bota tým tlačí spíše na
krajích zálohy a hlavně v útoku. Ať ale
nakonec „černého Petra“ dostane, kdo
chce. Zemětřesení údajně čekat nemáme. Jen drobné záchvěvy.

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
Pøíbram mìnila trenéra
Prostějov (sob) – Reprezentační přestávku týmy z FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY využily různě. Některé k rekonvalescenci, všechny k trénování. A Příbram k tomu, aby vyměnila trenéra. Na
lavičce někdejšího ligového celku tak už
neuvidíme Jozefa Valachoviče. Ten byl
odvolán z důvodu nepříliš povedených
výsledků. Příbram do soutěže po pádu
z Fortuna ligy vstupovala coby jeden
z favoritů. Tuto roli ale nebyla schopná
potvrdit. Tým je až třináctý a pouhé tři
body od sestupového pásma. Což je tím
obtížnější, čím je soutěž vyrovnanější.
Vedení klubu tak sáhlo po radikální
změně v realizačním týmu. „Jaro se nám
vydařilo a do posledních kol jsme bojovali o setrvání ve Fortuna:lize. Poté jsme
měli dobrý start do nového ročníku,
když jsme zvítězili v Prostějově. Bohužel
další zápasy již nevyšly podle představ,
a především v domácím prostředí jsme
ztráceli spousty bodů. Momentálně
jsme na pozicích hrajících o záchranu.
Rozhodli jsme se tedy pro trenérskou
změnu,“ citoval klubový web šéfa příbramského fotbalu Jaroslava Starku.
Valachovič byl u týmu od března, spolu
s ním končí i jeho asistenti Ján Murár
a Daniel Huňa. Pozici hlavního trenéra převzal dosavadní kouč příbramské
rezervy Tomáš Zápotočný. Jeho asistentem bude další bývalý hráč Miroslav
Slepička.

Disciplinárka rozdala
tresty i pokutu
Prostějov (sob) – I během relativního
klidu reprezentační pauzy se disciplinární komise nenudila. Ke cti fotbalistům
slouží, že v ani jednom případě neřešila
zákroky výrazně za hranou a chování na
hřišti, které by skončilo právě až na stole této komise. Tentokrát pršely stopky
pouze za inkasování čtyř žlutých karet.
Celkem se jednalo o pět hráčů: dva
z rezervy Sparty a po jednom z Jihlavy,
Líšně a Vlašimi. Nejvíce oslabená je
ale právě Sparta, zejména Matěj Ryneš
patří nejen k nejvíce trestaným, ale taky
k nejvytěžovanějším hráčům pražského celku. Trestu se však nevyhnulo ani
Brno, které dostalo pokutu. Důvodem
je porušení koronavirových předpisů
v zápase s Vlašimí.

volejbal

„V minulé sezóně naše nejlepší útočnice, která se po jarní operaci achilovky
nyní dostává zpět do formy. Musí na sobě každý den poctivě pracovat, aby
znovu nabrala kondiční připravenost i herní jistotu.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: Hlincovka České Budějovice (do 2012),
KP Brno (2012 až 2019), VK Prostějov (od 2019).

Národnost: Česko
Post: univerzálka
Narozena: 24. června 1998
Výška: 185 cm

GABRIELA KOPÁČOVÁ

„Druhá naše letošní velká posila. Má výrazný útočný potenciál, právě ofenziva je její silnou stránkou. Už během přípravy se okamžitě zařadila mezi
největší opory družstva, celkově si od ní hodně slibujeme.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: Volei Nova Trento (Brazílie, do 2012), AD Brusque (Brazílie, 2012/13), Sao Cristovao/Sao Caetano (Brazílie, 2013/14), Pinheiros/Klar (Brazílie, 2014 až 2016), Genter/Bauru
(Brazílie, 2016/17), Sesi-SP (Brazílie, 2017/18), Balneário Camboriú (Brazílie, 2018/19), Osasco/
Audax (Brazílie, 2019/20), SC Prometey (Ukrajina, 2019/20), Slávia EU Bratislava (Slovensko,
2020/21), VK Prostějov (od 2021).

Národnost: Brazílie
Post: blokařka
Narozena: 2. ledna 1995
Výška: 193 cm

RAQUEL LÖFF DA SILVA

„Nejzkušenější hráčka týmu a výborná nahrávačka. Její kvality potvrzuje,
že patří do současné české reprezentace. Je naší ústřední posilou a navíc
vůdčím typem kolektivu, proto se stala novou kapitánkou.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: Slavia Praha (do 2011), Olymp Praha (2011 až
2018), Dukla Liberec (2018 až 2021), VK Prostějov (od 2021).

Národnost: Česko
Post: nahrávačka
Narozena: 28. listopadu 1993
Výška: 171 cm

SIMONA BAJUSZ

„Prostějovská odchovankyně, za několik posledních let již prokázala své extraligové kvality. Maximálně se koncentruje na každý trénink i zápas, vždy
je odhodlaná ze všech sil pomoct kolektivu.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: VK Prostějov (do 2016), Volejbal Přerov (2016/17),
Olymp Praha (2017 až 2019), UP Olomouc (2019/20), VK Prostějov
(od 2020)

Národnost: Česko
Post: libero
Narozena: 19. května 1998
Výška: 173 cm

ADÉLA STAVINOHOVÁ

„Talentovaná mladá nahrávačka, naše odchovankyně. Musí ještě hodně
trénovat, ale předpoklady pro kvalitní tvorbu hry na ženské extraligové
úrovni rozhodně má. Potřebuje zlepšit rychlost, celkový pohyb.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: VK Prostějov (od 2010)

Národnost: Česko
Post: nahrávačka
Narozena: 1. července 2000
Výška: 178 cm

KLÁRA DVOŘÁČKOVÁ
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STATISTIK:

JAKUB
KRČMAŘ
Narozen: 20. července 1988, Prostějov
Charakteristika: Dlouholetý fanoušek
vékáčka a amatérský hráč se stal klubovým statistikem zkraje roku 2019.
Kromě toho vypomáhal v rámci možností i v přípravě a loni přibral ke své
práci také roli trenérského asistenta.
Jako neoficiální druhý pobočník Miroslava Čady pokračuje i nadále.

VEDOUCÍ DRUŽSTVA:

MAREK
SONNEVEND

Narozen: 1. listopadu 1976, Prostějov
Charakteristika: Další prostějovský
patriot spjatý s vékáčkem hned od
jeho založení. Vždy fungoval jako webmaster a neoficiální tiskový mluvčí, od
loňska se stal i sportovně technickým
manažerem klubu a nově také vedoucím družstva žen. Současně pracuje
coby externí sportovní redaktor pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

KONDIČNÍ TRENÉRKA:

SOLANGE
SOARES

Narozen: 1. července 1980, Belo Horizonte.
Charakteristika: Do Prostějova přišla
hned v roce 2007, kdy oddíl VK vznikl –
a stále věrně zůstává. Po veleúspěšné
hráčské kariéře přešla rodilá Brazilka
na post kondiční specialistky ženského
áčka a zároveň mládežnické trenérky,
přesně takhle bude fungovat i v aktuálním soutěžním ročníku.

Narozen: 12. ledna 1952, Olomouc
Charakteristika: Zkušený odborník
přezdívaný Doktor figuruje v realizačním týmu volejbalistek Prostějova hned
od zakládajícího roku 2007. Pomáhá jak
svými znalostmi, tak zprostředkováním kontaktů na specialisty v různých
lékařských oborech dle momentální
potřeby závislé na zdravotních problémech hráček.

PAVEL
NAVRÁTIL

LÉKAŘ:

Narozen: 26. května 1966, Prostějov
Charakteristika: Jeden z vrcholných manažerů marketingové agentury TK PLUS
má v gesci volejbalový projekt pod křídly této známé firmy už od vzniku klubu
v roce 2007. Dělá nejzásadnější rozhodnutí, je uvážlivým typem šéfa s klidným přístupem a snahou udržet vékáčko na dobré úrovni i v ekonomicky složitější době.

PETR
CHYTIL

PŘEDSEDA
SPRÁVNÍ RADY:
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Realizační tým
a vedení VK Prostějov
2021/2022

PROSTĚJOV S mírným zpožděním, ale přece jen
přicházíme s dříve slíbeným podrobnějším představením volejbalistek VK Prostějov i jejich realizačního týmu pro aktuální sezónu 2021/2022. Jak
známo, Hanačkám minulý soutěžní ročník nevyšel a v UNIQA extralize žen ČR obsadily historicky
nejhorší sedmé místo, navíc poprvé za necelých
patnáct let existence klubu nepostoupily ani do
semifinále Českého poháru. Po těchto neúspěších
oddílové vedení nelenilo, posílilo hráčský kádr
o dvě kvalitní zkušené plejerky i dvě mladé šikovné
naděje, navíc se na lavičku vrátil coby hlavní kouč
legendární Miroslav Čada. A nezapomeňme na ještě jednu důležitou změnu – letní stěhování z haly
Sportcentra DDM do Národního sportovního centra PV. Jakoby začala tak trochu nová éra. Zatím
probíhá úspěšně, prostějovské A-družstvo je po
třinácti kolech na páté pozici ligové tabulky těsně
za vyššími příčkami a znovu předvádí hezkou, divácky atraktivní hru. Vy se teď s Večerníkem pojďte
začíst, o kom současné vékáčko vlastně je.
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Narozen: 28. října 1974, Bratislava
Charakteristika: Také on působí ve
vékáčku nepřetržitě již od roku 2008.
Většinu této doby jako trenérský asistent, předchozí tři roky coby první lodivod. Nyní byl obnoven úspěšný model
z minulosti, kdy asistuje dlouholetému
mentorovi Miroslavu Čadovi a přitom
nese zásadní zodpovědnost za přípravu
družstva.

Narozen: 8. května 1953, Brno
Charakteristika: Prostějovské ženy
dovedl v roli kouče ke všem největším
úspěchům, načež se před třemi lety
přesunul (zdánlivě definitivně) na pozici sportovního ředitele klubu. Ta mu
zůstává, ovšem navíc se znovu vrátil
do čela realizačního týmu, aby pomohl
pozvednout loni uvadlou výkonnost
Hanaček.

Narozen: 18. ledna 1981, Prostějov
Charakteristika: Vynikající sjezdař na
divoké vodě a raftař se vedle sportovní kariéry pilně věnoval rovněž studiu
fyzioterapie, aby si po dokončení vysoké školy otevřel svou vlastní ordinaci
v Prostějově. Od roku 2014 navázal spolupráci s volejbalovým VK, jež trvá až do
současnosti.

DAVID
LISICKÝ

Narozen: 22. září 1970, Prostějov
Charakteristika: Jediný nováček v realizačním týmu. Místní rodák dělal několik
let maséra fotbalistům 1.SK Prostějov,
teď pečuje o těla zdejších sportovkyň
zpod vysoké sítě. Má i vlastní praxi na
Poděbradově náměstí a je znám rovněž
jako aktivní lukostřelec, v minulosti republikově úspěšný.

MAREK
ROBA

MASÉR:

LUBOMÍR
PETRÁŠ

FYZIOTERAPEUT:

ASISTENT TRENÉRA:

MIROSLAV
ČADA

Gabriely Kopáčové, už dříve musela
kariéru ukončit zkušená smečařka
Martina Michalíková. Do sestavy
tak naskočily mladší hráčky, nebylo
příliš za koho střídat. Přesto holky
nic nevzdaly, parádně bojovaly a nakonec vydřely cenné vítězství. Což
je i vzhledem ke zmíněnému většímu zapojení mladých nadějí příslib
do budoucna.“
yy Kvitujete letní přesun ženského áčka VK do Národního sportovního centra Prostějov?
„Jednoznačně ano, byl to dobrý
krok. Holky si tam rychle zvykly, od
prvního soutěžního utkání se jim
v NSC začalo dařit, dlouho doma
jen vítězily a z dosavadních zápasů
na novém vlastním hřišti podlehly
v jediném případě, jinak pokaždé
uspěly. Navíc si naši věrní fanoušci
i v jiném působišti znovu nacházejí cestu do hlediště, které bylo na
všech střetnutích z větší části zaplněné, a příznivci opakovaně dokážou vytvářet dobrou atmosféru. Za
podporu jim samozřejmě moc děkujeme a máme radost, že jim naše
děvčata společně se soupeřkami většinou nabízí hodně zajímavou podívanou, dobrou zábavu. Co víc si přát
než dramaticky vyrovnané souboje

HLAVNÍ TRENÉR:

yy Jak zatím hodnotíte průběh
aktuálního soutěžního ročníku?
„Máme za sebou o něco víc než třetinu dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022. A podle
výkonů, které zatím předvádí naše
družstvo, i dosažených výsledků
jsme určitě nastoupili mnohem lepší
cestu v porovnání s loňskem. Vyplácí se dílčí obměna hráčského kádru,
jenž teď působí jako silnější i vyváženější díky příchodu některých
zkušených opor. Mančaft si v daném
složení dobře sedl, táhne za jeden
provaz, při jakémkoliv stavu naplno
bojuje a hraje kvalitní volejbal.“
yy Nakolik jste si užil vzrušující
duel proti Ostravě?
„To byla krásná sportovní bitva se
vším všudy. Ostrava dorazila jako
rozjetý favorit, druhý celek extraligové tabulky, a navíc s čerstvým
postupem v evropském Challenge
Cupu. My jsme se přitom museli
obejít bez nemocné univerzálky

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Spokojenost. Tak se daly ve stručnosti označit pocity vedení VK Prostějov z dosavadního průběhu letošní sezóny
v podání A-týmu volejbalistek tohoto klubu. Příznivé naladění
potvrdily perně vybojovaná vítězství nad silnou Ostravou i pražským Olympem. Co předseda správní rady Petr Chytil.

náhradu, což ale uprostřed rozjeté
sezóny není pochopitelně snadné.
V každém případě stále toužíme po
co nejvyšším umístění a budeme
o něj maximálně bojovat. Velké poděkování patří v této souvislosti našim partnerům v čele se statutárním
městem Prostějov a Olomouckým
krajem, jež zachovali VK Prostějov
i v nelehkých časech přízeň. A svou
podporou výrazně pomáhají zvyšovat úroveň místního volejbalu. Město i kraj se snažíme reprezentovat
nejlépe, jak dokážeme.“

„Technicky velmi dobře vybavená hráčka se značným potenciálem, v pouhých osmnácti letech už si zaslouží dostat větší šanci v extralize žen. Proto
k nám přišla na zatím roční hostování z Liberce.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: Dukla Liberec (do 2021), VK Prostějov (od 2021)

Národnost: Slovensko
Post: smečařka
Narozena: 27. února 2003
Výška: 177 cm

MICHAELA SMOLKOVÁ

„Výborně trénuje, hodně se chce zlepšovat a dělá pro to maximum. Samozřejmě má i herní nedostatky, na jejichž odstranění se snaží intenzivně pracovat. Její výhoda spočívá v použitelnosti jak na univerzálu, tak na smeči.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: Lokomotiva Plzeň (do 2019), Šelmy Brno
(2019 až 2021), VK Prostějov (od 2021).

Národnost: Česko
Post: univerzálka
Narozena: 2. března 1999
Výška: 179 cm

MICHAELA BERÁNKOVÁ

„Komplexní hráčka, která vždy bojuje s vysokým nasazením. Má solidní
útok, výbornou obranu v poli i účinný servis, musí zapracovat na přihrávce.
Navzdory svému mládí už patří mezi opory družstva.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: Slávia EU Bratislava (Slovensko, do 2019),
VK Prostějov (od 2019).

Národnost: Slovensko
Post: smečařka
Narozena: 29. dubna 2000
Výška: 179 cm

KAROLÍNA FRIČOVÁ

„Její silnou stránkou je blok, jako hlavní úkol proto má dobrou obranu na síti.
K tomu přidává velmi účinné podání, pokud jí směřuje do hřiště. V útočné
činnosti má technické limity, na kterých se snaží pracovat.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: SK Opava (do 2012), TJ Ostrava (2012 až 2017), Sokol Frýdek-Místek (2017/18), KP Brno (2018 až 2020), VK Prostějov
(od 2020).

Národnost: Česko
Post: blokařka
Narozena: 12. května 1995
Výška: 187 cm

KATEŘINA KVAPILOVÁ

DARINA TESAŘOVÁ

VIKTORIE NEČASOVÁ

Hráčská kariéra:
VK Prostějov (od 2012)

Národnost: Česko
Post: nahrávačka
Narozena: 12. května 2002
Výška: 165 cm

Juniorky očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra:
Lokomotiva Břeclav (do 2019),
VK Prostějov (od 2019)

Národnost: Česko
Post: smečařka
Narozena: 1. října 2003
Výška: 179 cm

ZUZANA DOSTÁLOVÁ

Hráčská kariéra:
Slavia Hradec Králové (do 2019),
VK Prostějov (od 2019)

Národnost: Česko
Post: blokařka
Narozena: 31. prosince 2003
Výška: 181 cm

„Mladé naděje z našeho juniorského týmu, které s ženským áčkem VK dvakrát týdně trénují. Také však potřebují co největší zápasové vytížení, a proto současně zůstávají ve výběru své věkové kategorie. Do budoucna mají slibný potenciál prosadit se do A-týmu žen natrvalo.“

Hráčská kariéra:
VK Prostějov (od 2014)

Národnost: Česko
Post: libero
Narozena: 4. ledna 2004
Výška: 173 cm

ANDREA PÍCHALOVÁ

KLUBOVÉ JUNIORKY ZAŘAZENÉ NA SOUPISKU
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se šťastným koncem pro nás.“
yy Udrží se prostějovské ženy
v horní polovině tabulky?
„Věříme tomu. Po třinácti kolech
jsme pátí, ale s minimálním bodovým odstupem na vyšší pozice včetně medailových příček. Náš tým
určitě má potenciál se ještě dál zlepšovat, i když ho teď čeká dost těžký
los a současně je potřeba vyřešit situaci po zdravotním konci Martiny
Michalíkové. Její schopnosti v kolektivu logicky chybí, proto se snažíme najít v rámci možností adekvátní
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kvalitu i perspektivu“
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„Mladá střeďačka, jež na sobě nejvíc pracuje. Je vyrovnaná v útočné i obranné činnosti, za rok a půl u nás udělala velké výkonnostní pokroky. Proto už
může dostávat větší zápasový prostor než dosud.“

Očima kouče Miroslava Čady:

Hráčská kariéra: KP Brno (do 2018), Sokol Šlapanice (2018 až
2020), VK Prostějov (od 2020)

Národnost: Česko
Post: blokařka
Narozena: 18. srpna 2000
Výška: 179 cm

PETRA KOŽOUŠKOVÁ
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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rozhovor večerníku

Talentovaný prostějovský tenista Maxim Mrva o triumfu na Les Petits As
PROSTĚJOV Maxim Mrva (na
snímku). Že toto jméno neznáte?
Tak vám radíme si ho zapamatovat. Do vybrané společnosti se
dostal tento mladík počátkem září
vítězstvím na turnaji Les Petits
As ve francouzském Tarbes. Na
neoficiálním mistrovství světa do
14 let člen TK Agrofert Prostějov
ovládl 29. ročník prestižní akce,
kde v předchozích letech triumfoval Rafael Nadal, Richard Gasquet,
Bianca Andreescuová, Kim Clijstersová nebo Martina Hingisová.
„Je to zatím můj největší úspěch.
Ale jsem na začátku. Věřím, že další přijdou,“ říká odhodlaně nadějný hráč prostějovského tenisového
klubu, s nímž jsme se za doposud
největším úspěchem v kariéře
ohlédli.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Jaké jste si přivezl zážitky
z prestižního turnaje?
„Je to opravdu velký turnaj. Připadal
jsem si jako v kategorii mužů. Všude
bylo hodně fanoušků, celá organizace
tomu odpovídala. Užíval jsem si to.
Vlastně ještě dřív, než se mi podařilo
vyhrát.“
yy Do zápasů jste vstupoval jako
nasazená jednička. Nesvazovalo to
trochu nohy?
„Především na začátku jsem byl
opravdu nervózní. Potřeboval jsem
nasazení obhájit a to není jednoduché. Ale dopadlo to dobře. Nervozita
postupně ustupovala. Lepšilo se to
každým zápasem. Byla to dobrá zkušenost.“
yy Měl jste představu o tom, jak je
turnaj v Tarbes sledovaný a jakou
má tradici?
„Měl, protože trenér mi už před pěti
lety říkal, že je to největší turnaj do
14 let. Od té doby jsem jeho jednotlivé ročníky sledoval a snil o tom, že
jednou Les Petits As vyhraji. Vyšlo to
dokonale.“
yy Turnaje se kdysi zúčastnili i Roger Federer, Alexander Zverev,
Stanislas Wawrinka či Tomáš Berdych. Tito hráči se dostali do úzké
světové špičky, tak co nyní udělat,
aby se Ti to povedlo také?
„Vím, že je nutné se pořád zlepšovat
a zdokonalovat tím, že budu makat
na sto procent na každém tréninku
a věřit svému trenérovi. Byl bych
strašně rád, kdybych byl jednou tak
vysoko, jako jsou nyní oni. Zároveň

ale vím, že tato cesta je těžká, hodně
dlouhá a konkurence hráčů velmi
silná.“
yyJaká byla letošní konkurence?
„Dá se srovnat s obsazením mistrovství světa družstev. Startují tam
pravidelně nejlepší hráči z ročníku,
což už se později nestává. Proto byly
všechny zápasy náročné. Od prvního
kola. Do každého zápasu bylo nutné
dát sto procent. Kdybych cokoli podcenil, mohl jsem klidně po prvním
utkání balit.“
yy Znal jste vůbec některé své soupeře? Jak probíhala taktika?
„Ano, většinu soupeřů jsem již znal,
s některými dokonce už i hrál. Například jsem ale nehrál s Američanem
Farzamem, který na mě čekal v semifinále a věděl jsem, že to bude těžký
zápas. Taktika probíhala tak, že jsme
se večer a nebo ráno u snídaně bavili s trenérem o hráči, který mě čekal.
Povídali jsme si o tom, co umí a jaké
jsou naopak jeho slabiny.“
yy Který zápas byl pro vás tím nejtěžším?
„Pro mě byl nejtěžší zápas ve čtvrtfinále, kde jsem hrál s Němcem Engelem a musel jsem v něm odvracet
čtyři mečboly.“
yy První tři duely jste vyhrál ve
dvou setech, dalo by se určitě říci,
že jsi v nich byl lepším hráčem.
Byla to hladká vítězství?
„Za mě to určitě hladká vítězství nebyla, protože na takto velkém turnaji
už není nikdo špatným hráčem.“
yy Naopak ve čtvrtfinále jste prohrál svůj první set na turnaji, jaký
to byl pocit? Bylo to pro vás něco
nového, s čím jste se musel popasovat a byl to třeba rozhodující moment v cestě za titulem?
„Pocit to rozhodně dobrý nebyl, ale
věděl jsem že konec zápasu to není.
Navíc už se mi mnohokrát stalo, že
jsem prohrál první set a pak jsem
zápas otočil. Věřil jsem a bojoval až
do poslední chvíle. Druhý set jsme
si drželi servis, a jak jsme došli do
tiebreaku, tak jsem rychle prohrával
1:5, poté uhrál dva míče na 3:5, ale
vzápětí to bylo 3:6. Soupeř tak měl
tři mečboly. Já jsem se ale nevzdával
a vyrovnal na 6:6. Soupeř však zvládl
míček na 6:7 a měl další mečbol. Ten
jsem znovu odvrátil a poté již věřil, že
to mohu celé vyhrát.
yy V semifinále jste musel znovu
otáčet zápas. Co si tak po prvním
prohraném setu říkáte?
„Když prohraju první set, tak jsem
vždy trochu zklamaný, ale snažím se
soustředit i nadále. Vím totiž, že musím v dalším setu podat lepší výkon,
než v tom prvním prohraném.“
yy Ve finále jste soupeři dokonce
nadělil kanára, jaký to byl zápas?

„Pro mě je finále vždy výjimečné
v tom, že se na zápas přijde podívat
hodně diváků, fanoušků a sponzorů.
Mně se ve finále v takové atmosféře
hraje lépe. Zápas to byl z obou stran
velice kvalitní.“
yy Vnímáte triumf jako velké povzbuzení do dalšího tréninku?
„Přesně tak to je. Hned po zápase
jsem myslel na to, že teď nevynechám
ani den, abych se zlepšoval. Je třeba jít
do všeho s maximálním nasazením.
Ať jde o trénink, nebo zápas. Doufám,
že se to vyplatí.“
yy Kdy naplno přestoupíte do vyšší věkové kategorie?
„Už se na to chystám. Několik takových turnajů už mám za sebou
a musím přiznat, že přechod je hodně
těžký. V říjnu jsem odehrál Masters
do 14 let v Monte Carlu, a teď už chci
hrát turnaje ITF.“
yy Počítáte s tím, že narazíte na
soupeře, kteří mají větší zkušenosti
a fyzickou sílu?
„Potvrdily to i mé první zkušenosti.
Musím se s tím vyrovnat, přestože to
bude náročné. Při zápasech s mými
vrstevníky je to jednodušší. Trefíte
pořádně míč a máte bod. Se staršími
kluky dáte dobrý míč a vrátí se dvakrát rychlejší. Musím se na to připravit, především mentálně.“
yy Teď už bude zápasy rozhodovat
takzvaně hlava?
„Dá se to tak říct. Ve vyšších věkových
kategoriích je vše náročnější. Na každou výměnu musí být hráč koncentrovaný. Stačí, aby vypustil dvě minuty,
soupeř odskočí a není snadné vrátit
se do zápasu. U čtrnáctiletých nebyl
velký problém získat zpět prohraný
servis. Teď se vše změní. Za každé
zaváhání přijde trest. Třeba na turnaji
do osmnácti let jsem si vyzkoušel, co
obnáší získat zpět ztracené podání. Je
to fakt hodně těžké.“
yy Jak jste spokojený se svými údery a kde máte naopak rezervy?
„Nejsilnějším je bekhend po lajně
a forhend. Rezervy jsou naopak na
podání, tam je přede mnou hodně
práce. A taky mentalita není úplně
optimální. Dříve jsem házel raketami,
to už je naštěstí lepší. Teď je důležité
naučit se udržet koncentraci po celý
zápas. Sám sebe rozhodit nemá smysl. Pak jen pálím a dělám hodně chyb.“
yy Hrajete aktivně, tlačíte na míč.
Je to hra, kterou se chcete prezentovat také v dalších letech?
„Kolem sebe vidím i hráče, kteří hrají trpělivě a čekají na chybu soupeře.
Ale nemyslím si, že je to hra, se kterou
by se dalo uspět mezi muži. Proto je

Jako každý tenista bych si přál vyhrát
grandslam. Bylo by krásné stát se
světovou jedničkou. Ale kdyby to nešlo,
ani desítka by nebyla špatná...

lepší hrát vítězné míče už teď. Čekat
na soupeře nemá význam. Tenis je
stále rychlejší. Když se na to nepřipravím teď, později to nepůjde. Měnit
hru v průběhu kariéry je obtížné. Do
čtrnácti to nevadí, ale už od šestnácti
je to hodně složité. Mátě něco naučeného, děláte to automaticky a to se
hodně špatně mění.“
yy Žádný sportovec se neobjede
bez zdraví. Vám se zranění zatím
vyhýbají?
„Měl jsem jen zlomenou nohu, takže si nemůžu stěžovat. Chvíli mě trápil tenisový loket, to už je v pořádku.
Začal jsem cvičit, chodit na fyzioterapii a problémy odezněly. Díky
tomu jsem zjistil, že jen trénink
nestačí. O tělo se musí každý
starat.“
yy Tenis zabere hodně času.
Je pak vůbec čas na školu,
případně jiné koníčky?
„Volného času opravdu moc
není. Trénuji čtyři hodiny
denně, doma ještě cvičím.
Na nějaké záliby není čas.
Nemám s tím problém,
tenis mě naplňuje. Školu
se snažím nešidit. Když
nejsem na turnajích, nic
navíc zbytečně nevynechám. Některé věci se dají
naplánovat. Třeba trénink,
když je ve škole tělocvik,
nebo výtvarná výchova. Do
jiných předmětů chodím,
jak to jen jde.“
yy Každého sportovce táhne dopředu nějaký sen. Jaký je ten váš?
„Jako každý tenista bych si přál vyhrát
grandslam. Bylo by krásné stát se světovou jedničkou. Ale kdyby to nešlo,
ani desítka by nebyla špatná.“

vizitka
MAXIM MRVA
✓ narodil se 2. srpna 2007 v Prostějově
✓ hráč TK Agrofert Prostějov, kde také trénuje
✓ na evropském žebříčku Tennis Europe se
dostal na první místo v kategorii do 14 let,
mezi šestnáctiletými je na začátku třetí desítky
✓ v letošním roce vyhrál titul na turnaji nejvyšší kategorie U14 Super
v ruském Chimki
✓ získal stříbro na Summer Cupu družstev ve Valencii, z mistrovství Evropy
jednotlivců v Mostě přivezl bronz a jako týmová jednička se podílel
na zisku dalšího bronzu na mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově
✓ vítězstvím ve Francii si vybojoval účast na Masters, na kterém v Monte Carlu
startovalo osm nejlepších hráčů
zajímavost: k tenisu jej přivedl v pěti letech starší bratr

/CZKO/TXCUEGPPQWVTQHGLÊ\CVTKWOHPCPGQHKEK¾NPÊOOKUVTQXUVXÊUX÷VCFQNGV
Foto: Twitter

Foto: Twitter
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PROSTĚJOV Především u začínajících sportovců je extrémně důležitý přístup rodičů. Výše jejich podpory často rozhoduje o tom,
jestli děti u tréninku vydrží a budou mít šanci, že později dosáhnou
na vysněné úspěchy. Z tohoto pohledu má Maxim Mrva štěstí, rodina podřídila svůj osobní život tomu tenisovému.
„Někdy je to náročné, ale když člověk vidí, že to syna baví, a navíc má
výsledky, je ochotný obětovat hodně,“ potvrzuje podporu tenisové naděje maminka Monika. „Prostě třeba dovolenou plánujeme podle termínu
turnajů a podobně. Jsme už na to zvyklí.“
V tenisovém prostředí se, především u mladých hráčů, pravidelně rozebírají vztahy rodičů, tenisty a trenéra. Někdy nejsou ideální, třeba i kvůli
přehnaným ambicím tatínků a maminek. U Mrvů to nehrozí, trenérovo
slovo má velkou váhu a s postupujícím věkem právě kouč jezdí s Maximem mnohem častěji než rodiče. „Dříve jsem jezdila hodně, teď je to
jiné. Pro Maxima je lepší, když cestuje s trenérem, který tenisu rozumí,
než s laikem. Ten může dělat doprovod, řidiče, ale tenisově nemůže poradit,“ vnímá realitu Monika Mrvová.
Jako každý rodič má pochopitelně radost z úspěchů svého syna, přesto
má radost i z dalších aspektů sportovního života. „Je to skvělá příprava na
dospělost. Kdo se věnuje sportu, naučí se plnit povinnosti, jeho život má
řád. To si pak vezme do dalších let a to se vždy hodí,“ dodává maminka
tenisové naděje.
(lv)
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HVOZD Dostihový sport není jen o Velké pardubické. Přestože (TCPEQW\UMÚMčÿ#WUVTCNKGPXGFGPÚVTGPÆTGO\G5TFÆéMC5VCPKUNCXGO2QRGNMQW
koně ze stájí na Srdéčku letos v nejtěžším dostihu kontinentál- UKRT¾X÷D÷åÊRTQUGP\CéPÊXÊV÷\UVXÊXTQXKPCVÆOFQUVKJWXG8GNMÆ%JWEJNK Rení Evropy nenavázali na skvělé výsledky z let minulých, letošní RTQèGUM¾VGNGXK\G
rok byl pro uznávaného trenéra Stanislava Popelku opět více než úspěšným. Přispěl k tomu skvělý závěr sezóny, kdy se
jeho svěřencům podařilo uspět v několika těžkých dostizích
nejen u nás, ale i v zahraničí. Platí to přitom i pro koně, kteří
PROSTĚJOV Vanessa Reiterová byla
se narodili přímo ve stájích nacházejících se v údolíčku mezi
jednou z pouhých dvou aktérek váhoLudmírovem, Ponikví a Hvozdem.
vé kategorie do 52 kilogramů. To znaského majitele trénovaný Josefem
menalo, že proti Barboře Mahrové ze
PŮVODNÍ
Váňou
mladším.
O
to
větší
radost
Znojma (mimochodem bývalé člence
zpravodajství
jsme měli, když Larizano dokázal
hanáckéhoklubu)rovnouabsolvovala
pro Večerník
v polovině října zvítězit v prestiž- I další koně z jeho stáje ke konci starší rutinéry. Souvisí to obecně finálové utkání bez nutnosti předcho-

Kü@NOJUÁNF<G<NOüÁ=MIÑFJQ
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Martin
ZAORAL
V minulosti koně ze Srdéčka bodovali ve štědře dotovaných dostizích
i mimo pardubické závodiště. Asi
nejvýraznějším úspěchem v tomto
směru bylo tři roky staré vítězství
koně Al Bustan v nejprestižnějším dostihu v italském Meranu.
Ostatně právě tento kůň trénovaný
dlouhodobě Stanislavem Popelkou byl specialistou na toto závodiště. Kromě zmiňovaného vítězství na něm slavil mnoho ze svých
četných úspěchů. Díky nim svému
majiteli na dotacích vyběhal rekordních více jak 8 milionů korun.
Odchovanec válel v Polsku

21061510758

Letos největší úspěchy slavili koně
ze Srdéčka v polské Wroclavi. Dařilo se tam zejména veteránu Larizanovi, který letos v září ve Velké
Wroclavské doběhl druhý a vydělal odměnu takřka čtvrt milionu
korun. „Porazil ho pouze kůň ital-

ním Crystal Cupu, který je druhým
vrcholem překážkové sezóny v Polsku,“ zvěstoval skvělou zprávu Stanislav Popelka, kterého mohl o to
více těšit fakt, že se Larizano před
13 lety narodil právě ve stájích na
Srdéčku a dodnes je členem stáje
Hvozd-Popelka. Zajímavostí je,
že vítězná prémie činila v Polsku
takřka půl milionu korun.
Podobných úspěšných odchovanců
by se na Konicku našlo více. Larizanův bratr Lombargini zvítězil v kvalifikaci na Velkou pardubickou, do
níž startoval jako jeden z okruhu
favoritů. Bohužel po jezdecké rošádě vynucené předchozím zraněním plánovaného žokeje nakonec
ve Velké pardubické upadl už na
sedmé překážce. Naopak další odchovankyně Kornelia v jednom
z rámcových dostihů dokázala zvítězit. „Bylo to přitom její už druhé
vítězství z pěti letošních dostihů,
když v dalších dvou skončila druhá,“ přiblížil Stanislav Popelka.
Sázka na outsidera se vyplatila

sezóny zaznamenali hned několik
někdy i překvapivých úspěchů.
Mezi nimi nepochybně vynikl
triumf Australiena v rovinovém
dostihu ve Velké Chuchli, který
si vyběhl historický úspěch a odměnu 300 000 korun. „Jednalo se
o závod v prestižním seriálu evropského šampionátu žokejů. Australien do něj startoval jako největší
outsider s kurzem 1:45. Tím, že
zvítězil, udělal radost svému majiteli hned dvakrát. Ten mu totiž
jako jeden z mála věřil a vsadil si
na něj,“ zmínil zajímavou historku
Popelka, jemuž naposledy udělalo
radost vítězství Lianela v jednom
ze závodů posledního mítinku
v Lysé nad Labem, který se konal
na konci října.
Co bude potřeba, aby se stáji na
Srdéčku podařilo na tyto úspěchy
navázat i v příštím roce? „Majitelům chuť pořídit si dostihového koně naštěstí nechybí. Co
je však naopak problém, tak je
úbytek mladých žokejů, kteří by
byli schopní adekvátně nahradit

s tím, že stále méně lidí je ochotno podstupovat tvrdou dřinu ve
stáji, kdy je člověk v práci vlastně
každý den. Koně neznají víkendy
ani dovolené. Finanční motivace v případě dostihového sportu
přitom opravdu není nikterak
valná, takže se dá spoléhat pouze
na nadšení jednotlivců. A těch je
bohužel čím dál méně,“ posteskl si
na závěr jinak optimistický Stanislav Popelka.

zích postupových bojů. Zápas o titul
přitom měla pod kontrolou favorizovaná i mnohem zkušenější Mahrová,
která vyhrála 5:0 na body. Reiterová si
tedy odvezla z jihu Čech stříbro.
Co přinese plánovaný program tuzemského rohovnického sportu
dál? V sobotu 20. listopadu čtvrté kolo
Národní ligy boxu Jihomoravské oblasti 2021/22 ve Znojmě, o den později
mimořádnou Valnou hromadu České
boxerské asociace v Praze, od 26. do 28.

>>>pokračování ze strany 27
Mnohem lepší bilanci má Karolína Plíšková.
Která porazila Gabrine Muguruzaovou ze
Španělska a pak také Krejčíkovou, přestože
v prvním setu dostala kanára. „Skupina se
zamotala, ani dvě výhry nemusí stačit. Ale
ostudu jsem neudělala,“ prohlásila Plíšková
po třetím vystoupení v turnaji.
O postupujících se definitivně rozhodovalo
duelu Kontaveitové s Muguruzaovou, který
začínal po uzávěrce v pondělí 2:30 v noci českého času.
Pouze devět her ztratil v úvodních dvou zápasech deblové soutěže pár Barbora Krejčíková,

Kateřina Siniaková a postoupil do semifinále.
Nejvýše nasazená dvojice na kurtu pokaždé
dominovala a potvrdila pozici turnajových
favoritek.
„Všichni nás znají, protože spolu hrajeme už
dlouho. Jsme pro soupeřky čitelné. Musíme
tak pokaždé podat kvalitní výkon a potvrzovat pozici favoritek. Zatím se nám to daří,“
potěšily výkony páru Krejčíkovou. „Všechno funguje, pořadatelé se snaží vytvořit co
nejlepší atmosféru a my se snažíme k tomu
přispět kvalitním výkonem. Docela se to daří,
hlavně druhý zápas byl z naší strany skvělý,“
přidala Sinaková.
(lv)

listopadu pokračování V4 Central European Boxing League v Polsku, v neděli 5.
prosince páté dějství aktuálního ročníku
Národní ligy boxu Jihomoravské oblasti
v Blansku a od 17. do 19. prosince mistrovství republiky mužů a žen 2021 v Třeboni. Podmínkou uskutečnění všech
uvedených akcí samozřejmě je, aby je
umožnila hygienická opatření proti šíření
covidu.
Podle dřívějších informací se už během listopadu měla rozjet také extraliga družstev mužů 2021/2022 za účasti
BC DTJ Prostějov, SKP Sever Ústí nad
Labem, Kutil gym box club fitness Praha
a BC Dubnica nad Váhom. Elitní týmová
soutěž ČR s jedním „hostujícím“ kolektivem ze Slovenska má probíhat turnajovým způsobem, leč o jejím případném
startu i celkové podobě zatím zůstává
ticho po pěšině.
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PROSTĚJOV Prostějovskému dorostu odstartovala uplynulý týden
nadstavbová část ligové soutěže,
když v sobotu v podvečer přivítal na
svém ledě Orlovou. V prvních deseti minutách měli domácí hráči SK
1913 navrch, pak ale ztratili dvoubrankové vedení. Vyrovnaný stav
2:2 ve druhé třetině dlouho nevydržel, když už po osmi sekundách se
hosté radovali z vedení. Během početní výhody prostějovského celku
se opět prosadila Orlová a po dvou
třetinách šla do šatny již s dvoubrankovým náskokem. Třetí dvacetiminutovka ale vyšla mladým talentům
prostějovského hokeje skvěle, když
se jim v samotném závěru povedl
famózní obrat a nakonec slavili důležitou výhru 6:4.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Na začátku zápasu se hrálo rychle ze
strany na stranu. Po dvou odehraných
minutách otevřel Jan Žák po dobré akci
skóre a poslal eskáčko do vedení – 1:0.
Orlové trvalo déle, než si vytvořila pořádnou útočnou akci. Hráči SK 1913 tlačili a měli několik příležitostí ke vstřelení
branky. V čase 5:57 poslal puk za záda
Antoníčka Vojtěch Čermák – 2:0. Prostějov ukazoval, že si právem vybojoval
první příčku v tabulce a Orlovou i nadále
tlačil. V polovině první dvacetiminutovky stříleli hosté od modré, ale Kroupa si
svoje brankoviště pohlídal. Chvíli nato
přišlo první vyloučení, dvouminutový
trest si odpykával domácí Tománek
a deset sekund před jeho návratem na led
dokázala Orlová snížit z hole Smieška –

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

BYLI JSME
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„Prvních deset minut první třetiny jsme byli lepší. Pak jsme ale dostali dva takové slepené góly. Druhá část byla z naší strany opravdu hrozná. Dělali jsme v ní chyby, ze kterých
se soupeř dostal do vedení 4:2. Ve třetí třetině jsme bohužel tým museli stáhnout na
dvě lajny. Zápas se nám ale naší bojovností a taktickou hrou, kterou jsme hráčům naordinovali, podařil otočit. Chtěl bych pochválit všechny hráče – ty, co byli na střídačce, ale
i ty, kteří nehráli. Všichni opět ukázali morálku a zápas dotáhli ke zdárnému konci. Díky
tomu bereme důležité body v nadstavbové části.“

2:1. Ve 14. minutě šli do čtyř hosté, prostějovští hokejisté dobře kombinovali, ale
dvoubrankové vedení si zpět nevzali. Naopak tři minuty před koncem nenápadnou střelou z boku vyrovnal Pail – 2:2.
Hned nato jel sám na Kroupu Kotala, ale
střílel mimo.

Pouhých osm sekund stačilo hostům,
aby se ve druhé třetině dostali do vedení – 2:3. Tento gól vyhnal Kroupu
z prostějovského brankoviště a místo
něj se mezi tři tyče postavil Černý. Chvíli nato Orlová faulovala a mladí Hanáci
tak měli možnost přesilové hry. V ní

se ale do dobré pozice dostali až před
jejím koncem a nedokázali poslat puk
za záda Antoníčka. Při hře 5 na 5 byla
Orlová opět velmi kousavá. Naopak hra
Prostějova se změnila a nedokázal si vytvořit pořádný tlak v obranném pásmu
hostů. Ve 28. minutě měli domácí možnost další přesilové hry. Začátek ale nepodchytili a soupeř dokázal ve čtyřech
skórovat – 2:4. Šest minut před koncem
prostřední části se tempo utkání zvýšilo.
Dvakrát po sobě se do protiútoku dostal prostějovský Pippal. Při druhé akci
byl faulován a Orlová šla ven na dvě minuty. Ještě před skončením trestu přišlo
další vyloučení hostujícího celku. Ani
několikátá početní výhoda v řadě ale
Hanákům nepomohla.
Na začátku poslední části se prostějovské družstvo snažilo zakládat před
brankou Antoníčka útočné kombinace,
avšak neúspěšně. Gólman Orlové byl
v brankovišti v klidu a ostré kotouče si
pohlídal. V čase 48:44 snížil po dobře
sehrané akci Jakub Němec – 3:4. Deset minut před koncem byla k vidění
potyčka v obranném pásmu Orlové,
po které se dlouho čekalo na rozhodnutí o vyloučení. Hra se následně přelévala ze strany na stranu. Hosté byli
ale během útoku nebezpečnější. V 57.
minutě Prostějov vyrovnal, když Pippal poslal puk na Vojtěcha Čermáka,
který se nemýlil – 4:4. Dvě minuty před
koncem zkompletoval Čermák hattrick
a tím poslal SK 1913 do vedení – 5:4.
V poslední minutě šli domácí do čtyř,
hostující lavička reagovala oddechovým časem a následnou hrou bez brankáře. Tato taktika ale Orlové nevyšla.
V čase 59:14 přidal Čermák do prázdné
branky svůj čtvrtý gól – 6:4. Po finálním
hvizdu následovala další potyčka takřka
mezi všemi hráči. Hráči Orlové nesli
ztrátu vedení velmi těžce.

Co čeká SK 1913 v tomto týdnu?
PROSTĚJOV Jak si Hanáci vedli
v minulých dnech? Až na starší
žáky hrály všechny kategorie jedno utkání. No ale teď mají prostějovští mladí hráči a hráčky před
sebou další týden nabitých zápasů. Na programu toho mají o svátečním týdnu nejvíce starší žáci
a mladší žáci A. Junioři odehrají
dvě utkání, přičemž v pátečním
podvečeru je můžete přijít podpořit proti Valašskému Meziříčí!
Juniorům se v posledním zápase
moc nedařilo, ve Frýdku schytali

debakl 0:9. Nyní je nejstarší kategorie SK 1913 až na 4. místě tabulky.
V tomto týdnu sehraje dva zápasy.
V pátek na domácím ledě změří síly
od 17:45 s HC Bobři Valašské Meziříčí. V neděli od 13:00 je čeká venkovní zápas s HC Černí Vlci. Dorost
byl po základní části na prvním místě tabulky a v minulém týdnu mu odstartovala nadstavbová část, ve které
hraje o postup do extraligy. V sobotním domácím utkání předvedli dorostenci ve třetí třetině fantastický
obrat a vyhráli 6:4. V sobotu se od

17:45 utkají na prostějovském zimní
stadionu s HCM Warrior Brno. No
a v neděli v 16:30 je čeká zápas s Polskem U16. Starší žáci porazili v pátek
doma Studénku 16:4 a v sobotu nestačili na Přerov, když prohráli těsně
5:6. Starší žáky čekají v tomto týdnu
hned tři zápasy. Ve sváteční středu
doma změří síly s Uničovem od
13:00, v sobotu v 15:30 sehrají utkání se Šumperkem a v neděli jedou do
Krnova. Mladší žáci A měli na programu také hanácké derby, oproti
starším kolegům ale slavili vítězství

za výsledek 11:3. V následujících
dnech odehraje „áčko“ také tři zápasy. První dvě utkání mají stejného
soupeře jako starší žáci. Ve středu jej
čeká Uničov od 11. hodiny a v sobotu od 13:30 Šumperk. V neděli
to bude bratrský souboj s mladšími
žáky B od 14:15. Mladší žáci B uplynulou sobotu hráli doma se Šumperkem a padli 3:10 a o víkendu sehrají
dvě utkání. V sobotu vyráží na led
HC Černí vlci, tam je čeká zápas už
v 9:30. No a v neděli je čeká už avizovaný mač s mladšími žáky A. (rei)

„Nakonec nám tam ty góly padly DEHUHPHGţOHçLWRXYìKUX´

XVPtYiVHĀW\őEUDQNRYìVWőHOHFHVNiĀND9RMWěFKÿHUPiN
PROSTĚJOV Zápas prostějovského dorostu s Orlovou přinesl hodně
napínavé momenty. Utkání se zlomilo až v posledních deseti minutách a hráči SK tak slavili výhru v prvním nadstavbovém zápase. Čtyřmi
brankami se v utkání blýskl útočník Vojtěch Čermák (na snímku). Ten tři
minuty před koncem poslal hattrickem svůj tým do vedení 5:4 a v závěru ještě přidal úspěšnou trefu do opuštěné soupeřovy branky.

Eva REITEROVÁ
yy Co říct k odehranému utkání
s Orlovou?
„Řekl bych, že jsme hráli dobře,
hlavně ve třetí třetině. Nakonec
nám tam ty góly padly a bereme důležitou výhru.“
yy S Orlovou jste se utkali poprvé, jaký to byl soupeř? Co jste
od utkání očekávali?
„Měli jsme z nich respekt. Po těch
brankách, co dali, tak byli hodně
nebezpeční, a navíc si hlídali pásmo.
Trenéři nás ale hecovali, abychom
se nebáli a šli do toho. To a naše hra
nás dovedly až k tomu, že jsme nakonec vyhráli.“

yy V první třetině jste si vytvořili
dvoubrankové vedení, které jste
ale po chybách ztratili. Čím si to
vysvětlujete? Co se ve vaší hře
změnilo?
„Naši beci zajížděli strašně
moc do útoku a nedávali
křídlům puky. Z toho pak
začínaly chyby, které soupeř využíval.“
yy Měli jste k dispozici několik přesilovek, ale bez využití.
Mohlo i toto ovlivnit vzhled utkání?
„Určitě. Byli jsme
hodně pod stresem
a
neproměňovali

jsme šance. To je škoda, přesilovek
jsme měli dost.“
yy Třetí třetinu jste vyhráli 4:0,
co se v ní změnilo?
„V šatně jsme si řekli, že si kotouče musíme dávat rychleji. Myslím
si, že to jsme splnili a nakonec to
vyšlo.
yy Dal jste hned čtyři góly. Takže
pro vás určitě úspěšný večer?
„Pro mě to byly určitě
super pocity, když
jsem ty góly dal.
Kluci se mnou
šli hodně dopředu a podporovali mě.“
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3:11 (1:2, 1:6, 1:3)
5R]KRGÿt.DSUiOD+UDGLO9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD3ĝHURYD%DUWRQČN *DMGXãHN 3DOþtN9HOFO+ODYDþNDýHUQRãHN'YRĜiN'UDELQD6Wi
UHN.DOiE3HOXKD3ĜLNU\O3DYOLFH/HSDĜ9ODFK0DQDD+RUiN
7UHQpUýHUQRKRXV
6HVWDYD3URVWčMRYD0DUHN±+ROXE3UiãLO.RYiĜ2åYROGtN3URFKi]ND.XþHUD)UHOLFK'DQNR
%URVVD9RUiþ
7UHQpU0XVLO

6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% s+.0'hXPSHUN
3:10 (1:4, 0:4, 2:2)
5R]KRGÿt.URXSDD3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD+R]PDQ±/XNiãýHUQRãHN0XGUOD.XFLiQ.XWPRQâRXVWDO*U\JDU.D
SHF3RVStãLO6WXåNDD$OH[D7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYDãXPSHUND.ROE±+RYDQHF0LQiĜ0ČUND%R[DQ-HOtQHN.LQGO.XQGHUD6YLåHOD0i
QHN8Q]HLWLJ0iFKDâYiFKD.XPR.RXWQê*UXVD%DELã
7DEXOND/LJ\PODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
 
=
 +.1RYê-LþtQ
 +&ýHUQtYOFL
 +&2ORPRXF
 6.3URVWčMRYVSROHN
 +&ýHUQtYOFL%
 +&=8%53ĜHURY
 +.0'âXPSHUN
 +&8QLþRY
 6.3URVWčMRYVSROHN%
+RNHMRYêNOXE2SDYDVUR

SLEDUJ
HOKEJ I NA

9











93











33











3











6NyUH











%











hokej

WWW.VECERNIKPV.CZ

35

15. listopad 2021

RYCHLÝ
'<Fµ=TG<IµKGöCJF@EDNOĄ-MJNOîEJQ<9(ÿ(5
NÍK

=îC@HM@KM@K<PUT

9ÙPÈQDPH]L
+DYÉÔRYHPD6RNRORYHP

Na Jestřáby čekají pořádně náročné zápasové dávky
a asi na měsíc bohužel vypadl. Dalším marodem je Martin Dubský,
který má streptokokovou angínu,“
prozradil trenér jestřábí letky s tím,
že dlouhodobě zůstává na marodce
Staněk a Motloch. „Zbytek hráčů by
měl být k dispozici,“ dodal Totter.
A platí to i o Petru Krejčím! „Určitě, je připravený a v tréninkovém
zápřahu. Zda zasáhne, to nevíme.
Nepříznivá
Kromě toho, že trénuje s košíkem,
tak tam je víceméně vše v normálu,“
marodka pokračuje
prozradil v exkluzivním rozhovoru
V posledních zápasech chyběl Adam pro Večerník Vlastimil Wojnar, asisHavlík, Petr Krejčí, Lukáš Motloch tent hlavního kouče prostějovských
nebo třeba Robin Staněk. Ani zbý- hokejistů.
vající hráči ale nebyli v plné síle. Před
Dojde na
sobotním zápasem se Sokolovem
doplnění týmu?
navíc odstoupil útočník Petr Mrázek
a utkání nedohrál další útočník Jan Už tak byl tým Prostějova hodně
Rudovský. „Měli jsme v týmu viró- slepovaný. Jak to bude se soupiskou
zu, ale nějak jsme to neventilovali. Hanáků vypadat dál? „Využijeme
Zkrátka prošlo mužstvem nějaké určitě kluky, kteří chodili hrát do
nachlazení, to ale neovlivníme. Hrá- Hodonína jako Michal Janeček
či to různě přecházeli a oddalovali a Pepa Podlaha,“ potvrzuje Aleš
léčení. Někdo ke konci mohl více Totter a přiznal, že Prostějovští
a někdo méně. Je škoda, že to tým budou rádi, když do dalších utkápostihlo. Kluci hráli se sebezapře- ní poskládají 18 lidí. Klub se ještě
ním,“ okomentoval situaci ohledně na konci října bránil novým tvářím a spoléhal se na slepování celmarodky Totter.
„Snad to máme za sebou. Věřím, že ku. Během pauzy chtěl ale posílit
jsme si to vybrali a teď už budeme tým i o nové hráče. Největší šanci
víc živí,“ přeje si hlavní trenér prostě- získat čerstvou krev měli Jestřábi
jovského mužstva. Vypadá to, že ani díky předčasnému konci Kadaně
po delší přestávce nebude jeho sou- v soutěži. V exkadaňských vodách
bor v plné síle. „Čekáme na zprávy ostatně Prostějov lovil, jenže bez
o všech zraněných. Máme ale hráče, úspěchu. „S hráči z Kadaně jsme
se kterými už víme, že nemůžeme jednali. Bavili jsme se konkrétně
do dalších kol počítat. Například s jedním obráncem a dvěma útočTomáš Jiránek hrál tři zápasy před níky. Všichni se ale rozhodli jít
pauzou s naštípnutým kotníkem jinam, blíže domovu. Bylo to tako-

PROSTĚJOV Uplynulý týden se u jestřábího celku nesl v duchu
nutného volna, trénování a přípravy. Zejména poslední věc byla
důležitá, jelikož hokejisty Prostějova hned po skončení reprezentační pauzy čekají v tomto týdnu tři náročné zápasy. Během
pauzy se ale museli potýkat i s nepříjemnými situacemi v podobě zranění a nemoci, které je v trénincích dost omezovaly.„Měli
jsme víc dní volna, jelikož byla v týmu nějaká viróza. Potřebovali
jsme se uzdravit,“ konstatoval hlavní kouč Aleš Totter.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Po sedmnácti odehraných zápasech
nebyl Totter s výkony svých svěřenců moc spokojený a tak měl na dny
reprezentačního volna veliké plány.
Zaměřit se trenéři chtěli převážně
na zakládání útoků, forčeking a další
věci. Jak se ale říká, člověk míní a život mění. Tak tomu bylo i u Jestřábů,
kteří se minulý týden místo trénování spíše kurýrovali. „Měli jsme během reprezentační pauzy víc dní volna, než jsme plánovali, jelikož byla
v týmu nějaká viróza. Potřebovali
jsme se uzdravit,“ přiznal nepříznivý
fakt kouč Jestřábů.
Po pár dnech odpočinku se hokejisté sešli během víkendu a naplno
se připravovali. „Sobota a neděle se
nesly ve znamení tréninků. Budeme
se věnovat detailům, se kterými jsme
nebyli spokojení. Na tom určitě zapracujeme. Předtím jsme se zaměřili
na kondici a hlavně jsme si odpočinuli,“ řekl Aleš Totter.

1UNCXCIÐNWXRQF¾PÊLGUVą¾DÊNGVM[

vé oťukávání, ale můžu říct, že my
jsme o ně měli zájem. Chtěli jsme
tým doplnit. Nechceme ale na hráče tlačit, aby hráli v Prostějově. Hráči se rozhodli jít jinou cestou a my
to respektujeme,“ prohlásil k situaci
ohledně soupisky Totter.
I když jednání proběhla bez úspěchu, Prostějovští se nevzdávají a budou chtít přivést někoho nového,
aby doplnili prořídlý kádr. „Do ledna
určitě chceme tým nějakým způsobem doplnit. Uvidíme, jak to bude.
Budeme se snažit někoho přivést, co
nejdřív,“ ujišťuje lodivod Jestřábů.

Náročný
„anglický“ týden
I přes veškeré útrapy, kterými si prostějovští hokejisté prošli, musejí být
na dnešní den připraveni. Odpoledním zápasem v Ústí nad Labem totiž
startuje třízápasový týden. Na ten se
Hanáci pořádně připravovali během
víkendu, a dokonce jeli do města na
soutoku řek Labe a Bíliny o den dopředu. „Víkend už bude víceméně
v klasickém předzápasovém režimu.
V neděli jsme trénovali a o půl druhé odjeli do Ústí. V pondělí budeme mít na místě dost času na video
a další taktickou přípravu. Takové
výjezdy jsme už asi tři měli. Jsme
rádi, že můžeme jet už o den dříve,
když je to tak dlouhá cesta,“ předesílá Aleš Totter.
Preview k jednotlivým utkáním
najdete na www.vecernikpv.cz.
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„Se Slavií to byl výbuch, pauza

posloužila k zotavování“
PROSTĚJOV Více než třetina sezóny prostějovských Jestřábů
je minulostí. Tým je aktuálně na sedmém místě Chance ligy
2021/2022. A vcelku se mu prozatím daří. I když několik vad
na kráse by se rovněž našlo, ostatně jako vždycky. Jednu
z nejvýraznějších představují poslední tři utkání Jestřábů,
která skončila ziskem pouhého jednoho bodu. I tak ale byl
asistent trenéra Jestřábů Vlastimil Wojnar při ohlédnutí za
dosavadním vývojem sezóny spíše pozitivní.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste zatím zhodnotil počínání
týmu? Ať už po výsledkové, nebo výkonnostní stránce?
„Panuje mírný optimismus, protože na
to, že se tým skládal úplně od začátku
a přišlo sedmnáct nových hráčů, tak
výsledky nejsou špatné. Co nás mrzí, je
hra před domácími fanoušky, kdy nám
to moc nejde. Naštěstí si vše vynahradíme vždy nějakým zápasem venku, kde
body překvapivě sbíráme. Ne hladce, ale
je jich více než doma. Takže v tomhle
panuje víceméně spokojenost. Soutěž je
ale strašně vyrovnaná. Jednou vyhrajete
a jste třetí, dvakrát prohrajete a je z toho
sedmé místo. To je přesně náš případ.
Máme tedy o zápas méně, ale po první
třetině jsme skončili pátí. Kdyby nám to
před sezónou někdo řekl, tak to bereme

všemi deseti. Samozřejmě to mohlo
být lepší, ale i horší, nemusely se uhrát
ani venkovní zápasy. Celkově jsme tedy
spíše spokojení. Kromě Kadaně začíná
spodek vyhrávat a je tam nějakých sedm
bodů na jedenácté místo. Musíme tak dál
hrát každý zápas.“
yy Přesilové hry jsou největší zbraní
Jestřábů. Souhlasíte?
„Zatím ano, kéž by to vydrželo. (úsměv)
V nerovnovážných situacích, tedy
i v oslabení, se držíme v popředí a to je super. Máme dvě vyrovnané lajny, žádnou
hlavní a vedlejší, to ne, dvě vyrovnané
pětky, kdy každá hraje část přesilové hry.
Není určené, že by šla na začátek jedna
a potom druhá, posíláme je tam podle
pocitu. Zatím tedy, co se týká přesilovek
a oslabení, panuje velká spokojenost.
Hráči, kteří tam chodí, odvádí parádní
práci a já doufám, že to bude pokračovat.
O to víc mě mrzí, že nejsme schopni při
hře pět na pět to dohrát do vítězného
konce a dostáváme laciné góly.“
yy Poslední tři zápasy se Prostějovu
nepovedly. Hrál tým jinak než před-

tím, nebo šlo spíš o souhru náhod
v kombinaci s kvalitou soupeřů?
„Proti Slavii to bylo opravdu špatné, to
si nedovedeme vysvětlit proč. Tam
nebyl ani náznak, impuls zcela chyběl. Některé zápasy takové jsou,
tohle byl jeden z nich. A byl prvním
v sezóně, kdy jsme byli úplně bezradní. Třebíč jede na vlně euforie,
kdy brání šedesát minut a stačí jí jeden
dva góly. My třetí třetinu soupeře jasně
přehrávali, bohužel jsme neproměnili
své šance. Se Sokolovem vedeme 3:1,
byl tam nějaký zkrat ve druhé třetině,
kdy přišlo nějakých pět šest střídání,
která byla tragická. Soupeř z toho stihl
vyrovnat a třetí třetinu jsme zase hráli
na jednu bránu, byl to i vabank, leč bez
úspěchu. Ale že by se něco změnilo, že
by hrál tým nějak jinak, to bych neřekl.
Byla to spíše shoda náhod.“
yy Jak jste využili reprezentační přestávku? Bylo v přípravě něco speciálního?
„Zaměřili jsme se hlavně na kondici, protože nás trénovalo asi čtrnáct. V týmu je
spousta zraněných, tři hráči měli virózu,
někteří se doléčovali. Takže jsme de facto
nemohli ani nic nacvičovat, nejeli jsme
žádné systémové věci. Bylo to o tom, že
kdo mohl, šel na led. A kdo ne, vzal to
jako rekonvalescenci a odpočinek, aby se
připravil na zbytek soutěže.“
yy Jak zatím probíhá spolupráce bratrů Jáchymů, kteří se sešli spolu v jes-
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Osudové číslo dosavadního průběhu sezóny? Možná. Tým je totiž na sedmém místě. A zároveň
zvládl sérii sedmi výher v řadě
venku. To se jen tak nevidí.
1(-XG½ORVWL
&KDQFHOLJ\

.RQHF.DGDQÈYVRXWÈzL
%ÉGQÙSÔHORPÔÉMQD
DOLVWRSDGX
Před reprezentační pauzou se Jestřábům vůbec nedařilo. Vše začalo
nepovedeným zápasem s pražskou
Slavií a první venkovní prohrou.
Následně tým po solidně odehraném utkání prohrál s lídrem ze Třebíče. A šňůru proher natáhl v Sokolově, když neudržel dvoubrankové
vedení. O reprezentační přestávce
tak měli hráči i trenérský tým o čem
přemýšlet.

6NYÈOÅ
SÔHVLORYN\

třábím hnízdě? A jak se jeví Miloslav
jako posila?
„S bratrem si rozumí dobře. Co jsme se
bavili s mladším Tomášem, říkal, že to
byl jejich sen. Tak jsme jim ho splnili.
(úsměv) A jako posila je to úplně jiný typ
beka, co jsme doteď měli. Je více defenzivní, silový. Zatím co nastoupil, odehrál
nadstandardně. Je to přesně ten typ, co
jsme potřebovali. Vzadu hraje jako hráč
spolehlivě, jednoduše, nekomplikuje si
situaci. A nedělá chyby. To je základ, takže za nás s jeho příchodem maximální
spokojenost.“
yy Čekají nyní tým další změny
v kádru?
„Samozřejmě se o tom průběžně bavíme, ale my tým nějak rozbíjet nechceme.
Hráči víceméně fungují tak, jak by měli.
Druhou věcí je to, že když se uzdraví momentálně nemocní, tak by bylo hráčů
zase moc a někdo by musel z kola ven. Za
mě tedy spíše ne, posilovat se asi nechystáme. Spíše budeme čekat na marody.
To by muselo vyběhnout nějaké zajímavé jméno a dojít k nějakému trejdu.“

Prostějov (rei) – Mezi dvěma celky
z opačných konců republiky se na začátku minulého týdne upekl zajímavý
trejd obránců. Na západ Čech se přesouvá Jaroslav Mrowiec, do Havířova
naopak míří Patrik Kadeřávek. Výměna je prozatím platná do konce ledna
2022. Pro Kadeřávka půjde už o třetí
prvoligovou štaci v této sezóně. Začínal
v Sokolově, kde v pěti úvodních zápasech nezískal ani bod. V polovině října
ho Baník poslal na měsíční hostování
do Slavie, za kterou Kadeřávek stihl šest
duelů (1+0). Po konci v Edenu ho Sokolov zase posílá jinam – tentokrát přes
celou republiku do aktuálně posledního šestnáctého Havířova. Jaroslav
Mrowiec prožívá s trápícím se Havířovem i osobně nevydařený ročník. Po
šestnácti utkáních má ve statistikách
dva body (1+1), v kolonce +/− se
dostal na číslo na −8 a jeho průměrný
ice time klesl pod třináct minut. Co se
týmového hlediska týče, Mrowiec si
o dost polepší, Sokolov je během reprezentační pauzy v elitní osmičce.

Jestli se něčím mohou Jestřábi pyšnit, jsou to přesilové hry. Ty se přitom v minulosti ne vždycky vedly,
nový tým si v nich však počíná na
jedničku. Dosud zvládl využít necelých 27 procent početních výhod,
a je v tomhle ohledu už třetím nejlepším mužstvem soutěže za Frýdkem-Místkem a pražskou Slavií.

*QMGLQX¾-CFCÿVQO¾\CUGDQW2QQUOP¾E
VKRTQJTCPÚEJ\¾RCUGEJUGTQ\JQFNCUMQPéKV
URčUQDGPÊOX%JCPEGNK\G6ÚOFQUV¾XCN
XWVM¾PÊEJ\CDTCVMNWDLCMQEGNGMXwCMTQ\JQ
FWLÊEÊT¾PWO÷NWVTåKVQFURQP\QTč8ÚUNGFMGO
VCMLGPGéGMCPÚMQPGEXUQWV÷åKCMTQWEGPÊ
JNCXQWURQNWUTQ\JQąéGPÚOKUNQX[QFMQPMW
TGPEG

3RUXEDD+DYÉÔRY
PÈQLO\WUHQÅU\
7åVąKVÚO[%JCPEGNKI[XRTQDÊJCLÊEÊOTQéPÊMW
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Orli nastoupí
proti Turùm
Prostějov (lv) – Do druhé poloviny základní části 1. ligy skupiny
Východ vstoupí prvoligoví basketbalisté BCM Orli Prostějov
domácím zápasem proti týmu
Tuři Svitavy. Duel je na programu
tento pátek 19. listopadu, v hale
Sportcentra DDM se hraje od
18.00 hodin. „Soupeři máme co
oplácet, protože první vzájemný
zápas jsme prohráli téměř o čtyřicet bodů. Narazíme na zkušeného
protivníka. V sestavě má kvalitní
hráče jako Jakuba Jokla pod košem či jako střelce Pavla Slezáka.
Přesto se pro nás nic nemění –
chceme hrát rychle a agresivně, to
je styl, kterým se chceme dlouhodobě prezentovat,“ plánuje kouč
Prostějova Michal Pešta.
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ZA DELŠÍ KONEC
PROSTĚJOV Ani na okamžik nepustili basketbalisté BCM Orli
Prostějov svého soupeře do vedení v 9. kole východní skupiny
1. ligy. Opavu porazili vysoko 97:69, když vyhráli všechny čtvrtiny,
proměnili třináct trojek a ve svém středu měli hned pět dvouciferných střelců. Vyrovnali se i s výškovou převahou Slezanů, kteří
v průběhu utkání spáchali jednadvacet ztrát a nedařilo se jim ani
při zakončení z dálky. Po osmi odehraných zápasech mají Orli vyrovnanou bilanci 4 - 4, což stačí na umístění ve středu tabulky.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Orli hodně rychle získali vedení

Olomoucko mìní trenéra 7:1, na které Opava ještě dokázala
Olomouc, Prostějov (lv) – Série deseti porážek v řadě zlomila
vaz trenéru Robertu Skibniewskému, který od začátku sezóny
vedl v Kooperativa NBL celek BK
Redstone Olomoucko. Naposledy vedl tým v Jindřichově Hradci,
po kterém Hanáci klesli v tabulce
na poslední místo. „Naše postavení v tabulce je alarmující. Potřebujeme něco změnit, sezónu chceme
zachránit a začíná nás tlačit čas,“
objasnil odvolání hlavního trenéra generální manažer klubu Libor
Špunda. O novém kouči vedení
BK Olomoucko aktuálně intenzivně jedná, ve hře jsou tři žhaví
kandidáti včetně jednoho zahraničního kouče.

hSDWQÙVWDUWGRVH]ÏQ\
RGQHVO\]DKUDQLÄQÉSRVLO\
Olomouc, Prostějov (lv) – Nepříznivé výsledky se projevily
také ve změnách na soupisce BK
Redstone. Olomoucko se rozloučilo hned se dvojicí hráčů. Skončil
rozehrávač Kenneth Carpenter
a také Darrell Davis, který stačil
odehrát pouze dva zápasy. „Davis
přišel vylepšit naši střelbu z dálky.
Měli jsme jiné představy. Není to
špatný hráč, ale přece jen chvíli nehrál a my potřebujeme, aby
zahraniční posila okamžitě týmu
pomohla,“ poznamenal Liubor
Špunda, generální manažer BK
Redstone Olomoucko. Vedení
klubu se rozloučilo také s Carpenterem, druhým nejlepším střelcem týmu. Americký rozehrávač
především v přípravě naznačoval,
že by mohl být velkou posilou.
Jeho výkony však měly sestupnou
tendenci a výrazně se zhoršily
po odchodu pivota Wigginse do
Estonska. „Jeho přínos postupně
klesal. Nebyl tím motorem, jak
jsme si představovali. Chceme,
aby zahraniční hráč byl lepší než
český. Pokud to tak není, je něco
špatně. Na místa bývalých hráčů
přivedeme posily, při rozhodování bude mít důležité slovo nový
trenér, kterého chceme získat co
nejdříve,“ dodal Špunda.

'YDWÈzNÅ]½SDV\
Olomoucka
Olomouc, Prostějov (lv) – Na
dva silné soupeře narazí v průběhu čtyř dnů hráči BK Redstone
Olomoucko. Nejprve v dohrávce
7. kola kooperativa NBL vyrazí ve
středu 17. listopadu do Nymburka a v rámci 14. kola vyzvou 20.
listopadu v Čajkaréně od 18.00
hodin Opavu. „V těchto zápasech
nemáme co ztratit. Pro hráče to
bude možnost otestovat si vlastní
síly proti nejlepším týmům soutěže. Nemá smysl vypočítávat silné
stránky soupeřů. Jde o špičkové
týmy, které hrají evropské poháry.
Chceme odehrát důstojné partie,“
uvědomuje si kvalitu protivníků
sportovní manažer BK Redstone
Olomoucko Michal Pekárek.

basketbal
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odpovědět pěti body. Následovala
ale další povedená pasáž domácí
sestavy a ta po pěti minutách měla
k dispozici opět mírný náskok 16:10. Ještě na konci 8. minuty
basketbalisté Opavy vzdorovali
a po trojce Martikána se přiblížili
na rozdíl tří bodů. Závěr periody
přesto zvládli lépe domácí a po
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1HMYtFHERGĥ2SDY\Moninec 18, Kavan 13, Ihring 11
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trojce Nábělka odskočili na 30:21.
Už ve 12. minutě Sychra po snadném zakončení zajistil svému
týmu dvouciferný rozdíl a ten se
pak pomalu zvyšoval. V sedmnácté minutě Nábělek další přesnou
střelou z dálky upravil na 45:30
a přes několik selhání při zakončení a chybách při snaze o rychlý
přechod do útoku odskočili Hanáci v poločase na 54:38 a prakticky
rozhodli o tom, který celek se bude
na konci střetnutí radovat.
Opava nedokázala na průběh zápasu reagovat ani po změně stran, kdy
basketbalisté Prostějova v nátlakové hře. Po třech minutách Erik
Klepač zvýšil z trestného hodu na

rozdíl dvaceti bodů – 62:42 a od té
chvíle se vzdálenost mezi soupeři
příliš neměnila. Deset minut před
koncem Orli mířili při výsledku
72:54 za jasnou výhrou.
V závěru už hosté přece jen rezignovali a přestali usilovat o výraz-

nější korekci výsledku. Soustředili
se především na to, aby neinkasovali stovku. To se jim sice podařilo,
na víc ale neměli. Orli si naopak
poslední minuty užívali a díky
týmové hře se všichni zapsali do
střelecké listiny.
(lv)

kem čtyři disciplíny. Po první jsem
byl na vedoucím místě s náskokem
několika desítek bodů. Druhá se mi
už tak nepovedla a bylo z toho třetí
místo v průběžném hodnocení, ale
bohužel s vysokou ztrátou asi sto
bodů. Třetí klání jsem opět vyhrál,
ale bodový rozdíl na druhou příčku
jsem snížil jen nepatrně,“ popsal průběh závodů Tomáš Michálek.

Jako rozhodující se ukázala poslední, a sice čtvrtá disciplína. „V tajné
sestavě jsem startoval až jako úplně
poslední pilot z celého pole. Viděl
jsem, jak kluci přede mnou v letěných sestavách nic moc nepokazili.
Když jsem seděl těsně před startem
v kabině a pomocníci mi ‚zapřahali‘ vlečné lano od motorového
letounu, najednou to na mě jaksi

padlo,“ rovzpomněl si. Rozhodl se
tedy odlétat to na krev. A povedlo
se, je z toho jeho první domácí titul,
který přidal k dalším třem cenným
kovům.
Medaili mohl přitom přidat i z mistrovství světa v Polsku. To se už
však nezadařilo. „Dát dohromady
zapůjčení letadla, instruktorův a svůj
volný čas, se mi letos bohužel nepo-

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

0LFKDO3(h7$s%&02UOL3URVWÈMRY
„První čtvrtinu jsme sice zvládli, ale nebyla podle mých představ. Zlepšovali
jsme se postupně, pomohli si bojovností. Nepřizpůsobili jsme se hře Opavy,
naopak se snažili určovat tempo podle našich představ. Od druhé desetiminutovky to začalo pořádně fungovat a odrazilo se to i v konečném výsledku.
Pomohl nám návrat Lukáše Sychry pod koš. Výpadek byl sice znát, nahradil to
ale srdcem.“

1. LIGA BASKETBALU - SKUPINA VÝCHOD
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Letec Michálek popisuje cestu k titulu
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Talentovaný letec
Tomáš Michálek získal pro prostějovský aeroklub další cenný
úspěch, když ovládl domácí
šampionát. Jak svůj úspěch popsal?
„Samo mistrovství republiky bylo
pro mě pěkné drama. Letěly se cel-

vedlo. Letošní jaro jsem musel dát
přednost leteckému výcviku na vysoké škole. Co se týká peněz, chtěl
bych touto cestou poděkovat vedení
města za dotaci, kterou jsem obdržel. Jsem za ni velmi rád a věřím, že
svými výsledky dělám našemu městu dobré jméno,“ dodal s tím, že příští rok by se rád vydal na mistrovství
světa ve Francii.
(sob)

Kadetky VK zatím v extralize nehrají nic moc,
starší i mladší žákyně se v KP postupně zlepšují
PROSTĚJOV Během prvního
listopadového víkendu byly kromě obou družstev VK Prostějov
v ženských soutěžích plně zápasově vytíženy také tři mládežnické týmy hanáckého klubu.

Liberec 20, 2. Brno 19, 3. Chodov
18, 4. Hradec Králové 17, 5. Ostrava 16, 6. Olymp Praha 15, 7. Přerov
14, 8. Frýdek-Místek 13, 9. České
Budějovice 12, 10. Střešovice 11,
11. Havlíčkův Brod 10, 12. SVBC
9, 13. Šternberk 8, 14. VK Prostějov
7, 15. Plzeň 6, 16. Olymp Praha B
KADETKY
5, 17. Kralupy 4, 18. Orion Praha 3,
Česká extraliga dívek U17 pokra- 19. VAM Olomouc 2, 20. Mikulova
čovala druhým kolem, volejbalist- Praha 1.
ky vékáčka se k němu vydaly do
Havlíčkova Brodu. Právě tam byla
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
na programu výkonnostní skupina C o 11. až 15. místo, z níž chtěl V krajském přeboru děvčat U15
trenér Aleš Novák se svým kolek- bylo na pořadu rovněž druhé kolo.
tivem ideálně postoupit do vyšší Elitní skupinu A hostila hala Národního sportovního centra Prosgrupy B.
Prvenství v céčku však zůstalo pro tějov, kde domácí volejbalové najeho svěřenkyně hodně daleko. děje vylepšily své výkony i výsledky
Ze čtyř duelů totiž vyhrály jediný z předchozího dějství.
– hned ten úvodní 3:2 nad Plzní. Tentokrát zdolaly po boji Přerov
Následovaly porážky 2:3 se Štern- 2:1 a hladce si poradily s béčkem
berkem, 0:3 proti dobřichovickému UP Olomouc 2:0, až na závěr podSVBC a 2:3 s domácím souborem, lehly olomouckému A-týmu 0:2.
což znamenalo až čtvrtou pozici Druhý post v tabulce sice nezměa aspoň udržení se ve skupině C i pro nil třetí místo průběžně, ale výše
třetí extraligové dějství. Průběžně postavené Přerovanky mají stejný
bodový zisk.
holky figurují na čtrnácté příčce.
Extraliga kadetek ČR 2021/22, Krajský přebor starších žá2. kolo, skupina C (Havlíčkův kyň 2021/22, 2. kolo, skupina
Brod) – výsledky VK Prostě- A (Prostějov) – výsledky VK
jov: Plzeň 3:2 (18, -23, -23, 23, Prostějov A: Přerov A 2:1 (16,
8), Šternberk 2:3 (23, -12, 17, -19, -26, 7), UP Olomouc B 2:0 (17,
-11), SVBC 0:3 (-12, -18, -19), 2), UP Olomouc A 0:2 (-24, -12).
Havlíčkův Brod 2:3 (-19, 23, -23, Pořadí: 1. UP Olomouc A 9, 2. VK
21, -18). Pořadí: 1. Havlíčkův Brod Prostějov A 5, 3. Přerov A 4, 4. UP
10, 2. SVBC 10, 3. Šternberk 5, 4. Olomouc B 0.
Krajský přebor starších žákyň
VK Prostějov 4, 5. Plzeň 1.
Extraliga kadetek ČR 2021/22 2021/22, 2. kolo, skupina C
– průběžné pořadí po 2. kole: 1. (Česká Třebová) – výsledky VK

Prostějov B: VAM Olomouc 0:2
(-13, -18), Česká Třebová 2:0 (15,
10), Šumperk 1:2 (-10, 26, -11).
Pořadí: 1. Šumperk 8, 2. VAM
Olomouc 6, 3. VK Prostějov B 4, 4.
Česká Třebová 0.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po
2. kole: 1. UP Olomouc A 30, 2.
Přerov A 22, 3. VK Prostějov A 22,
4. UP Olomouc B 17, 5. Přerov B
15, 6. Bohuňovice 14, 7. Uničov 13,
8. Šternberk 10, 9. Šumperk 9, 10.
VAM Olomouc 6, 11. VK Prostějov
B 4, 12. Česká Třebová 2.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Krajský přebor věkové kategorie
U13 je nejdál, hrálo se v něm již třetí dějství. Talentované prostějovské
holky tentokrát v Olomouci udržely nejvyšší skupinu A, neboť v ní
obsadily druhou pozici zásluhou
dvojího vítězství 2:0 nad domácím
UP. Naopak proti SK Olomouc se
nepovedlo získat z obou střetnutí
ani set, nicméně zatím je z toho celková třetí příčka se sníženou ztrátou na úpéčko.

Krajský přebor starších žákyň
2021/22, 3. kolo, skupina A (Olomouc) – výsledky VK Prostějov:
UP Olomouc 2:0 (9, 11), SK Olomouc 0:2 (-26, -12), UP Olomouc
2:0 (6, 15), SK Olomouc 0:2 (-22,
-18). Pořadí: 1. SK Olomouc 12, 2.
VK Prostějov 6, 3. SK Olomouc 0.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po
3. kole: 1. SK Olomouc 36, 2. UP
Olomouc 25, 3. VK Prostějov 22, 4.
VAM Olomouc 17, 5. Přerov 16, 6.
Moravská Třebová 12, 7. Uničov 9,
8. Šternberk 7, 9. Šumperk 3. (son)

HLEDÁME
NÁSTUPKYNĚ
TÝMUVVK
K PPROSTĚJOV
ROSTĚJOV

VK
PROSTĚJOV

2021

www.vkprostejov.cz

Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov

21102211361

38

házená / korfbal

39

15. listopadu 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

KOSTELECKÝ VÝKON PODZIMU = ROZBORKA IVANČIC!

KOSTELEC NA HANÉ Po herně i výsledkově slabším období
a dvoutýdenní zápasové pauze
pro Večerník
už házenkáři TJ Sokol Kostelec
Marek
na Hané HK potřebovali nutně
SONNEVEND
zvítězit. V 8. kole 2. ligy mužů
JM 2021/2022 se jim to povedlo
díky asi nejlepšímu výkonu dosavadního průběhu soutěže, když
porazili Ivančice tradičně bojující o čelo tabulky jasně 31:23 (16:15).

PŮVODNÍ
reportáž

Ve zdravotně nelehké době měly oba
kolektivy co dělat, aby daly dohromady aspoň trochu početný kádr.
Domácí tak disponovali pouze třemi
hráči na střídání do pole a dvěma gólmany, hosté dokonce jediným brankářem a dvěma plejery k prostřídání.
Zkraje duelu však množství nehrálo
ještě takovou roli, šlo spíš o koncentraci
a nasazení. Což tentokrát Hanákům od
samého začátku vůbec nescházelo. Na
soupeře vletěli, byli jasně lepší, dobrým
útokem i několika povedenými zákroky
Pavla Navrátila mezi tyčemi rychle utekli na 6:2. Následně se poměr sil na hřišti
částečně vyrovnal, neboť jihomoravský
celek se postupně rozjel a využíval mezer v obraně Sokola. Přesto produktivní parta TJ neustále vedla, byť těsně.

Stačilo ale několik zahozených šancí či
technických chyb vedoucích ke ztrátám
balónu, aby ze 13:10 bylo ve 26. minutě
nerozhodně 13:13. Důležité okamžiky
nastaly těsně před přestávkou. Nejprve
sudí chybovali tím, že za ošklivý faul na
Marka Grepla nedali červenou kartu
Oulehlovi. Z prvního poločasu zbývalo po přerušení pouhých pět sekund,
přesto výborný Marek Dostál stihl v poslední vteřině skórovat a úpravu stavu
na 16:15 doprovodil emotivním řevem.
Po změně stran se ivančické mužstvo
tažené dvojicí Slaný a Kališ nadále drželo takzvaně na dohled, leč bylo cítit,
že Kostelečtí jsou házenkářsky lepší.
A pokud si zbytek střetnutí sami nepokazí, měli by dospět k vytouženému
zisku dvou bodů do tabulky. K čemuž

nakonec přesně došlo. Rozhodující
zlom nastal mezi 42. a 51. minutou,
kdy kvalitně šlapajícího Dostála, Rostislava Podhrázského a Martina Popelku
doplnil perfektně chytající Jan Mayer,
navíc vedoucí mančaft výrazně přidal
v defenzivě. Zvýšení herních obrátek
přineslo odskočení z 21:19 na 26:20,
načež protivník již nedokázal pádně
odpovědět. Naopak v závěru se výtečně
rozjel talentovaný Radim Lakomý, jenž
s dalším mladíkem Ondřejem Oščádalem dal nekompromisní razítko na příjemně vysoký výsledný triumf 31:23!

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

-QUVGNGEMÚ/CTVKP2QRGNMC(vzadu) UVąÊNÊLGFGP\GUXÚEJR÷VKIÐNč+XCPéKEÊO

Pozápasové hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK
„Velká spokojenost! Nastoupili jsme ve výrazně oslabené sestavě bez čtyř stabilních borců, rozpadla se nám
většina obrany. Proto jsme si s klukama před utkáním
říkali, že musí tím víc makat, semknout se a bojovat
jeden za druhého, což přesně udělali. Už během prvního
poločasu jsme šli do většího vedení, ale před přestávkou
udělali několik chyb a dovolili hostům vyrovnat. Ale ve
druhé půli celý tým znovu zabral, tentokrát odskočil
na ještě větší rozdíl pěti až šesti gólů. A to už rozhodlo.
Mám radost, že dobře zahráli mlaďoši Radim Lakomý
s Ondrou Oščádalem, kteří úspěšně zapadli do kolek-

tivu. Mančaft přitom nejvíc táhli zkušení Marek Dostál,
Rosťa Podhrázský, Martin Popelka a Mára Grepl, navíc
zachytali oba gólmani. Nejdřív měl několik povedených
zákroků Pavel Navrátil, po obrátce se zaskvěl Honza
Mayer včetně zlikvidování dvou sedmiček. Obavy z absence některých opor v čele s kapitánem Honzou Smékalem se tak naštěstí nenaplnily, i když je potřeba vidět,
že soupeř měl k dispozici ještě méně hráčů. Přesto jsou
Ivančice pořád kvalitní mančaft a je výborné, že se nám
podařilo nad nimi dobrým týmovým výkonem plným
bojovnosti jasně vyhrát. Za mě hezká neděle!“

Foto: Marek Sonnevend
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Brankový sled: 1:1, 4:1, 6:2, 6:5, 9:8, 11:8,
13:10, 13:13, 15:13, 15:15, 17:15, 20:16,
20:18, 23:19, 26:20, 27:22, 30:22, 31:23.
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Marek Dostál: „Byli jsme oslabení 0PK@MNO<MOFJMA=<GDNOĄ
RQěNWHUpRSRU\WtPYtFMVHPE\O ?JIJQ½N@UÇIT

Y\KHFRYDQìDEUDOWRQDVHEH´
KOSTELEC NA HANÉ Dalším
kosteleckým házenkářem, který
během aktuální sezóny dokázal
v některém střetnutí nasázet dvouciferný počet gólů, je po včerejšku
Marek Dostál (na snímku). Proti
Ivančicím vzal na sebe největší díl
zodpovědnosti za personálně oslabené mužstvo a deseti přesnými trefami řídil zasloužený triumf 31:23.

Marek SONNEVEND
yy Zatím nejlepší výkon tohoto
druholigového ročníku?
„Asi jo. Když jsme věděli, že nastoupíme bez několika našich opor, tak jsme
se víc semkli a konečně hráli jako tým.
Proto si myslím, že to dnes vůbec nebylo o individualitách, ale o celém mančaftu. A díky dobrému kolektivnímu
výkonu jsme dosáhli na jasné vítězství.“
yyNa rozdíl od většiny jiných duelů jste tentokrát vedli od začátku až do

konce bez větších výpadků. Čím to?
„Nějaké výpadky tam byly, hlavně
v prvním poločase. Už tam jsme mohli
odskočit na vícególový rozdíl, ale nešlapalo nám to v obraně a udělali jsme několik zbytečných chyb. Po přestávce jsme bránění zlepšili, navíc
nás podržel Mája (brankář Jan Mayer – pozn.
red.), který chytil hodně
šancí i dvě sedmičky.
Díky tomu jsme získali
větší náskok a potom
se nám hrálo mnohem
líp taky v útoku, než
kdybychom se s Ivančicemi pořád těsně tahali.
yy Působil jste hodně vyhecovaným dojmem.
Proč?
„Chtěl jsem za
každou cenu vy-

hrát. S trenérem jsme si před zápasem
něco řekli, jen mezi námi. Tím víc jsem
pak byl na utkání vyhecovaný a bral to
na sebe víc než jindy, vzhledem k té
oslabené sestavě. Všichni jsme viděli, že
Ivančice jsou tentokrát k poražení,
což se nám podařilo splnit.“
yy Vítězství jste po
slabším období velmi
potřebovali. Pomůže
vám?
„Určitě.
Doufám,
že naše výkony teď
půjdou už jen nahoru a budeme se
dál zlepšovat. Sezóna totiž není o jednom
povedeném utkání, ale
o dlouhodobé výkonnosti, na
níž je potřeba pracovat
v přípravě.“

PROSTĚJOV Více než rok a půl si
museli korfbalisté SK RG Prostějov
počkat na další zápas v extralize dospělých ČR, ale tohle dlouhé čekání
stálo za to. Premiéru čerstvě zahájeného ročníku nejvyšší tuzemské
soutěže 2021/22 totiž zvládli vynikajícím způsobem, když v sobotním
večeru nekompromisně vyplenili
palubovku KK Brno, tedy dlouhodobě nejlepšího českého klubu.
Na velmi cenný triumf 16:22 (8:10)
Hanáci zadělali už během prvního po-

ločasu, ale ten byl ještě docela vyrovnaný. Domácí většinu času mírně ztráceli
a dotahovali, otočit skóre se jim však
nedařilo přes kvalitně fungující obranu
hostů. Ti pak svůj skvělý výkon ještě
vystupňovali ve druhé půli. Vůbec
nepovolili v defenzivě, navíc přidali
zlepšený útok. A systematicky zvyšovali svůj náskok natolik, že se bezradný
jihomoravský celek nezmohl na výraznější odpor. Parádní triumf rozdílem
šesti košů tak byl na světě!
Střelecky táhli prostějovské družstvo
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
PROSTĚJOV Domácí premiéra
v novém ročníku extraligy vyšla korfbalovému týmu SK RG
náramně. Po sobotním triumfu
z Brna (čtěte na jiném místě této
strany - pozn.red.) přivítalo „ergéčko“ v neděli odpoledne na
své palubovce České Budějovice,
které přijely v oslabené sestavě,.
Prostějov tak potvrdil roli favorita do puntíku. První minuty sice
znamenaly trápení domácích
v koncovce, ale ještě před poločasem dokázali soupeři odskočit
a po zbytek utkání už náskok jen
navyšovali.

Domácí SK RG jasně přehrál České Budějovice
Už před zahájením zápasu bylo jasné,
že soupeři schází tři klíčoví hráči a Prostějov bude favoritem. Jenže téměř
patnáct minut měli domácí korfbalisté a korfbalistky potíže s koncovkou,
a i přes jejich tlak drželi Krokodýli
vedení 1:4. Pak se ale domácímu celku začalo dařit i v koncovce a díky důsledné obraně postupně skóre otáčel.
Poprvé se do vedení dostali Prostějovští po krásné akci, na jejímž konci se
prosadila Křížová 5:4. Konec poločasu
měl ve svých rukou Tichý, který dvěma koši v řadě obstaral před přestávkou komfortní náskok čtyř bodů 8:4.
Druhý poločas začalo egéčko přesně
tam, kde skončil ten první. Hostující
hráči měli potíže dostat se do slibnějšího zakončení a domácí nadále zvyšovali náskok. Dobře do zápasu vstoupila
i střídající Nikola Lorencová, která zvy-

šovala už na rozdíl sedmi bodů 12:5.
Po tomto koši nastalo druhé bodově
hluché období v zápase, který zastavil Vyroubal po perfektní přihrávce
Šnajdra. Pak se během minuty skóre
měnilo hned čtyřikrát. Na dvě rychlé
trefy hostů dokázal ihned zareagovat
Vyroubal a Galíček. O dvouciferné vedení se postarala Lorencová, která stála
na konci podařené akce, a tato trefa
znamenala vedení 18:8. Poslední minuty rozhodnutého utkání už se hrály
ve velkém klidu a po konečném hvizdu
se tak domácí mohli radovat z konečného vítězství 20:9. Se zápasem mohl
být spokojený kouč nejen z pohledu
výsledku, ale také z rovnoměrného
rozložení střelců, kteří se všichni bodově chytli. Po druhém odehraném
kole náleží korfbalistům první příčka v tabulce extraligy!

Pozápasové
hodnocení
trenéra
David KONEÈNÝ
- trenér SK RG Prostìjov:
„Budějovice přijely v oslabené sestavě, kdy
jim tam někteří stabilní členové mužstva
scházeli, a jsem rád, že jsme tu pozici favorita dokázali zvládnout. Prvních patnáct minut to od nás ale nebylo ideální
a přišlo mi, že jsme byli trochu nervózní.
I když jsme soupeře přehrávali, tak
jsme dali jediný koš a prohrávali jsme.
Naštěstí jsme se dokázali včas uklidnit
a do poločasu jsme utkání dokázali otočit
sedmi koši v řadě. Druhý poločas už jsme
se dokázali dostat do pohody a předvedli
jsme před domácím publikem dobrý
korfbal. Je to pro mě trošku překvapivý
výsledek, protože jsem nečekal, že bychom
mohli soupeře porazit takovým rozdílem,
ale je to zasloužený výsledek po tom
průběhu utkání.“

1HMYtFH EUDQHN ,YDQÿLF
6ODQê.DOLã0ROHQW

Prostìjov
padl
v Holešovì

HOLEŠOV, PROSTĚJOV Další
ztrátu bodů zapsal prostějovský Sokol
II. Ve venkovním utkání se postavil
Holešovu, svému sousedovi v tabulce.
V případě úspěchu se mohli házenkáři
Prostějova dotáhnout na střed tabulky.
Neúspěch jej naopak mohl poslat jen
těsně nad poslední Juliánov. Bohužel
proSokolnastaldruhýscénář.
Holešov si do druhého poločasu přenesl sedmibodový náskok. Nic na tom
nezměnilo ani pět bodů Jiřího Kosiny.
Druhá půle se pak odehrávala v podobném duchu. Sokol II se marně snažil soka
z východní Moravy dotáhnout. Naopak
Holešov nakonec ještě náskok mírně navýšil a nakonec zvítězil poměrem 34:25.
Ukázalo se znovu, že spíše obrana Prostějov trvale trápí, z osmi odehraných zápasů
dostal v šesti více než třicet bodů. Na kontě
má navíc nadále jen jednu výhru, a sice
nad trápícím se Juliánovem.
(sob)

Pozápasové
hodnocení
trenéra
David KONEÈNÝ
- trenér SK RG Prostìjov:
„Do zápasu jsme šli s velkou neznámou
a myslím si, že stejně do toho šlo i Brno,
protože se téměř po dvou letech hrál klasický extraligový zápas. Věděli jsme, že
soupeř bude mít velkou sílu u holek, které
tvoří jádro reprezentace. My jsme zase
věděli, že máme kvalitu v klucích a bylo
tak otázkou, kdo svých předností dokáže
lépe využít. V zápase nás podržela právě
část kluků, kdy Galíček zapsal sedm
košů a Honza Tichý jen o jeden méně.
Za tento výsledek a celkem výrazné
vítězství jsem opravdu rád, ale zároveň
mě to i trochu překvapilo. Uvidíme, jak
to bude vypadat dále, přece jen jsme stále
na začátku extraligy.“

kapitán Petr Galíček (7 tref), Jan Tichý (6) a letní posila z Nového Lískovce Nela Kubů (4). „K vítězství
jsme ale dospěli hlavně výborným
týmovým výkonem, za který chci
celý mančaft pochválit a poděkovat
mu,“ neskrýval spokojenost kouč ergéčka David Konečný.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
„Chtěly jsme vyhrát

za každou cenu,“

PROSTĚJOV Podzimní derniéru v Moravskoslezské lize žen mají
za sebou fotbalistky prostějovského eskáčka. Na umělé trávě areálu SCM Za místním nádražím se představily proti Zlínu a byl to
souboj o podzimního půlmistra tříčlenné ligy. Celý zápas ovlivňovalo i nepříjemné mrholení a chladné počasí. To nakonec vyhovovalo více domácím hráčkám. Ve vyrovnaném duelu rozhodla
větší bojovnost na domácí straně a využití příležitostí, které jim
hráčky z Valašska dopřály po vlastních chybách.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
První závažnější akci si připravily domácí, prostor si udělala Suchánková,
ale její pokus na zadní tyč dokázala
brankářka vytěsnit na roh. Po něm
přišla další šance, ale po mele ve vápně se k míči nakonec dostala brankářka. Třetí příležitost už znamenala
úvodní branku. Centrovaný míč z přímého kopu trestuhodně propadal
vápnem až Zahradníčkové, která jej
dokázala uklidit kolem brankářky –
1:0. Další dvě šance pak spálily hostující hráčky. Nejprve se po lajně utrhla
Zeťková a zkoušela míč zakroutit na

zadní tyč, ale cíl nenašla. Pak se po
krásném pasu hnala na branku osamocená Marholtová, její příležitost
však dokázala dobrým výběhem zlikvidovat Bednaříková. Stejně pak jako
v případě domácích i hosté dokázali
třetí šanci protavit v gól. S míčem se
uvolnila Machová, která následně
namířila střílený míč do druhé vlny
a nešťastně si jej srazila do branky
Houdková – 1:1. Z vyrovnání se ale
dlouho hráčky Zlína neradovaly. Barešová nenechala vydechnout ani
brankářku Matlachovou a její bojovnost přinesla ovoce, když ji brankářka
trefila a míč zapadl až do sítě – 2:1.
Domácí hráčky to pak takto zkoušely
i nadále a s jejich presinkem měli hosté velké potíže. Zajímavě to ještě před
poločasem zkoušela téměř z poloviny
Zapletalová, když se snažila využít

Pozápasové hodnocení trenérù
Matìj VYBÍHAL - 1.SK Prostìjov:
„Soupeře už jsme samozřejmě znali a chtěli jsme se dobře připravit. Hráli jsme však na umělce
za místním nádražím, která je menší, než na jakou jsme zvyklí, ale paradoxně bych řekl, že to vyhovovalo spíše nám. Nedokážeme ještě tvořit hru tak, jak bychom si představovali, a je vidět, že
soupeř je v tomto ohledu dál, protože ty holky hrají spolu déle. Ale dnes jsme se soupeři dokázali
vyrovnat v bojovnosti a díky našemu důrazu jsme zápas dokázali zvládnout za tři body.“
Josef ZAPLETAL – FC FASTAV Zlín:
„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, na kterého jsme si však věřili. Myslím si, že herně jsme
měli trošku navrch a byli častěji na míči, ale nedokázali jsme dobře řešit finální fázi a scházelo
nám zakončení. Udělali jsme navíc velké chyby směrem dozadu a ty dokázal soupeř využít.
Ve druhé půli jsme chtěli utkání ještě zvrátit, ale po třetí brance už nebyla síla zápas zlomit.“

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
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chybné rozehrávky, ale brankářka se
stihla včas vrátit a střelu zlikvidovat.
Druhý poločas nabídl územní převahu Zlína, ale šancí k vyrovnání bylo
poskromnu. Nadějnější příležitosti
si naopak z brejků vytvářely domácí
hráčky, ale i jejich šancím dlouho scházelo přesné zakončení. Dvě zajímavé
šance na srovnání se ale přece jen objevily. Po dobré kombinaci však mířilo
zakončení Machů přímo do rukavic
Bednaříkové. Z další dobré akce se pak
do centru položila Novosadová, ale zamířila z voleje nad branku.
Domácí hráčky hrozily z protiútoků,
které často chystala Suchánková, ale
dlouho bylo velkým problémem trefit branku, střely z větší vzdálenosti

likvidovala brankářka bez potíží.
Dvacet minut před koncem dokázala
domácí družina přidat třetí branku.
Po krásné akci si centrovaný míč od
Koudelkové našla Kopečková, která
jej šikovně poslala špičkou za vzdálenější tyč – 3:1. V dalším průběhu
zápasu pokračovala převaha Zlína,
který byl více na míči, ale Bednaříková byla v brance domácích téměř
bez práce. Ani domácí aktérky už nedokázaly vytvořit žádnou výraznou
šanci, ale ke třem bodům a posunu
na první místo jim to stačilo.
06/å²32'=,01Ì7$%8/.$
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=OtQ
     
+RGRQtQ
     

prozradila po zápase kapitánka
Kristýna Vykopalová
PROSTĚJOV Poslední podzimní
utkání fotbalistkám eskáčka vyšlo.
K vítězství proti Zlínu a titulu půlmistra pomohla svým velmi dobrým
výkonem i dnešní kapitánka mužstva
Kristýna Vykopalová (na snímku).
Během duelu byla na hřišti znát nejen
díky výkonu, ale také se snažila mohutně povzbuzovat i své další spoluhráčky, roli kapitánky tak plnila, jak se
patří. Po zápase pak mohla společně
se svými kolegyněmi poděkovat fanouškům a radovat z vydřené výhry.

Jan FREHAR
yy Jaký byl zápas z vašeho pohledu?
„První poločas nebyl úplně podle našich
představ. Bylo to od nás trochu ustrašené.
Řekla bych ale, že po tom druhém gólu
jsme se už dostaly daleko více do hry
a musím dnes pochválit všechny hráčky,
protože pak jsme předvedly velmi dobrý
výkon.“
yy Dvě branky jste daly po dobrém
presinku, který byl hodně vysoko,
byla ta taktika? Nebo to spíše vyplynulo ze situací?
„Spíše to vyplynulo ze situací, než že bychom se o tom před zápasem bavily. Před
zápasem jsme totiž měly jediný taktický
pokyn, abychom za každou cenu dnes
vyhrály a mohly si tak užít rozlučku se
vším všudy.“ (smích)
yy Panuje s prvním soutěžním půlrokem v rámci Prostějova spokojenost?

Foto: Jan Frehar

„Určitě. Získaly jsme čtrnáct bodů a jsme
rády, že přezimujeme na prvním místě,
ale na druhou stranu je zase potřeba říct,
že jsme tu jen tři kluby, takže se to hodnotí těžko. Obzvláště když jsme za podzim
hrály pomalu jen s Hodonínem, který
jsme měly i v poháru. (úsměv) Ale samozřejmě každý bod se počítá a my jsme za
to určitě rády.“
yy Počasí nebylo zrovna ideální, jak
se vám osobně hraje v těchto podmínkách?
„Je to hodně individuální. Mně třeba
osobně vyhovuje tohle počasí daleko
více než vysoké teploty a myslím si, že
v tomto ohledu to má podobně i řada
dalších hráček z našeho týmu. A troufám
si říct, že jsme to i ukázaly na hřišti a díky
tomu můžeme nyní oslavit podzimní
úspěch.“

PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Obdarujte vaše blízké,
udělejte radost jim i sobě

2čXQFPÊVGTOÊP\¾RCUW
Vyzkoušejte PŘED
UG<NÊPGOQFNQåKNEQXKF

Vybíráte dárek pod stromeček
pro vaše blízké?

PLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!

aby se ten počet ještě nezvyšoval.
Soupeř nám v tomto vyšel vstříc
a musím jim za to poděkovat,“ vysvětlil důvod této změny kouč prostějovských žen Matěj Vybíhal.
I když si v sobotu po vítězném duelu užily holky rozlučku, fotbalové
povinnosti je ještě čekají ve středu,
kdy na domácí půdě přivítají Líšeň

v rámci druhého kola poháru žen.
ky
„Líšeň bude jistě favoritem, hraje
e hráè
přeci jen výše než my, ale určitě nic
Nyní s ystají
h
nevzdáváme a budeme bojovat,“
ještì c hár
prozradil k dalšímu souboji Vybíp
a
n o
hal. Zda se ženám podaří favorita
zdolat, se můžete přesvědčit na
vlastní oči. Hraje se ve středu 17. lis- ulici v Prostějově od 17.00 hodin.
topadu v areálu SCM v Olympijské
(jaf)

Získáte dárkový
certifikát, který
rozzáří oči pod
stromečkem těm
malým i velkým!

na
stra
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PROSTĚJOV Dohrávka prvního
kola MSLŽ měla být na programu
už 30. října, ale vinou koronaviru
na domácí straně byl duel raději
odložen.
„Dvěma hráčkám vyšel pozitivní výsledek a další tři musely do karantény. Sice bychom to asi dali dohromady, ale raději jsme nechtěli riskovat,

