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na Hradì

Konice (mls) - Sběratel betlémů
Stanislav Dostál byl požádán, zda by
mohl věnovat prezidentu republiky
konický betlém, jehož autorkou je
Jiřina Novotná. Betlém nakonec
putoval poštou na adresu kanceláře prezidenta pro styk s veřejností.
„Dostal jsem odpověď, že pan prezident betlém přijal. Betlém tak reprezentuje Konici i na Pražském hradě,“
zmínil se Stanislav Dostál.

    
Praha (mls) - Poslanecká sněmovna
ve středu dle očekávání vydala předsedu ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
Stíhán může být i místopředseda
hnutí Jaroslav Faltýnek. O vydání
prostějovského poslance rozhodlo
120 ze 133 hlasujících členů dolní
komory. Faltýnek stejně jako Babiš
hlasoval pro své vydání, ostatní poslance ale o totéž přímo nepožádal.
Ve svém vystoupení policejní žádost
o vydání zpochybnil. Až na Babiše
a Faltýnka se ostatní zástupci ANO
hlasování nezúčastnili.

rubriky
Večerníku


VEÈERNÍKU

PROSTĚJOV Tohle musel vymyslet nějaký génius!
Einsteinovu rovnici E = mc² popisující vztah mezi
energií a hmotností využil pro grafiku svých aktuálních slev obchodní řetězec Billa. Samotní tvůrci
kampaně ovšem mnoho inteligence neprojevili.
Zcela zapomněli, že vše je relativní, tedy závislé na
vztahu k něčemu dalšímu. Podařilo se jim tak vytvořit pozoruhodnou souvislost mezi nepřehlédnutelným sloganem „Připravte se do školy“ a lákavou
slevou na velké balení plechovkové„Plzně“.
Na první pohled se jedná o přehmat, ale kdo ví?
Nesmíme zapomínat, že i negativní reklama je taky
reklama. Možná tedy marketingoví experti z Billy
prostě záviděli Lidlu všeobecnou pozornost, kterou
vzbudil svým vymazáním křížů z řeckých kostelů...

 

     

tt1POEʏMÓtt
V září se musí sklidit zelený list. Starý děda kouká z okna a říká: „Ti studenti jsou
dneska tak chudí, že kouří jedinou cigaretu v pěti lidech a ještě se tomu smějí.“ Inu,
začátek školního roku patří k září na Prostějovsku stejně jako policejní razie na konopné farmě Dušana Dvořáka v Ospělově. Obojí dnes připadlo na stejný den.
ttÁUFSâtt
„Beránek“ ve vlčím těle. Podle vzhledu můžete posuzovat květinu, nikoli však
člověka. Zavalitý cikán Miroslav Gábor z Vrchoslavic na první pohled vypadá
nebezpečně, mluví sprostě, pro výhrůžky nechodí daleko, jinak je však celkem
neškodný. Alespoň o tom svědčí fakt, že byl v minulosti opakovaně trestán pro
podvody, nikoliv pro napadení... U prostějovského soudu byl tentokrát odsouzen za slovní výhrůžky.
tt4UʭFEBtt
Trápení kvůli jiným. „Nespokojenost se sebou samým je ctnost. Nespokojenost
s jinými je chyba a počátek velkého trápení,“ pravil moudrý čínský filosof Konfucius. Jakub Čech je nepochybně inteligentní mladý muž. Považuje však tolik lidí
za hlupáky, že je naprosto nemožné, aby sám sobě neudělal ze života peklo...
ttɇUWSUFLtt
Každý svého štěstí šoférem. Tak jako zelené trabanty mají nosit štěstí,
zelená „škodovka“ přinesla smůlu svému osmadvacetiletému řidiči. Ten se
těžce zranil při bouračce u Hluchova. Je jasné, že ve skutečnosti za havárii
auto opravdu nemohlo. Ovšem nabourat se ve velké rychlosti v trabantu je
mnohem těžší než třeba ve ferrari...
tt1ÈUFLtt
Oživlé vzpomínky. „Dědek klečí v krajině a prosí, aby se mu vrátil chlapecký
věk,“ takto popisuje Zdeněk Svěrák to, co předcházelo vzniku knihy Po strništi
bos. Staří lidé skutečně nejraději vzpomínají na vlastní dětství. Málokdo z nich
však má to štěstí, že jejich vzpomínky jsou dovedně převedeny na stříbrné plátno. Zdeněk Svěrák to štěstí měl. Vzpomínky na natáčení filmu i samotné dětství skvělého tvůrce i člověka jsou k vidění na zámku v Čechách pod Kosířem.
tt4PCPUBtt
První prohrání - do kapsy nahání? Říká se, že první vyhrání z kapsy vyhání. Naplnění tohoto pravidla se letos nemusí obávat prostějovští hokejisté. Jestřábi sice na ledě hanáckého arcirivala Přerova prohráli o dva góly,
ostudu však neudělali. Škoda jen, že se to samé nedá říci o majitelích stejnojmenných žákovských mužstev…
tt/FEʏMFtt
Hurvínek (si) otevřel pusu. „Tak Hurvínku, neplakej a radši mi řekni, proti
čemu tě pan doktor očkoval,“ ptá se Spejbl. „Proti mé vůli, taťuldo!“ odpoví Hurvínek. Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum byl k vidění
v kině Metro 70.



Horlivý aktivista. Jsou věci, které
se dají unést. Jsou věci, které se dají
pochopit. A pak jsou věci, nad kterými jen kroutíte hlavou a říkáte si,
proč? Kde to žiju?! Jedna taková se
udála uprostřed minulého týdne,
kdy se Jakub Čech na Facebooku
pochlubil tím, jak lstivou lží podvedl exprimátora Pišťáka...
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Agentura       !
Už tomu bude osmadvacet let, co
v prosinci 1989 zmizela z prostějovského náměstí bronzová socha
Vladimíra Iljiče Lenina. Za všeobecného veselí ji dělníci z technických služeb demontovali a nákladním automobilem odvezli neznámo
kam. A jsme u zakopaného pudla!
Už bezmála dvě desítky let Agentura Hóser pátrá, kam byla socha bolševického revolucionáře přesunuta.
Do minulého týdne marně...



Kanyza lákal! Známý český herec,
dabér a v poslední době stále více malíř
uspěl se svojí výstavou v prostějovském
muzeu. Jak prozradil hlavní organizátor
Jindřich Skácel, během pouhého jednoho měsíce se přišla na jeho díla podívat tisícovka návštěvníků, což je v rámci
místního dění letošní rekord.

Martin ZAORAL

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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Mostkovice (mls) - Stále je plná
sinic, ale koupat se v nádrži už můžete. Takový je závěr hygieniků po
posledním měření kvality vody v
plumlovské přehradě, která uplynulé
pondělí obdržela pětibodové škále
čtyřku, což je druhá nejhorší známka. Znamená to, že voda není přímo
nebezpečná pro zdraví, nicméně stále představuje zdravotní riziko. Proto
se koupání stále ještě nedoporučuje.
Zákaz koupání na přehradě platil od
začátku srpna. Navzdory nynějšímu
mírnému zlepšení je jasné, že lidé se
do vody už určitě nepohrnou.

letos slavíme jubileum...

rubriky

Teprve uplynulou středu toto již historické tajemství vyplulo na povrch!
„Můžeme veřejnosti oznámit, že
bronzová socha Lenina byla ochránci přírody nalezena zakopaná na
dně říčky Hloučely, a to v prostoru
pod železničním mostem směrem na
Kostelec na Hané. Vůbec to nechápu, vím, že Vladimír Iljič byl městem
prodán soukromému sběrateli. Ten
se ho však pode všeho zbavil tímto
způsobem,“ sdělil Agentuře Hóser
překvapivou zprávu Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky.
Otázkou nejen pro něho teď ale
bude, co s Voloďou Iljičem teď, když
jsou vlastnická práva pošramocena
a socha je vlastně bezprizorní. „Už

KRIMI


Asi každému se jednou za život stalo, že to prostě a jednoduše přepískl s alkoholem. Je
však rozdíl se opít a s prominutím se ožrat jako prase! To
druhé předvedl uplynulou středu padesátiletý muž. Ba co víc,
bez bázně a hany si v těžkém
draku sedl na kolo...

4,75
Ano přesně tuto neuvěřitelnou
cifru naměřili policisté cyklistovi, jehož zastavili při jízdě
z Prostějova směrem na Ohrozim. Už styl jeho jízdy napovídal tomu, že před usednutím
na bicykl požil. Provedená dechová zkouška ukázala skoro
pět promile. Není divu, že cyklista dojel...

  
608 960 042

jsme o tom na svazu mládeže, tedy
pardon na radě města, jednali, ale
ničeho jsme se nedobrali. Nevím, jak
bychom toto bronzové monstrum
mohli v současnosti smysluplně využít,“ kroutil hlavou náměstek.
Jedno řešení ale přece jen navrhla jeho
kolegyně Hemeráková. Ta je známá
tím, že ulice města zkrášluje, jak jen
může, především květinami. „Já bych
tu sochu znovu někde instalovala! Ne
že bych byla nějaká bolševička, průkaz SSM jsem už také odevzdala, ale
zdá se i to jako fajn nápad. Lenin by
do našeho města přivábil další nové
turisty, stali bychom se vyhledávaným
městem. Nebála bych se Vladimíra
Iljiče postavit například doprostřed

rondelu na Plumlovské ulici, aspoň by
byla sranda,“ svěřila se Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky pro
okrasu a vymýšlení ptákovin.
Nápad se docela zamlouvá i zarytým
prostějovským komunistům. „Do poslední chvíle jsem věřil, že se Vladimír
Iljič vrátí. Já bych ho postavil kamkoliv, jenom aby byl na očích všem, kteří
se od něj chtějí učit, učit a zase se učit!
Jsem s vámi se soudružským pozdravem,“ napsal Ivan Srpovič Kladivo
z Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
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PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
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Prostějovská Domovní správa aktuálně eviduje téměř pět stovek žádostí o přidělení bytu. A to i přesto
některé z nich zůstávají dlouhodobě
prázdné. Jedná se zejména o velké
jednotky v centru města, volné však
po delší dobu někdy zůstávají i prostory v takzvaných Domovech s pečovatelskou službou.
 

ALEXANDER MOSIO



 

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

MARTIN BARTOŠÍK
se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 39 do 40 let a měří mezi 175 až
180 centimetry. Má hubenou postavu,
hnědé vlasy, plnovous či strniště.

LUCIE KOVAŘÍKOVÁ
se narodila 25. srpna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8.
září 2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 40 let, měří mezi 165 až
170 centimetrů. Další údaje k popisu
osoby se v databázi nevyskytují.

  

Jednašedesátiletý výtvarný umělec
má za sebou pobyt v Anglii i na
zámku v Provence a o nadcházejícím víkendu se chystá vypravit na
Hanácké slavnosti do Prostějova.
Jak se svěřil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník (čtěte na straně
12), věří, že narozdíl od Francie
nebude na hodech zatčen...


„KDYŽ JSEM PŘI STÁNÍ
PŘED VEČERNÍKEM
DOSTALA BOTIČKU,
ROZHODLA JSEM SE
SITUACI ŘEŠIT...“
Hana Pospíšilíková z pobočky
Hypoteční banky v Olomoucké ulici
prozradila důvod, proč požádala
o zřízení parkovacího místa
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 21/17 °C
Denisa



14/11 °C

Støeda

20/8 °C

Marie
Lubor

Ètvrtek 14/13 °C
Radka

Pátek

16/8 °C

Sobota

15/7 °C

Nedìle

16/8 °C

Jolana
Ludmila
Naděžda
Zdroj: meteocentrum.cz
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REKLAMU TAJNĚ PROPAŠOVALI

I DO ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK !!!
I pro ředitele škol
to bylo velké
PŘEKVAPENÍ...

EXKLUZIVNĚ

"% 0   0% $0 # 0    ' 
3!4 %5)!6    ! Foto: Facebook

PROSTĚJOV To jsou ale věci! Když někteří z prostějovských rodičů otevřeli novou žákovskou
knížku svých dítek, nestačili se divit. Stránkám, kam se píšou známky a obsah hodnoceného
učiva, vévodí výrazný vodoznak olomouckého obchodního centra! Přitom o reklamě v darovaných „žákajdách“ nikdo dopředu neinformoval nejen žáky, ale ani samotné ředitele škol...

Martin ZAORAL
„Reklama je zmrazení lidské inteligence na dostatečně dlouhou dobu,
aby se na tom daly vydělat peníze,“
napsal kanadský humorista a vysokoškolský učitel Stephen Leacock. Ne-

'RPRYQËVSU¿YDHYLGXMHQHFHORXSøWLVWRYNXæ¿GRVWË]¿MHPFLQøNG\FRXYQRX

" "#$$%&'()"'%*
zjistili jsme
PROSTĚJOV Domovní správa
Prostějov spravuje celkem 1 140
bytů. Osm stovek z nich klasicky
pronajímá, zbytek tvoří prostory v domovech s pečovatelskou
službou. Zhruba třicítka těchto
jednotek zůstává aktuálně prázdná.
Večerník zajímalo, jaké jsou pro to
důvody...

Martin ZAORAL
Prostějovská Domovní správa
aktuálně eviduje 484 žádostí o přidělení bytu. A to i přesto některé
z nich zůstávají dlouhodobě prázdné.
Jedná se zejména o velké jednotky
v centru města, volné však po delší
dobu někdy zůstávají i prostory v takzvaných Domovech s pečovatelskou
službou. „Kamarádka se musela ke
konci února vystěhovat z městského
bytu v Polišenského ulici. Pravdou
je, že tam místo ní často přespával její
vnuk, zatímco ona se starala o nemocného tatínka. Bylo mi ale před časem
řečeno, že domovní správa eviduje
sedm stovek žádostí o byt. Jak je tedy
možné, že tento byt zůstává i po více

%'  "!2!  %   #' '*%0%!
Foto: Martin Zaoral

jak půl roce stále prázdný?“ obrátil se
na redakci Večerníku s dotazem jeden
z našich pravidelných čtenářů. „Určitě
to není ojedinělý případ, těch volných
bytů v Polišenského je více,“ dodala
další ze čtenářek.
Domovní správa připouští, že
navzdory pořadníku zahrnujícímu stovky jmen, se některé byty
skutečně nedaří po delší dobu udat.
Jak je to možné? „O byty nad sto
metrů čtverečních ve staré zástavbě
v centru města není prakticky vůbec
zájem a to kvůli vysokým nákladům.
Pak jsou tu také prostory vyžadující
rozsáhlou rekonstrukci, která v mnoha

případech může přesáhnout i jeden
milion korun. Mnohdy se jedná o byty
v dvorních částech domů na náměstí,
které by měly být řešeny v rámci revitalizací těchto nádvoří. Celkem jde
o třicet jednotek,“ objasnil Vladimír
Průša, šéf Domovní správy.
Večerník ovšem také zajímalo,
jak je tomu v případě bytů v domech s pečovatelskou službou?
„V současnosti tam jsou čtyři volné
byty. Změnu nájemce zde někdy
prodlužují průtahy v dědickém řízení.
Jindy potřebují menší či větší opravy.
Pokud jde o vámi zmiňovaný případ,
tak je pravdou, že dva předchozí

zájemci tento konkrétní byt odmítli.
Nelíbilo se jim, že je na severní straně
a nemá balkon. Nicméně v tuto chvíli už máme novou nájemkyni, která
se bude brzy stěhovat,“ nahlédla
do svých složek vedoucí odboru
kanceláře jednatele Domovní správy
Marie Hájková, která má o volných
bytech přehled. Zároveň připustila,
že ne každý byt se daří okamžitě
udat. „V minulém roce jsme
k pronájmu nabídli šestadevadesát
jednotek, nové nájemce našlo
čtyřiasedmdesát z nich. Důvody,
proč původní žadatelé byt nakonec
odmítnou, jsou různé. Nevyhovuje
jim třeba lokalita, mají jiné představy
o bydlení, onemocněli či se zadlužili,“
prozradila Hájková s tím, že ve většině
případů uvolněný byt po kompletní
revizi změní nájemce během dvou
měsíců.
ŽE JSOU LIDÉ RŮZNÍ
A NE VŠE JE VŽDY STANDARDNÍ,
PROKAZUJE NÁŠ EXKLUZIVNÍ
PŘÍPAD Z BRNĚNSKÉ ULICE!
UDĚLAL SI PODNIKATEL
Z MĚSTSKÉHO BYTU
ŠMAJCHLKABINET?
ČTĚTE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VEČERNÍKU!

lze se tedy divit, že
některým z rodičů se
forma propagace obchodního centra v Olomouci na stránkách žákovských knížek vůbec nelíbí.
„Je to otřesné. Reklama je všude
kolem nás, nechápu, proč musí být
i v žákovské knížce, kterou dítě bere
do ruky každý den. Nikdy bych také
nečekala, že se dočkám toho, že
kantor bude psát známky do loga
nákupního centra...,“ konstatovala
jedna z maminek, která si však nepřá-
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PROSTĚJOV Kolem tohoto
chlapíka je pořádně zahalená
rouška tajemství. Jak už Večerník
informoval, původní verze byla,
že se ztratil v Praze. Jenže, brzy
po zrušeném pátrání jej Policie
ČR začala hledat znovu a tak je
tomu dodnes.
Již od 8. července pátrají policisté po
čtyřiadvacetiletém Karlu Bauerovi,
který se narodil 18. dubna 1993.
K trvalému pobytu je přihlášen v
okrese Prostějov. Je přibližně 170
centimetrů vysoký, má atletickou
postavu, modré oči, oválný obličej
k bradě zúžený. Vlasy hnědé barvy
mívá oholené. Vousy nenosí. Zdánlivé stáří odpovídá věku 22 až 26 let.
„Muž je hledaný pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, které se
dopouští na celém území České republiky, nejčastěji na Konicku, Olomoucku a v Praze. V současnosti se
hledaný muž pravděpodobně pohybuje ve vozidle BMW 318D černé
barvy, rok výroby 2002, RZ 2M1
8827, které bylo odcizeno 25. srpna
2017 v obci na Prostějovsku. Je však
velice pravděpodobné, že na vozidle
používá jinou registrační značku,“
prozradil František Kořínek,

+ " ( &)-) " *
Na pravici má šanci Petr Sokol

PROSTĚJOV Minulý týden se uzavřely kandidátky pro říjnové
sněmovní volby. Když se podíváme na jejich složení, překvapí poměrně nízký počet Prostějovanů a kandidátů z místního
regionu, kteří mají šanci zasednout v Poslanecké sněmovně.
Některé strany dokonce nemají mezi těmi, které chtějí vyslat do
parlamentu, žádného rodáka, jiné jim přisoudily nízké pozice,
z nichž uspějí jen těžko.

17040510389

Nadìjná dvojka
Viditelné je to u stran napravo od středu.
Tam nadějné místo z Prostějovanů
získal pouze prostějovský kandidát
občanských demokratů - vysokoškolský
učitel Petr Sokol. Ten je na druhém místě
krajské kandidátky ODS a má velmi
reálnou šanci zasednout po říjnovém
hlasování za náš okres v poslanecké lavici.
O konečném výsledku samozřejmě

rozhodnou až hlasy a hlavně kroužky
voličů, jimiž pošlou do Sněmovny
přesně toho, koho tam chtějí. Pomocí
kroužků u prostějovských kandidátů
můžeme zaručit, že někdo bude v Praze
bojovat za naše zájmy a nebudou tam
sedět jen kandidáti z jiných regionů Olomouckého kraje.
Výhodou Petra Sokola může být fakt,
že do volebního klání vstupuje jako
odborník, jehož názory nejsou ne-

la být jmenována. Našlo se i několik
smířlivějších. „Škola tím určitě ušetřila peníze, které může použít jinak,“
upozornila Milada Pantůčková.
Žákovské knížky s vodoznakem
obchodního centra používají žáci
ZŠ E. Valenty, ZŠ J. Železného a ZŠ
v ulici Palackého. Všichni oslovení
se přitom shodovali na tom, že s něčím podobným se ještě nesetkali.
„Byly dodány bezplatně od vydavatelství, u kterého školy objednaly učebnice, pracovní sešity a jiné
učební pomůcky na tento školní
rok,“ informoval Večerník Petr
Ivánek, vedoucí odboru školství,
kultury a sportu prostějovského
magistrátu.
pokračování na straně 15 >>>

  

PILOTNÍ SERVIS
K PARLAMENTNÍM VOLBÁM
NAJDETE V PŘÍŠTÍM
ČÍSLE VEČERNÍKU!
známé, protože pravidelně vystupuje
v celostátní televizi a také píše jak do
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
tak do dalších médií. Není proto kandidátem vytaženým z klobouku na
poslední chvíli, ale někým, komu lidé
jeho návrhy mohou věřit.

  

tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policie ČR žádá občany o poskytnutí informací k současnému
místu pobytu, výskytu či pohybu
hledaného muže. „Informaci podejte v pracovní dobu od sedmi do
patnácti hodin na telefonní linku
obvodního oddělení v Konici číslo
974 781 711, případně kdykoliv na
bezplatnou linku 158 či e-mailem
na adresu operačního odboru Policejního prezídia Policie České
republiky pp.oo.operacni@pcr.cz,“
vzkazuje veřejnosti s poděkováním
Kořínek.
(pk)

Platy místo dotací
Stejně jako ostatní kandidáti
občanských demokratů chce i Petr Sokol prosekat džungli nepřehledných
zákonů a vyhlášek, které nás omezují. „Jsem také přesvědčen o tom,
že potřebujeme nižší daně, protože
když stát nechá peníze firmám, zbude
daleko více na platy zaměstnanců
a investice. Navíc dobře víme, jak
se mnoho dotací, na něž stát naše
daně používá, doslova ´rozfrcá´
a mnohdy skončí u lidí, kteří je vůbec
nepotřebují,“ říká Petr Sokol. Je také
fanouškem myšlenky, aby byla zavedena jednotná sociální dávka, někdy
zvaná základní příjem. „Nejvíce by
to pomohlo lidem, kteří chtějí pracovat, ale mají nízký plat. I oni by
takovou částku dostali a zároveň by
nebyl zatížen státní rozpočet.“ Jasný
názor má Petr Sokol také na migraci: „Zaveďme systém, který funguje v Austrálii. Kdo přijde do země
ilegálně, nikdy již v ní nemůže žádat
o azyl a hned je vrácen za hranice.
To je samozřejmě doplněno přísnou
ochranou hranic. Když se chce, tak
to jde.“
Vysokoškolský učitel Petr Sokol
by proto mohl být dobrým zástupcem Prostějovska ve Sněmovně
(red)
a hájit tam jasné názory.
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH
STARÉHO
PŘÍPADU
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NIKOL jako pravá       
Grid girl!       
vzpomíná Marie Přichystalová
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PROSTĚJOV Sál Klubu Lávka v Praze před rokem bedlivě sledoval
finalistky soutěže Miss Czech Press 2016. Vítězkou se nakonec stala
tehdy devatenáctiletá Nikol Prachařová z Prostějova. Co se za uplynulý rok v jejím životě odehrálo?
Coby modelka během jediného roku nafotila nebývalé množství snímků. Kromě toho v létě odmaturovala na GJW v Prostějově. Ještě před tím
však úspěšně absolvovala konkurz na Grid girl. Jedná se o pohledné dívky
neodmyslitelně patřící k velkým automobilovým závodům, na nichž reprezentují jednotlivé stáje.
Nikol Prachařová se díky tomu zúčasnila mimo jiné klání speciálně upravených cestovních vozů na německém okruhu Hockenheimring. Ten se
v květnu konal v rámci v Německu velmi populárního seriálu DTM. Za
její tým závodil Timo Glock, pilot známý například i z monopostů F1.
(mls)

Napsáno
pred

10. 9. 2007

VRBÁTKY Na nádraží ve Vrbátkách došlo
11. září 1957 k tragické události. Střetly se
tu dva vlaky a následky byly hrůzostrašné.
V důsledku nehody zahynulo patnáct lidí
a dalších šestadvacet jich bylo zraněných. Po
naší nedávné výzvě se Večerníku ozvala jedna
z pamětnic. Její maminka pomáhala přímo na
místě neštěstí. Právě dne od této nehody uplynulo rovných šedesát let. Tohle je pořádný
STÍN MINULOSTI...
Získat informace k největšímu železničnímu neštěstí na Prostějovsku nebylo vůbec snadné. Jak
se nám několikrát potvrdilo, dobový tisk totiž
o události vůbec neinformoval, ohledně celé záležitosti panovala tvrdá cenzura. Večerníku se však
podařilo získat exkluzivní výpověď jedné z očitých svědkyň.
„V roce 1957 mně bylo čtrnáct let a nastoupila jsem do prvního ročníku na prostějovskou
´zdravku´. Maminka tenkrát dělala v Červeném
kříži. Pamatuji si, že v ten zářijový den byla už
tma, když dostala informace o této události.
Byly k ní svolávané všechny sestřičky,“ začala své
vyprávění Marie Přichystalová, která si i po letech
pořád vzpomíná také na další okolnosti celé nehody. „Tehdy se konaly veletrhy v Brně a z tohoto důvodu byly vypraveny speciální rychlíky do
Brna. Jeden z nich se pozdě odpoledne vracel
z Brna do Olomouce. Ve Vrbátkách na nádraží
stál osobní vlak, který mířil do Prostějova a čekal,
až rychlík projede,“ prozradila Přichystalová.
Lidé sedící spokojeně ve vlaku absolutně
netušili, že už jim zbývá jen pár minut života... Důvod hrůzného střetu byl jednoduchý.
„Přednosta stanice ve Vrbátkách zapomněl pře-

EXKLUZIV

NĚ

,# 0 (   D*% '  *  :;B<!"'% &9
::L '!
Foto: internet

hodit výhybku. Rychlík tím pádem v dosti vysoké
rychlosti napálil do stojícího ´osobáku´. Následky byly katastrofální, kromě mrtvých tam byla
i spousta zmrzačených,“ zavzpomínala Přichystalová, jejíž maminka se dostala na místo nedlouho
po srážce. „Nic takového nikdy předtím a už ani
nikdy potom neviděla. V rámci své práce se ocitla
i na patologii v areálu staré nemocnice, kde byly
vyskládány všechny oběti. Objevila mezi nimi
i bezvládné tělo holčičky v mém věku... Od té
doby se patologii vyhýbala a na celou záležitost se
snažila zapomenout,“ dodala Přichystalová.
Navzdory tomu se celá událost vepsala paní
Terezii hluboko do paměti. Svědčí o tom i její
vzpomínky, se kterými se svěřila v článku pro
Prostějovský týden z března 1999. „Velmi živě si
pamatuji železniční neštěstí ve Vrbátkách v roce

1957. Svolali nás zvláštním signálem a odvezli na
místo nehody. Bylo to hrůzné, obětí bylo mnoho.
Ještě po té události jsem nemohla na patologii,
okamžitě jsem měla před očima vyrovnané řady
mrtvých těl,“ zavzpomínala před osmnácti lety
Terezie Přichystalová, která život zasvětila právě
službě v Červeném kříži.
Železniční neštěstí mělo i soudní dohru.
„Přednosta stanice ve Vrbátkách si chybu, kterou udělal, odseděl ve vězení. Po návratu z něj
se už k dráze nevrátil a začal pracovat jinde. Na
Prostějovsku stále žijí jeho potomci,“ prozradila
paní Marie, která stejně jako její maminka pracovala celý život ve zdravotnictví, a to rovněž jako
sestřička. Rodinnou tradici nepřerušil ani její
syn, který jako první muž vystudoval na prostějovské „zdravce“ obor zdravotní bratr.
(mls)

Varování z pekla? U Atria se propadla zem!
Ještěže to nikoho nepřizabilo! Minulý čtvrtek už druhý den vydatně
pršelo. Velké množství vody mělo
zřejmě za následek to, že u obchodního centra Atrium se okolo
sedmé hodiny večerní propadla
zem a hned za lavičkou v malém
parčíku se zničehonic objevila velká a hluboká díra.
Náhodní svědci okamžitě zavolali
městskou policii. Nebylo totiž vyloučené, že jáma se bude ještě rozšiřovat
směrem k silnici. V tu chvíli mnohé
mohlo napadnout, že propad zeminy
může mít souvislost s katakombami,
kterými je podle různých pověs-

tí protkáno podzemí pod Atriem.
Nebo to bylo varování pekelných sil,
že Prostějovu hrozí nebezpečí?
Ani jedno, ani druhé však nakonec
nebyla pravda. Ta byla mnohem
realističtější. „Došlo k tomu, že se
propadla původní obslužná šachta
k požární nádrži, která byla zhruba
před deseti lety zasypána. Strážníci
městské policie ještě ve čtvrtek večer
celé místo zajistili a v pátek jsme zařídili zasypání vzniklé jámy. Celé místo dáme brzy do původního stavu,“
uvedl k nevšednímu případu Pavel
Drmola, místostarosta města. Možná
by někdo mohl namítnout, že šlo o

prkotinu, ale ve chvíli, kdy se země u Obrovská díra u Atria se ve čtvrtek večer náhod, že v tomto smyslu šli zrovna okoAtria začala propadat, hrozilo případ- objevila zcela nečekaně. Jakoby čerti ně- lo právě místostarosta města Drmola se
ným kolemjdoucím chodcům velké koho vábili do pekel. Je pouze shodou zastupitelem Radkem Zacpalem...
nebezpečí. Šlo o metráky hlíny, které
se propadly do třímetrové šachty. Šlo
tomu z technického hlediska nějak
předejít? „Těžko říct. Pravda je ovšem
Na ten zářijový den v roce 2007 si vzpomínáme přesně i nyní po deseti letaková, že jakmile byla před lety tato
tech. Ta zpráva se rychle rozletěla po městě, někteří lidé dokonce propad
šachta zasypána, nebylo to uvedeno zeminy komentovali jako zemětřesení. V tomto případě však šlo „jen“ o
v žádné dokumentaci, takže jsme o ní lajdáckost dělníků, kteří na konci devadesátých let nezasypali původní
vůbec nevěděli. Propadu zeminy teď hasičskou šachtu. Ovšem tajemno nad údajnými katakombami pod Atrinavíc výrazně napomohl dlouhodobý em přetrvává dodnes, stejně tak se nahlas hovoří i o dalších podzemních
déšť. Ale kvůli nějakým katakombám chodbách, kterými je údajně protkáno prostějovské podzemí. Vzpomínáto určitě nebylo, zmíněná šachta byla te, jak se rovněž před deseti lety propadla silnice v Plumlovské ulici? Arvybudována někdy v poválečných le- cheologové tady tenkrát našli utajenou chodbu vedoucí údajně ze zámku!
Kolik takových tajemství ještě místní podzemí skrývá?
(mik)
tech,“ dodal Pavel Drmola.

 

    

jak šel čas Prostějovem ...
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168 POLICEJNÍ DOŽÍNKY V OSPĚLOVĚ
SE KONALY JIŽ PO OSMÉ! 

  



Nálezce vrátil
dvanáct tisíc

Minulé úterý 5. září odpoledně
vyjížděli strážníci do obchodního
domu v Plumlovské ulici, kde měl
sedmapadesátiletý muž ochrance
v supermarketu odevzdat finanční
hotovost nalezenou v bankomatu.
Jednalo se o dvanáct tisíc korun.
V době příjezdu hlídky se na místě
nacházela i devětatřicetiletá žena,
která si peníze v roztržitosti zapomněla vzít z výběrového otvoru
bankomatu. Své tvrzení hodnověrně doložila a tak hotovost byla
majitelce předána.

Foto: internet

Schůzku sjednala
manželka
V pondělí 4. září odpoledne strážníci přijali telefonické sdělení
o podomním prodeji. V uvedené
lokalitě následně zastihli třiadvacetiletého muže, který odpovídal
popisu oznamovatele. Ten uvedl,
že opravdu nabízí levnější energie, ale schůzky má telefonicky
předem sjednané. Zanedlouho se
na místo dostavil i druhý muž ve
věku jednadvaceti let a potvrdil
tvrzení svého kolegy. Vzápětí se
k hlídce přihlásil i oznamovatel.
Ten však odmítal, že by schůzka
byla předem sjednána. Nakonec
vyšlo najevo, že setkání smluvila
manželka oznamovatele v jeho
nepřítomnosti. Pánové se v tomto
případě protiprávního jednání nedopouštěli.

Opilec ohrožoval
sám sebe na životě
Předminulou sobotu 2. září v podvečer bylo na lince 156 přijato
oznámení o dvou podnapilých
bezdomovcích ve Smetanových
sadech. Hlídka v parku již nikoho
opilého neobjevila. Nedaleko však
zjistila dvě potácející se osoby, kdy
čtyřiatřicetiletý muž podepíral jednatřicetiletého kamaráda. Vzápětí
se ke dvojici připojil čtyřiadvacetiletý mladík. Oba uvedli, že se
o svého známého postarají. V tom
okamžiku se jim dotyčný vysmekl
a začal pobíhat okolo. Válel se po
zemi, opíral se o výlohy, pokřikoval
na kolemjdoucí občany. Vlivem
alkoholu nedokázal ovládat své
jednání, budil veřejné pohoršení
a ohrožoval se na životě i zdraví.
Proto mu byla přiložena pouta
a provedena orientační dechová
zkouška s výsledkem 2,79 promile alkoholu v dechu. K posouzení
zdravotního stavu byl přivolán lékař. Následně byl mladík převezen
na záchytnou stanici do Olomouce.

OSPĚLOV Tradice jsou tu
od toho, aby se udržoval
pořádek. Díky nim i v tomto překotně se měnícím
 
světě máme své jistoty. Než
  

prostějovští policisté vyrazí

 
na Hanácké slavnosti, musí




nejprve do Ospělova, kde
 
posečou konopnou zahradu
na farmě Dušana Dvořáka. Na je. Konopný farmář z Ospělova byl
poslední sklizeň vyrazili mi- posléze obviněn z trestného činu
nedovolené výroby a jiného naklánulé pondělí 4. září...

Martin ZAORAL
Co Dušan Dvořák zaseje, to policie
sklidí. Tak už to osm let vypadá na konopné farmě v Ospělově na Konicku.
Zatímco loni konopné dožínky proběhly až v polovině října, letos se policisté na domovní prohlídku vydali již
začátkem září, jak tomu bývalo zvykem v předchozích letech. A s prázdnou ani tentokrát neodcházeli.
„Policisté na půdě objevili sedmadvacet kusů sušených rostlin konopí.
Na zahrádce jich pak posekli dalších
sedmnáct,“ prozradil Večerníku státní
zástupce Ivo Černík, který případy
Dušana Dvořáka tradičně dozoru-

zjistili jsme


Zpronevěra traktoru

Foto: internet
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robu dnes již běžně dostupných mastí
se totiž používají rostliny s nižším obsahem této psychoaktivní látky. Dvořák si na tomto konopí nepochybně
pokoušel založit i svůj byznys. Na
svých webových stránkách například
zcela veřejně nabízel kytici svého konopí. V minulosti byl Dvořák za pěstování marihuany s vysokým obsahem THC opakovaně odsouzen. Od
vězení ho zachránilo pouze to, že byl
uznán nesvéprávným. Soudní znal-

kyně tehdy potvrdila, že psychicky
nemocný muž ztratil kontakt s realitou, a nebyl proto schopen domyslet
následky svého jednání. Letos však
jiný odborník konstatoval, že Dvořák
za své činy nese trestní odpovědnost.
Díky tomu mohl být v květnu dosud
nepravomocně odsouzen za sklizně
z let 2014 a 2015.
Loňskou sklizní se soud bude zabývat začátkem října. A časem jistě
dojde i na tu letošní...
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PROSTĚJOVSKO Říká se, že známý je člověk, kterého známe dost
dlouho, abychom si od něho vypůjčili, ale ne dost dobře, abychom
mu sami půjčili. O tom, že zná svého zaměstnance dost dobře na to,
aby mu mohl půjčit automobil, byl
přesvědčen majitel jedné regionální firmy. Ale to se přepočítal...
Na dobu od 21. do 23. července 2017
zapůjčil majitel firmy z obce na Prostějovsku svému šestadvacetiletému
zaměstnanci svůj osobní automobil
značky Peugeot. Muž ve firmě pracoval jako řidič nákladního automobilu
a vozidlo si občas vypůjčil z důvodu
brzkého nástupu na další pracovní směnu. „Půjčený automobil měl
poté zaměstnanec bez vědomí jeho
majitele v obci Holubice dále půjčit

4%$#(E1*# $   $  8&0!
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svému známému. Toho však znal
pouze osobně, nikoli jménem, a také
nebyl schopen podat jakékoli bližší
informace k místu jeho pobytu či
pohybu. Protože vozidlo nebylo v dohodnutém termínu řádně vráceno
a zaměstnanec jeho majiteli sdělil, že
ho někomu půjčil, tento věc oznámil

   

PROSTĚJOV Na první pohled
připomíná dobře živeného
buldoka. I to je jeden z důvodů, proč se třiačtyřicetiletý
Miroslav Gábor dostal před
prostějovský soud. Recidivista
byl minulé úterý obžalován
z vydírání. Přestože i státní
zástupce uznal, že jeho podíl
byl v tomto případě relativně
malý, trest dostat musel. Od
soudu tak odcházel s pokutou 150 000 korun.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL

150123020036

dání s omamnými a psychotropními
látkami. Čtyřicet rostlin je pouze
potvrzením trvale klesajících výnosů
konopného farmáře. „V Ospělově policie během jediného roku už sklidila
i devět set rostlin,“ zavzpomínal Černík. Loni si však policisté odvezli
slabou stovku rostlin, předloni dokonce ještě o něco méně. Celkem
však policisté u Dvořáka zabavili
již hodně přes tři tisíce rostlin konopí. Na černém trhu by se jejich
hodnota vyšplhala na několik milionů korun.
Dušan Dvořák se vždy hájil tím, že
konopí pěstuje výhradně pro léčebné
účely. Tomu však neodpovídá vysoký
obsah THC v jeho rostlinách. Pro vý-



Miroslav Gábor má trvalé bydliště ve
Vrchoslavicích. V obci se však příliš
nezdržuje. Momentálně si odpykává
tříletý trest za podvody. Letos na jaře
se nedlouho před nástupem do věznice společně s Ivanem Balejou podílel
na vydírání jednoho z podnikatelů.
Na parkovišti v Kojetíně přišli k jeho
autu, vyzvali ho, aby vypnul motor a
vyhrožovali mu. „Nedělej žádné hlouposti, nebo uvidíš,“ řekli mu doslova.





na policii,“ popsal celou anabázi František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného užívání
cizí věci a po jeho pachateli a vo-

zidle zahájili pátrání. „Provedením
důkladného šetření plumlovští policisté zjistili totožnost podezřelého
i to, že by se vozidlo mohlo nacházet
na parkovišti u některého z kroměřížských supermarketů,“ nastínil Kořínek.
Kroměřížští policisté ho pak opravdu
vypátrali na parkovišti u obchodního
domu ve Velehradské ulici v Kroměříži. Vozidlo policisté až do příjezdu
a převzetí jeho majitelem zajistili.
Po celou dobu jej měl užívat šestašedesátiletý muž z Prostějovska. Ten je
pro své jednání nyní podezřelý z přečinu neoprávněného užívání cizí věci.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému muži hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky. (mls)
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Rozložitý Gábor na poškozeného
zapůsobil už jen svým vzhledem
Podnikatel s nimi pod nátlakem
odjel do Vrchoslavic, kde ho Baleja zavřel na zahradě. Když se
poškozený pokusil zavolat policii,
Baleja mu telefon vytrhl a rozbil
jej. Následně jej povalil na zem a
zmlátil.

Ukradl přívěs
V době od 31. srpna do 2. září
vnikl dosud nezjištěný pachatel do dvorní části rodinného
domu v ulici Pod Kosířem. Ze
dvora poté pachatel odcizil
přívěsný vozík značky Agados,
načež pravděpodobně při neopatrné manipulaci s odcizeným
vozíkem měl pachatel dále poškodit koncové svítilny na dvoře zaparkovaného obytného
přívěsu. Majitel vzniklou škodu
předběžně vyčíslil na sedm tisíc
korun na poškozeném majetku
a na dalších sedm tisíc na odcizeném přívěsu. Pachateli v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Vykradené kanceláře
V době od 1. do 4. září se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
kanceláře společnosti poskytující finanční služby v centru
městaz nichž odcizil finanční
hotovost šest tisíc korun, notebook značky Asus a mobilní
telefon značky Nokia. Celková
výše způsobené hmotné škody
byla vyčíslena na 10 100 korun.
Pachateli tohoto skutku v případě dopadení a prokázání viny za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Kradl nářadí
V noci ze 3. na 4. září se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
skladu instalatérů ve firemním
areálu v Dolní ulici, za kterého
odcizil elektrické ruční brusky,
bourací kladivo a vrtací kladivo
značek Bosch, Narex a Makita, řezák, lis a lisovací kleště na
trubky značky Rems. Celková
výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na více
než šedesát tisíc korun. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Sprejerství v bytě
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Gábor nejprve svoji vinu na celé
věci popíral, po dohodě se svojí advokátkou se však během procesu ke
všemu přiznal. Soud tak byl v této
věci celkem shovívavý, a to i přesto,
že se v tomto případě jednalo o sedmnáctkrát trestaného recidivistu.
„Bylo prokázáno, že hlavním iniciátorem vydírání byl Ivan Baleja, který
byl v této věci již potrestán. Miroslav
Gábor na poškozeného působil zejména svojí vizáží, nicméně k nátlaku se připojil, a proto musí být po-

Z přečinu zpronevěry podezírají
prostějovští policisté podnikatelský subjekt z Polska. Tohoto
skutku se měla firma dopustit
tím, že koncem července měla
ze Stanice technické kontroly v Prostějově převzít traktor
značky Zetor v hodnotě padesát
tisíc korun a převézt ho do sídla
nejmenované prostějovské firmy. K tomu však dosud nedošlo
a majitel traktoru věc oznámil
na Policii ČR. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu zpronevěry. Spisový materiál byl cestou
státního zastupitelství k dalšímu
řízení zaslán do Polska.
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trestán i on,“ odůvodnila soudkyně
Adéla Pluskalová, která po domluvě
s obhájkyní coby trest zvolila pokutu
150 000 korun.
Nelze přitom zcela vyloučit, že sankce bude v tomto případě i uhrazena.
Napovídalo by tomu minimálně odhodlání celé plejády příbuzných na-

vlečených do značkového oblečení,
kteří se na hlavní líčení přišli podívat.
Pokud se tak ovšem nestane, navýší
se trest pro Miroslava Gábora o další
dva roky.
Obě procesní strany se na místě
vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

V období od 28. srpna do 6. září
vnikl dosud nezjištěný pachatel
nezajištěnými dveřmi do bytu
v centru města, kde poté šedou
a černou barvou postříkal stěny, přičemž barvou potřísnil
i podlahy a dveře. Celková výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na patnáct
tisíc korun.

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Izabela KLEMEŠOVÁ
4. 9. 2017 45 cm 2,75 kg
Prostějov

Tobiáš KALÁB
4. 9. 2017 50 cm 3,05 kg
Skalka

Štěpán VONDRÁK
6. 9. 2017 51 cm 3,60 kg
Vysočany
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ního města Prostějova. Seznámení se s třídou probíhalo například
v 1.B zábavou, kdy si po jménech
žáci přebírali své první „žákovské
knížky“ a z tabule si podle svého
jména sloupli cukrovinku. Pohotové
reakce prověřila zástupkyně Michaela Strouhalová s plyšovou žábou
v ruce, když nechala prvňáky opravovat záměrná přeřeknutí.
„Děti nebyly ve školním prostředí
poprvé díky praxi naší školy, kdy pořádáme hned tři přípravná odpoledne pro nastávající prvňáčky i jejich
rodiče už během června. Adaptaci
na školní prostředí pomáhá i postupné zvyšování hodin, na čtyřhodinovou výuku dle rozvrhu najely první
třídy až ve středu,“ prozradila ředitelka školy Petra Rubáčová.
Na atmosféře v pondělním ránu to
bylo vskutku znát. Snad nadšení
vydrží dětem alespoň do prvního
vysvědčení.

...

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel) V novém školním roce mohou
nastávající maminky z Prostějova a okolí opět zavítat na lekce předporodní přípravy vedené zkušenými odborníky. Nemocnice Prostějov, člen
skupiny AGEL, nabízí těhotným ženám podzimní termíny přednášek, které se zaměří na přípravu k porodu i jeho snazší zvládnutí, ale také péči
o čerstvě narozené miminko.
„Dnešní maminky chtějí být informované a na porod připravené, proto stále více roste zájem o předporodní kurzy a přednášky, na kterých se dozvídají
vše potřebné. My jim tyto informace nabízíme prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, kteří jsou
nejen znalí, ale také zkušení, díky čemuž mohou
maminkám poskytnout opravdu užitečné a ověřené
tipy,“ prozrazuje Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra
gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov.
Obsahově se přednášky zaměřují buď na přípravu
k porodu a porod samotný, nebo kojení a péči o novorozence, kdy v rámci přednášek maminkám radí
i personál z novorozeneckého oddělení. „Probíráme
především přípravu na porod a jeho průběh, co si
sbalit do porodnice a jak vůbec poznat blížící se porod, úlevové polohy a pomůcky při porodu, ale třeba
i téma otce u porodu nebo další. Maminky u nás mají
prostor k dotazům i diskuzi, takže probrat můžeme
cokoliv, co je zajímá,“ dodává Bc. Věra Tisoňová s tím,
že součástí přednášky je vždy také seznámení s porodnicí Nemocnice Prostějov, jejím chodem i nabídkou.
Lekce předporodní přípravy pořádá Nemocnice Prostějov v zasedací místnosti nemocnice na
adrese Mathonova 291/1 Prostějov, a to za cenu
200 korun za jednu návštěvu. Kromě uplynulého
čtvrtku, kdy poprázdninová série předporodní
přípravy odstartovala, proběhnou další lekce ve
čtvrtky 14. září, 12. a 19. října, 9. a 16. listopadu
nebo 7. a 14. prosince, odpoledne.
 $  !%&

Přijít na přednášku mohou zájemkyně v jakékoliv
fázi těhotenství, a to na základě registrace na adrese
http://prednaskyprotehotne.nemocniceprostejov.
agel.cz nebo objednávky na čísle 582 315 710. Maximální počet účastníků na každé z přednášek je dvacet maminek.

  !

doročně nastupují do základních
škol. Ten ale nyní naštěstí už stagnuje, zřejmě jsme se dostali na ono
pověstné dno,“ konstatovala Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov.
Jak Večerník informoval v minulém vydání, v Prostějově nastoupilo celkem 4 264 dětí, z toho
476 prvňáčků. Nejvíce pak tradičně zamířilo na Základní školu
Jana Železného, do tří poboček
Základní školy Palackého a také
v ulici Dr. Horáka .
A právě odtud vám Večerník přináší
letošní reportáž. Už kolem půl osmé
ráno se houfovali malí žáčci kolem
svých učitelek držících označení
třídy ve vestibulu Základní školy
Dr. Horáka. Na děti, které se postupně usazovaly v lavicích, tam už čekaly kufříky v klukovských a holčičích
barvách s obsahem, pořízeným za
tisícikorunový příspěvek statutár-

NEMOCNICE
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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.

Žákům a studentům základních
i středních škol skončily v pondělí
dvouměsíční prázdniny a začal nový
školní rok. Do prvních tříd letos
v celé České republice nastoupilo
108 000 prvňáčků, což je po několikaletém nárůstu pokles. Více studentů naopak po desetiletí poklesu
nastupuje na střední školy. „Co si
budeme povídat, posledních pět let
registrujeme úbytek dětí, které kaž-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Pro tisíce rodin
v celé republice bylo pondělí
4. září výjimečným a slavnostním
dnem. Po mnohdy hektických,
ale většinou pečlivých přípravách
vedli rodiče, někdy i s prarodiči,
své děti poprvé do školy. Málokdo si přitom plně uvědomuje, jak
významný zlom v lidském životě
tento den je.
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

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!

Alexandr VLACH
5. 9. 2017 50 cm 3,90 kg
Myslejovice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6
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PROSTĚJOV Pozemky ve vlastnictví města v okolí aquaparku v Krasické ulici se brzy zřejmě rozrostou
o další významné parcely. Vedení
města na čtvrteční tiskové konferenci potvrdilo, že existuje záměr
schválit výkup pozemků, které by
v budoucnosti rozšířily a umožnily
scelit plochu současného sportoviště.
Konkrétně jde o dvě parcely orné
půdy o celkové výměře necelého jednoho hektaru. „Kupní cena činí 8,9
milionu korun. Jde o konečnou sumu,
kterou jsme s majitelem dlouhodobě
projednávali a podařilo se nám snížit
jeho původní představy,“ poznamenal Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.
„Máme dlouhodobý zájem o tyto
pozemky. Vzhledem k umístění nabízených parcel převážně v plochách
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veřejných prostranství a občanského
vybavení určených pro tělovýchovná
a sportovní zařízení by mohlo město
Prostějov jako vlastník v budoucnu
pozitivně ovlivňovat podobu celé lokality. S ohledem na situování nabízených pozemků v prostoru subcentra
Krasice a v těsné blízkosti sportovně
rekreačního areálu v ulici Krasická, se
nabízí budoucí výstavba další veřejné
vybavenosti, například sportovní haly
či tělocvičny, navazující na aktuálně
připravovaný rozvojový záměr města,
což je rozšíření aquaparku,“ vysvětlil
důvody zájmu o odkup Pospíšil. Jak
ještě dodal, přes uvedené pozemky lze
rovněž vést teplovody k budoucímu
novému plaveckému bazénu.
Záměr odkoupit pole mezi aquaparkem a Holandskou ulicí však musí
ještě schválit zastupitelé. Uvidíme,
jak se na tyto plány bude v pondělí
(mik)
11. září tvářit opozice.

Vytáhnou radní z kasy
bezmála devět milionů?

pozemek u aquaparku

Město dostalo chuť na další

korun. Celkově tak může jít o náklady za více než půl miliardy korun! „Znovu ale opakuji, že při realizaci jednotlivých investic počítáme
u většiny z nich s dotacemi. Snad jen
s výjimkou další etapy rekonstrukce
sídliště Šárka, kdy od státu obdržíme
skutečně jen jakýsi pakatel. Budeme však muset výrazně sáhnout do
finančních rezerv města, abychom
se vyvarovali možnosti brát si úvěr.
Toho bychom se sice nebáli, protože máme vynikající rating, a banky
by nám velice ochotně za mírný
úrok půjčily na jakoukoliv investici,
v radě jsme se ale shodli na tom, že
v posledním funkčním roce tohoto
zastupitelstva před volbami nechceme zadlužovat budoucí vedení. Pokud si město bude chtít vzít úvěr na
nějakou investiční akci, ať si o tom
rozhodne příští zastupitelstvo,“ dodal
k celému tématu první náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer.
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Stal se nájemcem nebytových prostor v prostějovském
zámku a takřka vzápětí i terčem
nejrůznějších spekulací až konspiračních teorií, od nichž není daleko
k pomluvám. Přesto Leo Dvořák
(na snímku) neztrácí optimismus
a je připraven odrážet veškeré pochybnosti. „Nejlepší bude, když si
lidé udělají obrázek sami,“ vzkazuje nový provozovatel kavárny
v prostějovském zámku, která své
dveře otevřela teprve před pár dny,
o čemž Večerník informoval v minulém vydání. Nyní vám přinášíme
avizované interview.

PROSTĚJOV V minulém vydání se Večerník po dvouměsíční
přestávce vyplněné letními
prázdninami vrátil k seriálu
rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který
jsme nazvali „NA ROVINU“, kdy
se známých osobností ptáme
na aktuálně žhavá témata. Jako
první v jednotlivých rundách
jsme zabrousili do dění na magistrátu, kdy na otázky odpovídají komunální politici z Rady
statutárního města Prostějov.
Dnes byl pod naši kuratelu
pozván zástupce podnikatelské sféry, příště přijde na řadu
osobnost z kulturní či společenské oblasti a v neposlední
řadě pak dojde na vybraného
pracovníka ze státní správy policie či justičních orgánů.

pro ...

4 otázky

>>> dokončení ze strany 3
O tom, že v darovaných „žákajdách“
bude reklama, neměli ředitelé škol
dopředu ani ponětí. „Když jsem
darované knížky otevřel, tak to pro
mě bylo také hodně velké, a musím
říct, že i nemilé překvapení,“ vyjádřil
se Jan Krchňavý, ředitel ZŠ Jana
Železného.
Žákovské knížky žáci dostávají zdarma
a platí je škola ze svého rozpočtu. „Jedna z nich nás v minulých letech vyšla
na 12,50 korun. Máme 701 žáků, takže
celkové náklady na jejich pořízení by

se pohybovaly kolem osmi a půl tisíce korun,“ vypočítal Krchňavý, který
na jednu stranu sice na škole počítá
každou korunu, na druhou netajil své
rozladění z tohoto „fígle“. „Kdybych
věděl dopředu, že v těch knížkách
bude reklama, tak bych jejich pořízení
určitě zvažoval. Pro příští rok si to
rozmyslím. Rozhodně nemíním podporovat něco, co není úplně fér,“ konstatoval.
No, možná by stálo za to, promluvit
si ještě s majiteli nejmenovaného
olomouckého „obchoďáku“...
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PROSTĚJOV Dnes, tj. v pondělí 11. září, přesně hodinu po poledni, se ke svému dalšímu letošnímu jednání sejde prostějovské zastupitelstvo. Rozhodovat
se na půdě prostějovské radnice bude o dotacích pro prvoligové Jestřáby či délce nového bazénu, který vyroste u aquaparku. Mnohem úspornější diskuse
se dá očekávat ohledně přidělení dotací pro TJ Sokol Čechovice či Sportovní
klub cyklistů.
Co se týče plánované výstavby bazénu, užší vedení města se nejprve přiklánělo
k variantě padesátimetrového bazénu, po konzultaci s odborníky a vzhledem
k nákladům na výstavbu i následný provoz by nakonec nový bazén měl být dlouhý
pětadvacet metrů a měl by být doplněn o atrakce pro širokou veřejnost. Jak rozhodnou zastupitelé, je ale ve hvězdách. V jejich řadách se totiž najdou zastánci
i odpůrci obou variant.
Na přetřes dnes rovněž přijdou stezka do Žešova, hygienické kabinky na
ZŠ E. Valenty, oprava silnice na ulicích J. Köhlera a Hrázky, úpravy na náměstí
Spojenců, regenerace sídliště Šárka, stavební úpravy křižovatky ulic Olomoucká
a E. Valenty a nová venkovní posilovna pro workout. Žádné zastupitelstvo se
rovněž nemůže obejít bez probírání záležitostí ohledně Manthellanu a možné
výstavby nového obchodního centra.
„Snad stihneme vše probrat do víkendových hodů,“ očekává dlouhou
škálu diskusních příspěvků jedna ze zastupitelek. Primátorka Alena
Rašková (ČSSD) však již minule dokázala, že dodržování časových limitů
a celkového programu není nejvyšší představitelce cizí...
(mls)
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 Spekuluje se o tom, že v oboru
nemáte prakticky žádné zkušenosti. Proč jste se do výběrového řízení
na provozovatele kavárny přihlásil?
„Hlavním důvodem je a bude, že nás
nejvíce uchvátil potenciál prostor, kde
je kavárna umístěna. Dlouho jsme se
ženou řešili otázku, co budeme po
návratu do České republiky dělat.
Podnikání nás lákalo dlouhou dobu,
jen nám chyběl onen prostor s duší.
A tu jsme na zámku rozhodně našli.
Perfektně vyhovuje našemu záměru.“
 Čemu jste se v minulosti věnoval a co říkáte na spekulace, které
se kolem zahájení provozu kavárny
objevily?
„Ty vytváří pouze jeden novinář... Ač
mám zaměření na obchod a marketing, tak mi živnostenský zákon České
republiky dovoluje podnikat v oboru,
ve kterém chci, pokud mám dostatečné zázemí a garanta. Toho jsem našel
ve svojí ženě, která má více jak desetileté zkušenosti v gastronomii, především pak v Německu a Rakousku.
Jinak by mi nebylo uděleno živnostenské oprávnění. Navíc jsme spolu
získali mnohé zkušenosti v zahraničí.
Osobně jsem vyučen praxí a stále si
vzdělání v oboru rozšiřujeme. Děláme to tak, jak nejlépe umíme a dovedeme. Chceme, aby se u nás lidé cítili
jako doma. Proto máme i své příjmení
v názvu. Nestydíme se za to, kdo jsme

Martin
MOKROŠ

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

a co děláme. V tom nás vyškolil svět.
Je potřeba si stát za svým jménem.
Pro zákazníka, stejně jako pro nás, je
důležité, aby s námi měl přímý kontakt. Nejlepší bude, když si lidé udělají
obrázek sami. Podle prvních dojmů
našich zákazníku nám to jde dobře.
(úsměv) “
 Prý jste se stal vítězem kvůli
funkci i přátelským vazbám vaší
matky na magistrátu či vaší někdejší činnosti na radnici. Co tomu říkáte a hodláte situaci řešit nějakým
způsobem z právního hlediska?
„Jsou to jen spekulace jednoho novináře stavícího na svojí bujné fantazii!
Nemůžete brát vážně ,´novináře´
vydávajícího o někom článek, který
se až po jeho vydání dotazuje osoby, jíž se to týká. Bohužel ještě dosti
neomaleně. Nemám důvod ani chuť
jednat s někým, kdo se mnou nechce
jednat tváří v tvář. Nikdo se zatím
jistého novináře ještě nezeptal, jaké
on má vzdělání a jestli je vhodné pro
práci novináře. To, že u jeho článků je
vždy nějaký spoluautor a sám nemá
ani oficiální emailovou doménu, vypovídá za vše. Nemáme důvod zatím
nic řešit právně, jelikož se jedná jen
o domněnky. Bylo vypsáno řádné
výběrové řízení. Kdokoliv si mohl
podat přihlášku a zkusit své štěstí.
Na prohlídku přišlo více zájemců,
ale jako jediní jsme žádost podali. Je
otázkou, proč ostatní nakonec zájem
neprojevili.“
 A teď již přímo ke kavárně. Na
co se mohou návštěvníci těšit?
„Hlavně na přátelskou atmosféru,
příjemné posezení u výborné kávy
a sklenky pečlivě vybraného vína. Plánujeme pořádat odpolední posezení

s živou hudbou, malé večerní koncerty,
autorská čtení i recitace. Budeme mít
z knihovny pár knih o Prostějovu, ale
také beletrii. Nechceme mít jen periodikum. V prostorách kavárny chystáme
výstavy místních umělců, malířů, fotografů, prostě všech, co mají chuť něco
pěkného předvést a vystavit.
Připravujeme řízené degustace vín.
Budou se u nás hrát šachové turnaje,
přičemž nejbližší bude již třiadvacátého září a spolu s ním se bude pořádat simultánní hra mistra republiky
Vojtěcha Pláta. Cílem není otevřít jen
kavárnu. Chceme vytvořit místo, kde
lidí něco zažijí, kam se budou rádi
vracet a těšit. Podporujeme místní organizace a spolupracujeme s lokáními
podnikateli, například s olomouckou
pražírnou Sacer Gape a s prostějovskou 1. Moravskou štrúdlárnou. Naše
obchodní partnery si vybíráme nejen
hlavou, ale především srdcem.“
Celý rozhovor najdete na
www.vecernikpv.cz

   *

„Na zámku jsme našli prostor s duší,“
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ne, v úterý jen dopoledne a pouze ve středu celý den.
V pátek nemá otevřeno vůbec. „Já tady ale bývám dlouho odpoledne i večer,“ vysvětlila Pospíšilíková dodatkovou tabulku, na níž je uvedeno ´Po až Ne 0-24´. Taková
dodatková tabulka primárně ztrácí význam, protože její
funkcí je upřesnění značky, a pokud platí rezervace parkování pořád, je tato informace nadbytečná. „Tak na to
se musím podívat, teď si nejsem jistý, jestli jsme to schválili v tomto provedení,“ podivil se do telefonu šéf odboru
dopravy.
Jestliže ale zákazníci banky byli nuceni dosud parkovat
v centru města, teď mají komfort jen zdánlivý, protože
ze dvou míst mohou mít k dispozici tak akorát jedno. To
druhé není ani tak pro zákazníky, jako spíš pro zaměstnance. „Logiku v tom nehledejte,“ utnula rázně diskusi
na téma parkování Pospíšilíková.

NA ROVINU:

Řeč je o části chodníku určené pro parkování před dnes
již bývalou hospodou „U Boženky“. Ze zhruba čtyř míst
ke stání jsou nyní dvě rezervovaná pro potřeby Hypoteční banky Prostějov, která sídlí přes ulici přímo na rohu
Olomoucké ulice. „Přišlo to zčista jasna, najednou tady
začali malovat čáry a osazovat značku, ještě navíc přímo
před vchodem do hospody a na chodníku,“ podivovala se
provozovatelka Božena Lužná. „Když tady nebylo místo
a dodávka se zbožím zastavila na silnici, byla celá ulice
ucpaná,“ připomněla problém se zásobováním.
Jak se při podrobnějším zjišťování ukázalo, původcem
této změny má být PROSTĚJOVSKÝ Večerník. „Když
jsem při stání o kousek dál před Večerníkem dostala
odpoledne botičku, rozhodla jsem se situaci řešit,“ prozradila nám Hana Pospíšilíková z prostějovské pobočky
Hypoteční banky. Ano, před naší redakcí je vyhrazené
parkování pro zákazníky na dobu maximálně třiceti
minut. Stání ve večerních a nočních hodinách je povětšinou tolerováno. Nikterak však o víkendu, kdy provoz
finišuje před pondělním vydáním. „To se nám dost často
stává, že si zde kde kdo zaparkuje, aniž by cokoliv zavnímal a jde si v poklidu na nákupy či kávičku do města třeba i na několik hodin. My však prostor potřebujeme pro
své účely a proto musíme situaci řešit,“ objasňuje Petr
Kozák, provozní ředitel společnosti Haná Press, která
redakci Večerníku provozuje.
Jak se věci mají z pohledu úředního? „Žadatel uhradí
cenu pronájmu veřejného místa na určité období, což znamená na kteroukoli denní i noční dobu,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav
Nakládal.
Na druhou stranu právě Hypoteční banka má otevírací
dobu velmi omezenou, pondělí a čtvrtek jen odpoled-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Šli jste poslední dobou po začátku
Olomoucké ulice a málem zakopli o dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“? Tak nejste určitě jediní...
Právě v této části města je nejzřetelněji vidět, že firmy
osazující dopravní značení si příliš starostí s tím, kam
značku „zabodnou“, vůbec nedělají. A pokud vás navíc
zaujme zdánlivě nesmyslná dodatková tabulka, vězte,
že žádnou logiku nemá.

Logiku v tom nehledejte, ale...

 )
PŘIBUDE Rezervace parkování? .
na zastupitelstvo

netové stránky www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mls) - Zkontrolujte si platnost svého řidičáku, jinak můžete být
hodně nepříjemně překvapeni! Prostějovská radnice na konci uplynulého
týdne zveřejnila statistické údaje týkající
se výměn řidičských průkazů. Vyplývá
z ní, že na začátku září v Prostějově zbývá ještě 3 429 průkazů, které by se měly
v letošním roce vyměnit. Celkem 1 373
řidičáků je už neplatných. Pokud řidiči
o výměnu nepožádají včas, hrozí jim za
řízení s propadlým řidičským průkazem pokuta až dva a půl tisíce korun.

; $$ 
(#<=>=  * ?

 !" +!

Prostějov (mls) - Tohle by mělo zloděje odradit! Minulé pondělí 4. září začali
strážníci se značením kol syntetickou
DNA. Činili tak pouze pro objednané
zájemce. Na začátku týdne bylo zdokumentováno a zařazeno do celostátní
evidence čtrnáct jízdních kol, včetně
několika elektrokol. Přihlásit se nyní
můžete na webových stránkách města.
Musíte si však pospíšit, o službu bude
mezi Prostějovany jistě enormní zájem.
Značení bude probíhat až do konce října vždy v pondělí a ve středu.
Celý článek najdete na
www.vecernikpv.cz

V původním předběžném plánu stavebních investic nad deset milionů
korun byly ještě další čtyři projekty,
které ale vedení magistrátu už nyní ze
seznamu vyškrtlo. „Jedná se o rekonstrukci Trávnické a Sokolské ulice,
dále zahájení výstavby krytého plaveckého stadionu ve formě příprav
studií, nový park v Okružní ulici,
a odložit bohužel musíme i začátek
výstavby komunitních domů pro seniory v Holandské ulici. Tyto akce
se do rozpočtu města na rok 2018
s největší pravděpodobností hraničící s jistotou nevejdou. Znamenaly
by totiž navýšení rozpočtu o dalších
sedmdesát milionů korun, takže celkový součet akcí s náklady nad deset
milionů by čítal rekordních 400 milionů korun. A na to už peníze skutečně nebudou,“ objasnil rozhodnutí
Zdeněk Fišer.
Na co by ale peníze měly být, jsou
stavby či rekonstrukce, které byly
započaty už letos. „Dalších padesát
milionů korun spolkne příští etapa
obnovy Národního domu a o deset

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

milionů méně pak výstavba komunitního domu v Sušilově ulici, která
již začala v minulých dnech naplánovanou demolicí starých objektů. Pětačtyřicet milionů korun si vyžádá rekonstrukce Domu dětí a mládeže na
ulici Vápenice, na niž jsme po nedávných sporech s majitelem sousedních
pozemků konečně získali stavební
povolení,“ prozradil náměstek primátorky s tím, že dále je v plánu rozsáhlá
rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích za čtyřicet milionů korun, kompletní rekonstrukce mateřské školy
v Čechovicích, výstavba autobusového terminálu u Městských lázní
v Blahoslavově ulici a další investiční
akce. „Dlužno ale dodat, že na většinu
z nich máme zažádáno o dotace, takže
značná část rozpočtovaných nákladů
se nám do rozpočtu města zase vrátí!“
I přes významné škrty tak kolonka
v rozpočtu co do stavebních investic bude rekordní. „Musíme počítat
i s dalšími desítkami investic, které
každoročně vyplývají z požadavků
občanů, ale také se na nás určitě obrátí jednotlivé osadní výbory se svými
záměry. Každý rok vybíráme ze zhruba tří stovek žádostí o různé rekonstrukce, opravy či přímo stavby. Na
tomto seznamu stavebních investic,
které se vzápětí zahrnou do rozpočtu
města na rok 2018, ještě pracujeme.
Jasno bychom měli mít zhruba na
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PROSTĚJOV, OLOMOUC Olomoucký kraj vlastní v Prostějově všechny páteřní komunikace, mezi které
patří ulice Olomoucká, Brněnská,
Vrahovická, Wolkerova a další pro
řidiče veledůležité komunikace. Kraj
přitom již po celé dva roky do jejich
oprav a rozvoje neinvestoval. Situace
by se měla změnit po nedávné schůzce mezi zástupci prostějovského magistrátu a Olomouckého kraje, k níž
došlo díky iniciativě primátorky Staturního města Aleny Raškové.
Ze setkání vyplynulo, že nejvyšší prioritou pro Olomoucký kraj je výstavba
severního obchvatu. „Aktuálně se pokračuje ve výkupech pozemků. K jejich
ukončení by mělo dojít do konce roku
2017. Pokud zůstane nějaký pozemek
nevykoupen, kraj podá návrh na vyvlastnění. Se stavbou by se mělo začít
v roce 2019, v této věci budeme žádat
o dotaci z EU,“ uvedla Eva Knajblová z oddělení mediální komunikace
a marketingu Olomouckého kraje.
Již letos by se měla v každém případě začít opravovat Brněnská ulice.
„V současnosti očekáváme rozhodnutí
o schválení tohoto projektu. Předpokladaný termín zahájení je letos na
podzim, hlavní stavební práce budou
probíhat v příštím roce,“ nastínila
Knajblová.
Připravena je již i rekonstrukce
Plumlovské ulice. „Zahájena bude
v roce 2018. Zajistí ji SSOK ve spolupráci s městem. Způsob, postup a rozsah opravy bude teprve projednán,“
reagovala na dotazy Večerníku tisková
mluvčí krajského hejtmanství.
Jednou z priorit pro město Prostějov je
i oprava Vrahovické ulice. Přestože magistrát by její rekonstrukci měl rád hotovou co nejdříve, kraj s touto investicí
počítá později. „Wolkerova a Vrahovická ulice jsou součástí projektu, který
bude podán v příštím roce. Předpokládaný termín realizace celého projektu
je v letech 2019 a 2020,“ uvedla v této
souvislosti Eva Knajblová.

    *%  ($  #0$& !

zjistili jsme

Toto aktuální vyjádření je přitom v rozporu ze zápisem z jednání mezi zástupci kraje a města Prostějova, ve kterém
uvádí, že kraj počítá s rekonstrukcí Vrahovické ulice už v letech 2018 a 2019.
Dlouhodobým tématem je také výstavba dvojrondelu na Poděbradově
náměstí. K jeho výstavbě již vznikla
nákladná projektová dokumentace,
nedávno však byl zamítnut z bezpečnostních důvodů. Zajímalo nás
tedy, zda je tento projekt již definitivně „odpískán“ a zda tedy v tomto
případě došlo k pochybení na straně
původního projektanta. „Byl proveden bezpečnostní audit, který upozornil na určitá bezpečnostní rizika, jež budou ve spolupráci kraje a města řešena.
Nelze jednoznačně říci, že by projektant při zpracování projektu pochybil,“
odpověděla Eva Knajblová s tím, že
podobné schůzky, které mohou napomoci rozvoji dopravy v Prostějově, by
se měly v budoucnu konat pravidelně.
(mls)

  

J  $ (
$
*' 

   (Q  $%
$
$ ' 
 (

0OMIPGµ?JKM<Q<N@HµKJCIJPO?JKü@?P

Obnova Národního domu
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začátku listopadu. Půjde například
o opravy silnic, chodníků, městských
budov a podobně,“ poznamenal Zdeněk Fišer.
Sečteno a podtrženo, kromě stavebních investic nad deset milionů korun v celkovém souhrnu
330 milionů korun se do rozpočtu města na příští rok zahrnou
i „menší“ investice, které si vyžádají odhadem dalších 200 milionů

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu s finančním odborem už teď vytváří první návrh
rozpočtu města na rok 2018. Jak se Večerník exkluzivně dozvěděl, v rozpočtu se předběžně navrhují
stavební investice v rozsahu nad deset milionů korun a oproti zvyklostem z předešlých let je jich
požehnaně.„Jde teprve o jakýsi první součet staveb, které byly většinou zahájeny už v letošním roce
a v příštím roce je zapotřebí jejich dokončení. Je jich dost a vyžádají si zhruba 330 milionů korun,“
prozradil Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.

MILIONŮ

navštivte stále více oblíbenější inter

„Nejnákladnější bude Národní dům, autobusový terminál
či rekonstrukce DDM,“ vypočítává náměstek Fišer

Zdroj: Magistrát města Prostějova

RYCHLÝ
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vý titul i tuzemský pohár a evropské
boje nás pak určitě příjemně pošimrají u srdéčka. Fotbal se po roce
vrátil tam, kam asi patří. Prozatímní
výsledky v MSFL naznačují, že se
dá hrát zase o postup, anebo aspoň
o horní polovinu tabulky. Myslím,
že to fanoušky s reálnými cíly uspokojí. Přece jen senzace a postupy
se nekonají každý rok, ale ocenit
dobrou hru se sluší i ve třetí lize.
jsme u hokeje. Bavím se pochopitelně o tom seniorském,
mládež a rozbory celé nechutné situace přenechám teď již soudcům
v talárech, jelikož tvrdím, že celá
kauza nemůže skončit jinak, než
rozdělováním trestů. Pokud ne, pak
už opravdu nechápu, nač by soudní
systém v tomto státě byl. K seniorům
asi tolik: bylo by pěkné hrát o postup,
ale buďme reální, střed tabulky bude
asi maximum. Ale nesestupuje se, proto se můžeme dočkat od některých
celků bláznivého hokeje a třeba i ještě
bláznivých výsledků, a třeba se o to postará, tedy v dobrém, i náš tým. Nikdo
není prorokem, že?
echci zapomínat ani na další sporty, třeba box a nohejbal. V každém případě budu mít
vždycky radost, když uslyším, že
sportovec z Prostějova získal titul,

medaili, úspěch, a to ať už jako člen
místního týmu, nebo jako rodák
v nějaké zahraniční lize, či dokonce v reprezentaci. Bude to reklama
nejen pro něj, ale i pro naše město, a to reklama pozitivní. Té není
nikdy dost, obzvláště v dnešní
rozhárané době plné zloby, hlouposti, urážek, trestních oznámení
a nenávisti.
Takže prostějovskému sportu,
a nejen jemu, třikrát zdar!

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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Chtěl bych pouze upozornit na maličkost, která mě nedávno napadla při
průjezdu ulicí Vápenice v Prostějově.
Není to tak dávno, co se tady rekonstruovala vozovka, nicméně na několika
místech se už objevují výrazně vyjeté
koleje, zejména u přechodu pro chodce
u Rejskovy ulice. A před bývalým domem pionýrů čeká na řidiče další nepříjemnost v podobě dosti hlubokého
výtluku. Nestálo by za to tyto viditelné
nedostatky odstranit, zejména když
se jedná o tolik frekventovanou silnici
hned vedle centra Prostějova?
Petr Nenadál, Prostějov
Pořád nedokážu pochopit ty zbytečné diskuse, jestli v aquaparku postavit
pětadvacetimetrový bazén nebo padesátimetrový. Za sebe mohu říct, že je
mi to úplně jedno, hlavní je, aby tam vůbec nějaký byl! Je totiž tristní, že
naše největší koupaliště za čtvrt miliardy korun podobným plaveckým bazénem dosud nedisponuje, takže aquapark je doteď určen jenom pro děti.
Jiří Novák, Prostějov
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Pobavila mě fotografie zveřejněná
ve Večerníku v pondělí 28. srpna,
kterou do vaší redakce zaslali manželé Karhanovi. Na ní se zřejmě paní
Karhanová nechala s Večerníkem
vyfotografovat na pláži v Chorvatsku. Musím vám napsat, že se mnou,
manželem a dětmi byl Večerník
letos ještě dál, vzali jsme si ho s sebou totiž na dovolenou do Egypta!
K naší smůle jsme se s ním ovšem
na plážích nevyfotografovali, tudíž
podobným snímkem bohužel nedisponujeme. Takže až příště!
Pavla Součková, Prostějov

$

dosud nic neříkala, přesto si z ní
odnáší veskrze příjemné pocity.
Na rozdíl od jiných totiž na ní nebyly žádné incidenty, nikdo na ní
nechodil opilý a ani se nic neztratilo. Účastníci byli velmi ukáznění,
milí a vděční. Přitom na nich bylo
vidět, že jim vzájemné setkání dělá
radost. V této souvislosti se mu
přímo nabízelo srovnání například s nepovolenými akcemi typu
techno party, kde panuje docela
jiná atmosféra. Na závěr našeho
rozhovoru jsem policistovi popřál hodně takových služebních
povinností. Možná kdybychom
se všichni k sobě chovali tak, jak
se k sobě chovali lidé při setkání mládeže, tak by policisté měli
mnohem jednodušší službu i život. A nejen oni...
Arnošt Lejsal, Hrubčice

 !"

A

zápas proti Venus Williams byl doslova pro fajnšmekry. Škoda těsné
porážky. Tím více mne mrzí, že ten
lump, který Petře způsobil zranění,
stále není spravedlivě potrestán.
Domnívám se, že teď již každý odehraný zápas je de facto jejím vítězstvím nad osudem.
co naše kolektivní sporty?
Co lze čekat v nové sezoně?
Trochu překvapivě se vyvinula situace v místním basketbalu. Když
prostě nejsou peníze, nemohou být
hráči a výkony, a i proto již nemáme
v názvu Prostějov, ale Olomoucko.
Na jednu stranu je to hrůza a děs
v očích fanoušků, na druhé straně to není první případ, kdy dostal klub název regionu, ale hlavní centrum zůstalo stejné. Takže
si myslím, že i klub s novým názvem si fanoušky najde a třeba
mile překvapí. Volejbal, ten má
samozřejmě jiné cíle, a i my očekáváme poháry a medaile. Máme co
vracet Olomouci, chceme také ligo-

" $  '#$ (#  

Nedávno v sousední Olomouci proběhlo setkání křesťanské
mládeže a během pěti úžasných
srpnových dnů se ho zúčastnilo
více jako osm tisíc mladých lidí.
Náplní těchto dnů byly kulturní
a vzdělávací akce, nechyběly ani
hudba, tanec a zpěv. Setkání bylo
zakončeno pěší poutí z Olomouce na Svatý Kopeček. Byl jsem na
tuto akci zvědavý, proto jsem se na
ni zajel podívat. Díky tomu jsem
se ocitl ve správný čas na správném místě. Během pouti jsem se
dal do řeči s jedním policistou.
Dozvěděl jsem se, že tu má službu
od sedmi hodin ráno a že neskončí dříve než v jednu hodinu v noci.
Pro něj to prý je služba jako každá
jiná. Podobně slouží třeba při fotbalových utkáních či koncertech.
Přiznal se, že samotná akce mu

A

inále mezi Kanadou a SSSR,
které se hrálo na dva vítězné zápasy (Kanada vyhrála 2:1).
Všechna tři utkání skončila, ať už
v řádné hrací době, či prodloužení,
6:5, a bylo to podle mě to nejlepší, co jsem kdy z hokeje viděl. Na
straně Kanady Gretzky, Lemieux,
Messier, Coffey, na straně sovětské
Krutov, Larionov, Makarov a další.
Možná budu napaden, že nestavím na piedestal finále z Nagana
1998, ale ze sportovního hlediska si prostě myslím, že ten hokej
ze září 1987 byl na hranici fantazie. Ale pojďme zpět do našich luhů
a hájů.
ktuálně vím, koho bych postavil na piedestal z místních
sportovců. Je to Petra Kvitová! Po
tragické osobní události, kdy jí útok
nožem málem ukončil kariéru, se
dokázala vrátit, a dokonce i vyhrát
turnaj. Pak sice přišla mírná stagnace, ale její velikost a síla se opět
ukázala na US Open. Čtvrtfinálový

F

Začnu jednou vzpomínkou, která sice není regionální, ale myslím, že pár spolupamětníků si vzpomene. Před třiceti lety, konkrétně v září 1987, jsme mohli sledovat zřejmě nejbáječnější
oslavu ledního hokeje v dějinách tohoto sportu. V Kanadě se
tehdy uskutečnil 4. ročník Canada Cupu, na němž se setkali
opravdu ti nejlepší hráči světa...

začít učit za průhlednými, ale neprůstřelnými přepážkami známými z poštovních úřadů, pak ze všeho nejvíc potřebují získat notnou dávku sebevědomí. K čemu jim to bude? Aby se nebáli svých stále drzejších žáků, aby je
dokázali ukáznit a vnést do jejich životů tolik potřebný řád. A hlavně aby
věděli, že v případě potřeby je vždycky přeperou.
Jak toho dosáhnout? Vzhledem k tomu, že rákosky se z naprosto nepochopitelných důvodů ze škol před lety vytratily, měli by učitelé a zejména učitelky
zvládat sebeobranu holýma rukama. Ideální je tak pro ně systém Krav maga
vyvinutý izraelskou armádou pro boj zblízka.
Několik let fungovaly kurzy Krav magy v prostějovském Kubusu, před
nedávnem však bohužel pro snižující se zájem skončily. Právě zvyšující
se poptávka ze strany kantorů by mohla vést nejen k jejich obnově, ale
i bouřlivému rozvoji. Vždyť svalnatí učitelé a atletické učitelky vycvičení
v boji na život a na smrt by do školy začali chodit nejen se vztyčenou
hlavou, ale i s potutelným úsměvem na rtech...

DNES NĚCO MÁLO O SPORTU

Dříve se říkalo, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Zatímco naše lesy jsou většinou bezpečné, mnohem větší riziko újmy na fyzickém a zejména psychickém zdraví dnes na člověka číhá ve škole. Od loňského roku navíc ve
vzdělávacích institucích začala řádit inkluze, které se někteří učitelé obávají víc než všech ošklivých infekcí a pana ředitele dohromady. Nelze se
tedy divit, že mnozí se po prázdninách vraceli do lavic s jistými obavami.
Inkluze funguje na principu něco za něco. Má pomoci jedincům
navzdory riziku rozvratu celé třídy. Aby v tom kantoři nebyli sami,
mívají po ruce asistenty. Toho šla dělat i jedna moje známá. Spíše
než asistentka by se však pro její zaměstnání hodilo označení „živý
štít“. „Mým úkolem je nechat se od nezvladatelného spratka zmlátit
dřív, než napadne někoho jiného,“ popsala stručně své poslání.
Co s tím? V současné době se hojně diskutuje o tom, že učitelé nezbytně
nutně potřebují dostat přidáno. Ať se jim platy zvýší, jak chtějí, šťastnými
je to nadlouho určitě neudělá. Pokud pedagogové v dohledné době nemají
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letos slavíme jubileum...
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nový seriál se vrací

letos slavíme jubileum...
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Kralický Háj =>@AB C.DEF H

SPOLEČNOST PLYNY JEHLÁŘ
STAVÍ NA RODINNÝCH ZÁKLADECH
PROSTĚJOV Průmyslová zóna v Kralickém Háji není jen
plejádou nadnárodních koncernů, ale v tomto prostoru najdeme i firmy s rodinnou tradicí, které jsou „vypiplány“ takříkajíc od nuly. Jednu takovou vede Pavel Jehlář (na snímku).
Devětačtyřicetiletý absolvent Mendlovy univerzity a konkrétně
provozně-ekonomické fakulty zvládl veškeré nástrahy, přežil
těžké chvíle, aby dnes mohl konstatovat, že má stabilizovanou
firmu. Člen ROTARY KLUBU PROSTĚJOV je již čtvrtstoletí šťastně
ženatý, manželka Ivana je ostatně také zaměstnána ve společnosti jako obchodní zástupce. Společně mají dceru Barboru (25
let) a syna Jana (22 let). Mezi jeho záliby patří především bowling, badminton, myslivost a také organizace širších rodinných
setkání, i mezinárodních. Společně s tímto sympatickým chlapíkem vám Večerník představuje firmu PLYNY JEHLÁŘ s.r.o. Právě
tímto dílem se tak na stránky nejčtenějšího regionálního periodika vrací po letních prázdninách nový seriál...
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PROSTĚJOV „Miroslav Pišťák je celý divý po různých metálech, tak mu nějaký nabídneme, a on
se kvůli němu bude trmácet třeba až do Teplic.“
Tato myšlenka stála za nápadem sedmnáctiletého Jakuba Čecha nabídnout bývalému primátorovi fiktivní pamětní odznak sv. Kláruse. Jenže realita byla jiná,
exprimátor se z předávání odznaku zdvořile omluvil. Mladý „aktivista“ proto za
Pišťákem alespoň uplynulou středu poslal falešného kněze. Ten jej přijal ve své
kanceláři, což Čech označil za projev „nedostatku kritického myšlení“ a pochlubil se tím na sociálních sítích. Odmítavé reakce na jeho „fintu“ na sebe nenechaly
dlouho čekat...

Martin ZAORAL

Prostějovský Kazma Kazmitch? Ale kdepak! Jakub
Čech si „pouze“ chtěl vystřelit z bývalého primátora,
kterého slušně řečeno nemá rád a neuznává jej. Jak už
to ale v podobných případech bývá, vypálená kulka se
vrátila zpět jako bumerang. „Miroslav Pišťák je fascinován různými odznaky, řády, medailemi, uniformami,
a to již od dob minulého režimu. V květnu jsem mu
poslal e-mail, kde jsem mu jménem Řádu sv. Kláruse z Marmoutier slíbil, že jej odměníme pamětním
odznakem sv. Kláruse za jeho dobročinné aktivity.
Zároveň jsem ho pozval na slavnostní mši do Teplic,“
prozradil uplynulou středu večer na svém facebookovém profilu Jakub Čech. „Dnes se mi podařilo završit
několikaměsíční přípravy jednoho velkého trollingu:
vystřelili jsme si z prostějovského exprimátora, nyní
zastupitele pověřeného řízením Městské policie, Miroslava Pišťáka,“ jásal.
Ten na pozvání do Teplic zareagoval krátce a uctivě.
„Zdraví už mi tolik neslouží, takže se mnou příliš
nepočítejte,“ reagoval na e-mail fiktivního sekretáře
Řádu sv. Kláruse z Marmoutier.
Takový výsledek ovšem iniciátora celého pokusu neu-

spokojil. „Zinscenoval jsem proto schůzku v Prostějově, otec Bayer dokonce obdržel pozvání do Pišťákovy
kanceláře na radnici. Oslovil jsem Štěpána Klose, aby
mi s tím pomohl. A ten v kněžském oděvu, i s kolárkem z papíru, Pišťáka skutečně navštívil. Ani po půlhodinovém rozhovoru s dvaadvacetiletým studentem
nepoznal, že se nebaví se skutečným knězem. Štěpán
mu předal to hlavní, co jsem nechal vyrobit - odznak
se znakem Lidových milicí. Pišťákovi vysvětlil, že
musí odolat pokušení ďábla a z krabice jej vytáhnout
až v neděli v kostele. Dokonce se Miroslav Pišťák ´otci
Hanušovi´ na jeho přání podepsal i do Bible,“ uzavírá
Čech, který očividně za svůj nápad očekával potlesk
a obdivné reakce na sociálních sítích. „Vystřelili jsme
si z jeho ega, ješitnosti a nedostatku kritického myšlení,“ komentoval svůj počin. Celá událost mu připadala
dobře promyšlená. „Dopis byl koncipován tak, aby
člověk s průměrným kritickým myšlením poznal, že
to je ´fake´ a zároveň pan exprimátor to nepoznal. Na
hlavičkový papír jsem umístil znak náhodného řádu,
jako vodoznak dokumentu jsem nastavil náhodný
obrázek modlícího se svatého... Na závěr léta je to docela slušná sranda,“ napsal Jakub Čech. Mladík, který
nezná hranic.

 #

MARTIN ZAORAL

„Za mezí slušnosti“
Ve většině případů se Čechovi zejména od lidí z Prostějova dostalo kritických reakcí. „Jakube, myslela jsem si,
že jste nadějný mladý muž, který má spoustu odvahy
a před sebou nadějnou budoucnost. Ale toto je za hranicí lidské slušnosti,“ zhodnotila za drtivou většinu Petra V.
Podobně to viděl sám bývalý primátor. „Dokážu
pochopit, že se mnou někdo nesouhlasí či mě nemá
rád. Ale lhát se nemá. A Jakub Čech o mně lže velmi
často. Jeho poslední kousek, kdy za mnou poslal
falešného kněze, je pouze vrcholem celé série jeho
předchozích lží,“ reagoval stručně Miroslav Pišťák,
za něhož se postavila jasná většina lidí, která s ním
kdy měla co do činění.
„Znám osobně jak Jakuba Čecha, tak i Miroslav Pišťáka,
jehož si osobně velmi vážím. Při našich setkáních byl
vždy velmi vstřícný. Rozhodně si nemyslím, že by to byl
člověk dychtící po nějakých oceněních. Naopak mohu
potvrdit, že udělal pro druhé mnoho věcí, o nichž ví jen
málokdo. Určitě netoužil po tom, aby se o nich veřejnost
dozvěděla,“ uvedl na adresu bývalého primátora kaplan
Cyrilometodějského gymnázia Petr Matula, který pět
let působil jako farář ve Vrahovicích. „To, co ale vymyslel
Jakub Čech, je klukovina překračující hranice lidské
slušnosti. Pokud v podobných kouscích budou oba
mládenci pokračovat, myslím, že se jim to v budoucnu
vymstí... Každý máme nějakou minulost, ale důležité je,
že všichni můžeme dojít odpuštění a smíření. Toho však
nedosáhne nikdo, kdo kolem sebe šíří nenávist a rozvrací vztahy,“ konstatoval Matula.
„Tento způsob humoru je náročný. Vyžaduje od autora
intelekt pro zápletku a cit pro míru vkusu. Pokud chybí
intelekt, je to trapné a pokud chybí cit, tak je to sprosté,“
přidal Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera.

POHLED

PETRA KOZÁKA

+  )2# % $#"
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým
soudem totiž soudíte, takovým budete
souzeni, a jakou mírou měříte, takovou
vám bude odměřeno.“ I takovéto pravdy
najdete v bibli. Přeloženo do dnešního
jazyka, to znamená asi toto: Když z někoho děláš blbce, musíš počítat s tím, že
někdo jiný bude považovat za blbce tebe.
Je to tak určitě správné a spravedlivé.
Celkem jednoduché pravidlo se dá
vztáhnout i na působení Jakuba Čecha
a Miroslava Pišťáka. Kdo vystupuje
arogantně, dříve či později se setká
s arogancí. Kdokoliv se staví do pozice
posledního spravedlivého, který jako
jediný může soudit všechny ostatní, ten

se sám dříve či později setká s opovržením. A je úplně jedno, zdali se jedná
o bývalého primátora či středoškoláka.
Hypertrofované ego může mít kdokoliv z nás, v dnešní době to rozhodně
není nic výjimečného. To, jak vnímáme
svět, je však vždy odrazem nás samých.
Kdo kolem sebe vidí pouze peklo, má
nepochybně peklo i v sobě samém.
Kdo má ostatní za blbce, rozhodně není
moudřejší než oni. To, jak se chováme
k ostatním lidem, není otázka inteligence ani zkušeností, ale pouze charakteru.
A ten se pozná podle toho, jak jednáme
s lidmi, od nichž nemůžeme očekávat
vůbec nic. Třeba s prodavačkami...

Tak tohle bylo přes čáru! Přestože
i v redakci Večerníku máme rádi
legraci a kanadské žertíky, je nutno mít na paměti, že existují jisté
mantinely. Jeden takový v uplynulém týdnu překročil jistý Jakub
Čech. Sedmnáctiletý aktivista
si totiž nemilosrdně „vystřelil“
z o jednašedesát roků staršího
muže, notabene bývalého primátora Statutárního města Prostějov
a dlouholeté tváře úspěšného hospodaření radnice. Na politickou
kariéru Miroslava Pišťáka mohou
existovat různé pohledy, ale úctu

si zaslouží i sebenepřijatelný protivník.
Čech při lsti nejenže nectil společenská pravidla ani respekt ke
starším lidem, ale hlavně vědomě
lhal a podváděl. K tomu si navíc
vzal na pomoc církev a samotného Boha! Nebudu předjímat ani
soudit, ale takové kroky se obvykle nevyplácejí...
Takto se chová ten správný mravokárce, který už po dva roky
moralizuje všechny okolo včetně
celého úřednického aparátu prostějovského magistrátu?

kauza
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Co uniklo z Facebooku...
PROSTĚJOV Zatímco autoři finty s falešným otcem Hanušem, který
navštívil Miroslava Pišťáka, byli na svůj nápad patřičně hrdí, většina
lidí jej odsoudila. Večerník vybral nejzajímavější diskusní příspěvky,
které se pod celou událostí na Facebooku objevily.
No zas tak dychtivě to nepůsobí, když Jakube, ještě se tím chlub a ani se neodpověděl, že nepřijede. Natlačili jste stydíš?! Ztratil jsi elementární slušnost
si ho tam, kam jste chtěli. Vaši rodiče a soudnost. Ten člověk má 78 roků
na vás musí být opravdu pyšní. Ale a pro město udělal spoustu dobrého.
čemu se divit, dneska je to supercool To ty nikdy nedokážeš. Myslel jsem, že
dělat si prdel ze všeho a ze všech. Až vyrosteš časem do slušného investigapříliš tlačíte na pilu a nemáte na to, tivního novináře, ale nevyrosteš, proJakube!
tože jsi hajzlík, podrazák, darebák,
Barbora Grulich hňup a narcista. Tobě chlapče, nevěřím už ani nos mezi očima a takových
Jakube bravo!!! Okamžitě mě na- nás bude víc.
Petr Kousal
padla jedna kacířska myšlenka, ze
bych měla také adepta na dekorován Málokdo se může pochlubit Biblí, která
Monika Prokopová je podepsána autorem...
Jakub Nippert
Chápu, že mě budete považovat za
potrefenou husu, protože jsem byla Možná si někdo bude myslet, že nepředvolána na přestupkové řízení, mám smysl pro humor, ´aktivismus´
díky vašemu oznámení, ale váš vtí- a zesměšňování politických protivníků,
pek je počinem, pro který nedokáži ale prostějovská komunální politika
najít omluvu. Souboj politických podle mne dnes „akcí“ Jakuba Čecha
oponentů by se měl i v současné roz- a spol. bohužel dosáhla svého dna.
jitřené společnosti řídit některými O panu Pišťákovi si každý můžeme
nepodkročitelnými pravidly. Předpo- myslet něco jiného. Můžeme s jeho činy
kládala jsem mylně, že nějaké hrani- a postoji souhlasit, či nikoli. Vysmívat
ce ctíte.
se ale veřejně starším lidem či víře a náMilada Galářová boženskému cítění je ovšem absolutně
za hranou slušnosti, i když to tisíckrát
Jak je mi to děcko u prdele, tak tohle se zahalíme do argumentů o politickém
mu povedlo.
Blbej Kámen „aktivismu“.
Petr Sokol
A co z toho Jakub vlastně má? Proč Takže ta zvěrstva a rozkrádání na radteď? Čeká ovace ve stoje, plácání po nici vám nevadí... Hlavně ať na to mají
ramínku nebo snad medaili a di- klid, ano?
plom?
Milan Fládr
Alena Klečková
Nepochopil jste zásadní věc, že i ti nejKopat do 77-letého pána, to chce otrlejší komunisté, jako byl G. Husák
opravdu velkou dávku slušnosti a po- (syn kostelníka), politruci na Dukle,
kory.... Všeho do času. Ten kluk podal Fidel Castro, nakonec přijmou svái stížnost na školní inspekci, aby ne- tost, co kdyby náhodou - tolik příklon
musel běhat v tělocviku víc než holky. k církvi. Nejsem si zcela jist současnou
To ví v Prostějově každý.
politikou silou p. Pišťáka, obávám se,
Ondřej Kostelník že ani současná primátorka na něj
již tak ohled nebere... Pokud vím, neJste boží!
pracuje s počítačem, mailem, interneŠtěpán Nejsoucnem Šebesta tem, neověřil si... To je jeho chyba. Já
osobně, i když k němu mám mnoho
Už by měl ten mladý aktivista dát výhrad, toto bych asi neudělal, je to
naší radnici pokoj a odstěhovat se ji- přes čáru. Pokud je podepsán pod něnam. Na všechny jenom útočí a dělá čím, co si zaslouží TO, tak to jsem pro,
všem nepříjemnosti. Tohle už vážně ale máte podklady na to, abyste na něj
přehnal, neskutečná drzost.
podal TO? Pokud ne, je to plýtvání siHelena Hlaváčová lami.
Rudolf Dub
Je to hnus za hranou elementární slušnosti. Pana Pišťáka sice nemiluju, ale
z tohohle jednání se mi dělá zle. Jak se
ukázalo třeba i v Brně, aktivismus se
velmi rád zvrhává.
Tomáš Lázna

www.
vecernikpv.
cz

17060210593

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz
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Přes noc ze 4. na 5. září se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do bytového domu v Plumlově, kdy při
vniknutí do sklepních prostor domu
násilně překonal dvoje dveře. Ze
sklepa patřící k bytu třiatřicetiletého muže odcizil pánské horské jízdní kolo značky BTWIN a sadu montážních klíčů v černém plastovém
kufříku. Celková výše způsobené
škody byla předběžně vyčíslena na
osm tisíc korun.

Vloupání do sklepa

Uplynulou sobotu v podvečer prováděla hlídka dopravních policistů
kontrolu vozidel a řidičů v obci Mostkovice a přitom si všimla vozidla
Citroen, jehož řidička po spatření
policistů náhle zastavila na ulici Jižní, zamkla ho a odcházela od něj ve
směru od hlídky. Hlídce se chování
řidičky zdálo podezřelé, proto se za ní
vydala a ženu zastavila. Proč se k takovému jednání žena uchýlila, bylo
zřejmé již po provedené dechové
zkoušce, které byla podrobena. První test byl pozitivní s hodnotou 1,36
promile alkoholu v dechu a druhou
se hladina ještě zvýšila na 1,47 promile. Žena s naměřenými hodnotami
souhlasila a policistům přiznala, že
v dopoledních hodinách vypila litr
vína. Další jízda jí byla samozřejmě
zakázána a na místě jí byl zadržen řidičský průkaz.

Prchala před „dýcháním“

Předminulý pátek před třináctou hodinou byl na linku 158 oznámen nález
předmětu na louce za obcí Protivanov
směrem na obec Buková, který připomínal munici. Hlídka, která přijela na
místo, našla ještě v okruhu pěti set metrů od místa prvního nálezu další dvě
místa s třemi kusy munice. Specialisté-pyrotechnici nalezenou munici zajistili a převezli ke zničení. Jednalo se o dva
dělostřelecké granáty velikosti 10,5 cm,
jeden dělostřelecký granát velikosti 7,5
cm a jeden kus podkaliberního střeliva
7,6 cm. Veškerá munice byla funkční,
bez zapalovače a pocházela z období
druhé světové války.

Našel munici z války

Již dne 19. srpna v ranních hodinách
napadl v centru města Plumlova čtyřicetiletý muž svou přítelkyni. Stalo se
tak nejprve slovně, kdy dámu počastoval velmi vulgárními výrazy, a poté ji
napadl i fyzicky. Ke zranění, které by si
vyžádalo lékařské ošetření, při napadení nedošlo. Plumlovští policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu výtržnictví. Ve věci
je vedeno zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelému za tento skutek hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
BYLI JSME

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

saa

KBDDÎCZZMJJLSBBTBBWDDJWÝÝDIIPEO
E ÎIIPCMPPLVV
EO

Minulou středu 6. září před sedmnáctou hodinou kontrolovali policisté na silniční komunikaci mezi obcemi Prostějov
a Ohrozim padesátiletého cyklistu, který je na sebe upozornil stylem své jízdy. Provedenou dechovou zkouškou změřili
hodnotu 4,75 promile alkoholu v dechu. Muž se k požití alkoholu před jízdou přiznal a uvedl, že od rána do doby bezprostředně před jízdou vypil pět desetistupňových piv a pět odlivek slivovice. Další jízdu mu policisté zakázali.
(mls)

Cyklista nadýchal 4,75 promil

Také počet návštěvníků obhlížející
stroje se ve srovnání s loňským rokem výrazně zvýšil. „Byli jsme tu s rodinou už loni a líbilo se nám tu. Tak
jsme vyrazili zase a pozvali i známé,“
nechala se slyšet Jana Formánková
z Prostějova.
Kromě návštěvníků autokempu Žralok mohli historické vozy obdivovat
i lidé po celém regionu, a to během
spanilé jízdy, která její účastníky zavedla z Plumlova na olomoucké letiště, kde mělo být pro účastníky jízdy
připraveno letadlo. To však kvůli povětrnostním podmínkám nakonec
nevzlétlo. Bezprostředně po vyhlášení
diváckých cen následovala ukázka zásahu hasičů. „Zda bude na začátku našeho srazu příští rok trojka? Tak to se
ještě uvidí,“ usmál se závěrem Roman
Nezhyba.

MAJITEL
Miloš Mareš
Ctibor Šilhán
Milan Kryl

MOTORKY
1. Moto Jaweta sport
2. Magnat Debon
3. Jawa 23 Mustang

  $(w{"
MAJITEL
Miloš Spurný
Viktor Velíšek
Bořivoj Nakládal

+ 
AUTOMOBILY
1. Policejní Wartburg 311
2. Policejní Škoda 1202 - „Stejšn“
3. Fiat 500
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VRCHOSLAVICE Předminulou
neděli 3. září čtvrt hodiny po šesté
ranní došlo v obci Vrchoslavice
k havárii osobního automobilu
značky Seat.
„Osmatřicetiletý řidič při jízdě ve
směru k obci Stříbrnice v táhlé
pravotočivé zatáčce přejel do
protisměru a poté levou přední částí
vozidla narazil do levých ochranných
svodidel,“ popsal František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor v Prostějově.
Muž při havárii utrpěl zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice. Ke zranění dalších osob
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena
na čtyřicet tisíc korun. Alkohol byl
u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ uzavřel Kořínek.
(mls)
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RVHP čili Rada vzájemné hospodář- ho bloku. Přestože neslavně skončila,
ské pomoci byla obchodní organizace spousta tehdy vyrobených automosdružující socialistické státy sovětské- bilů organizaci o spoustu let přežila.

PLUMLOV Záplavu velorexů, škodovek, trabantů, volh, žigulíků,
moskvičů, maluchů, wartburgů a vozů dalších značek vyrobených
v dobách před rokem 1989 v zemích, které spojovala plánovaná ekonomika a láska k Sovětskému svazu. Přesně to nabídlo 2. Moravské
setkání motorek a automobilů RVHP, které se uplynulou sobotu konalo v autokempu Žralok. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Martin ZAORAL

pro Večerník

U TOHO
Mnohé z nich se po roce opět sešly VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
v plumlovském kempu Žralok. Pokud www.vecernikpv.cz
chtěli organizátoři zopakovat loňskou,
překvapivě vysokou návštěvnost, pak
svůj plán splnili na 150 procent. A to
by jim jistě záviděl leckterý sovětský
úderník...
„Minulý rok k nám dorazilo celkem
219 aut a motorek, letos se jich zúčastnilo dokonce 305. Zatímco loni jsme
byli příjemně překvapeni, letos jsme
šokováni. Pokud by se měla účast nadále zvyšovat tímto tempem, tak se
všechna auta do kempu nevejdou,“ M $ 6  '   H<? E     %   !
Foto: Martin Zaoral
vyjádřil se pro Večerník hlavní pořadatel setkání Roman Nezhyba, jemuž s organizací vydatně vypomohla ze- jména jeho žena Alena. „Akci jsme si
uspořádali coby oslavu dvaadvacátého
výročí naší svatby,“ pousmál se v této
3x foto: Martin Zaoral
souvislosti Nezhyba.

SRAZ
VOZIDEL RVHP SPLNIL PLÁN NA 150 %
Druhé setkání značek zemí bývalého východního bloku naplnilo „Žralok“
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KOSTELEC NA HANÉ Tak si na něho pořád ještě
někdo vzpomene! Petr Bezruč ještě za svého života
býval proslulým „národním“ básníkem. Jeho sbírka
Slezské písně svého času vycházela v obrovských nákladech, jeho jméno dodnes nese nebývalé množství
ulic, náměstí či parků po celé ČR. On sám se však všem
ovacím vyhýbal. Podstatnou část svého života spojil
s Kostelcem na Hané, kde si tento pátek 15. září připomenou 150. výročí jeho narození.
Petr Bezruč se narodil 15. září 1867 v Opavě a zemřel 17.

února 1958 v Olomouci. Kostelec na Hané poprvé navštívil při pěší túře z Rájce přes Sloup a Hartmanice do Kostelce a zpět do Skalice. První dojmy z Hané vyjádřil později v dopise: „Byly žně, slunko hořelo a nebe nad Hanou
jako moře. Dům v hanácké vsi pod Kosířem plný mladých
snědých těl, vůně z tvarohových vdolků se rozlévala v síni,
džbány nádherného piva, řízného jak led a chutnajícího po
hořkých mandlích, lítaly na stůl… Neznámý živý obraz
bohaté roviny mne zcela podmanil a nikdy už neopustil.“
Do Kostelce přijížděl Petr Bezruč i v dalších letech, zvlášť
po roce 1927, kdy odešel do penze. Od dubna 1939 se sem
přestěhoval natrvalo.
Přesně v den, kdy by se dožil 150 let, se místní občané
sejdou u Bezručovy sochy v Kostelci na Hané, aby uctili
památku autora ojedinělých veršů zachycujících tragické
osudy chudých obyvatel Slezska. Setkání je naplánováno
na 18:00 hodinu.
To však nebude vše. Již od uplynulého týdne je v galerii Zelený domeček v Bezručově ulici k vidění výstava „Vážený
Ještěre, drahý Petře Bezruči“, která je přístupná ve středu,
v pátek a v sobotu vždy od 17:00 do 19:00 hodin. Místo
Petra Bezruče v české literatuře přiblíží přednáška Milana
Blahynky, která proběhne ve čtvrtek 21. září od 18:00 hodin v přednáškovém sále kostelecké sokolovny. Bezručovu
zálibu v dlouhých procházkách, díky nimž se udržoval ve
velmi dobré kondici, pak připomene „Bezručovské véplaz“.
Turistický pochod z Kostelce do Ptení pořádá TJ Sokol
Kostelec na Hané v neděli 24. září.
(mls)

Místní se sejdou u jeho sochy
i vyrazí na „véplaz“ do Ptení

# '( (
Plumlov (mls) - Loni v říjnu se
v prostějovských Kolářových sadech
objevila první knihobudka. Lidé
si v ní mohou knihy zdarma půjčit
a po přečtení vrátit. Mohou sem také
přinést své knihy, pro které už doma
nemají místo. Od soboty je obdobná
knižní budka lidem k dispozici také
na nádvoří plumlovského zámku.

_ 

Konice (mls) - Na posledním zastupitelstvu města Konice upozornil
jeden z občanů na chybějící lavičky
u místního zámku. „Lavičky by zde
neměl být problém umístit, budou
se k tomu ovšem muset vyjádřit památkáři,“ přislíbil starosta Konice
František Novák.

Budou lavièky u zámku?

Protivanov (mls) - Rekonstrukci
hřiště v areálu za místní školou plánovali v Protivanově. Za tyto peníze
by se tu vybudovalo víceúčelové hřiště a atletický ovál. Zdejší SK Protivanov měl na stavbu obdržet dotaci
ve výši zhruba devíti a půl milionů
korun. Kvůli machinacím v rámci
poskytování dotací byl ovšem investiční program zrušen. Hřiště se tak
rekonstruovat nebude a Protivanov
bude muset o peníze žádat jinde.

_   # 

RYCHLÝ
NÍK

VŘESOVICE Minulé úterý 5. září
po šestnácté hodině došlo na silniční
komunikaci z obce Vřesovice do
obce Hradčany ke střetu linkového
autobusu se srncem.
„Při jízdě na rovném úseku srnec do
cesty autobusu z levé strany vběhl
náhle, takže řidič srážce již nedokázal
zabránit. Ke zranění osob při dopravní

nehodě nedošlo. Srnec střet nepřežil,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor v Prostějově s tím,
že výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na tři tisíce korun. „Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili
provedenou dechovou zkouškou,“
dodal.
(mls)
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Byl čtvrtek 7. září půl čtvrté odpoledne. Na cestě mezi Hluchovem a Čechy pod Kosířem došlo
vážné dopravní nehodě. „Podle prvotního šetření
osmadvacetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost své
jízdy stavu a povaze vozovky, svým schopnostem
i možnostem vozidla. Po projetí mírné pravotočivé
zatáčky dostalo vozidlo smyk. Následkem toho vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde bočně narazilo
do stromu. Od toho se odrazilo a zastavilo mimo
komunikaci,“ popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Při havárii došlo k těžkému zranění řidiče, kte  
rý byl následně převezen do Fakultní nemocni- 6&'(   '%&#   $  %0# !
ce v Olomouci. Ke zranění dalších osob nedošlo. vyčíslena na 61 000 korun. „Alkohol u řidiče po- Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně licisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. dalšího šetření,“ dodal František Kořínek.

Martin ZAORAL

HLUCHOV Taková auta příliš často nebourají! Uplynulý čtvrtek odpoledne na silnici mezi
Hluchovem a Čechy pod Kosířem však došlo
k nehodě staré „škodovky“ speciálně upravené
pro závody do vrchu. Mladý řidič na špatné silnici přecenil své schopnosti a s těžkými zraněními byl převezen do nemocnice.

:     " !
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„SNAD
NEBUDU
NA
HODECH
ZATČEN!“
Alexander Mosio vystavuje v Avatarce a o víkendu navštíví Prostějov
PROSTĚJOV Jednašedesátiletý výtvarný umělec Alexander
Mosio provozoval galerii, ve které vystavoval obrazy jiných. On
sám měl paradoxně mnoho výstav nejen v České republice, ale
také v zahraničí. V minulosti byl
dokonce i správcem na zámku
Château des Baumelles v Provence. I proto je velmi zcestovalý
a zkušený. Samotnému malování
se věnuje již od útlého dětství,
momentálně vede malířskou
školu a kurzy kreslení pravou hemisférou. A nyní se s ním všichni
zájemci mohou setkat osobně
v Prostějově. V rámci víkendových prostějovských hodů totiž
bude malovat tváře zájemcům
o portrétní zkratku!

v rámci
exkluzivního
vního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptala

Natálie
MORÁVKOVÁ
VKOVÁ
Á
 Uvádíte, že jste se narodil
v Karviné, ale hned po narození
jste se však přesunul do Frýdku-Místku...
„Ano, bylo tomu přesně tak. V Karviné jsem se narodil, ale žili jsme ve
Frýdku-Místku. Hned po narození
jsme se s rodiči přestěhovali. Jsem
tedy spíše tamní rodák.“ (úsměv)
 Jste narozen ve znamení Berana. Skutečně vás jeho charakteristika vystihuje?
„Dokonale. (směje se) Navíc jsem
podle čínského horoskopu narozen
v ohnivém znamení opice. I toto
znamení mě slušně vystihuje. Dohromady se totiž jedná o vražednou
kombinaci!“
 Z výtvarného hlediska jsou
pro vás prý důležitá předškolní
a školní léta. Znamená to, že už
jako dítě jste tíhnul k výtvarnému
umění?
„Ano, jen jsem nevěděl, že se jedná
o výtvarné umění. Prostě jsem maloval a kreslil vždy, co si sám sebe
uvědomuji. Všude i vždy. Například
v hodině čtení jsem namaloval portrét učitelky, do které jsem byl právě
zamilován.“
 Vaši rodiče jsou také výtvarníci?
„Nikoliv. Ta múza políbila pouze
mě.“ (úsměv)
 Vaše studium na Akademii
Sztuk Pieknych v Krakově ale
bylo předčasně ukončeno. Proč?
„Ani se vlastně ještě nejednalo o řádná studia. Absolvoval jsem přijímačky a dojížděl do jakéhosi nultého
ročníku v ateliéru akademie. To bylo
v roce 1975. Tehdy se začala v Polsku vyhrocovat politická situace
spojená s totálním nedostatkem všeho včetně potravin. Bylo to spojeno
s nárůstem protikomunistických
nálad a čeští celníci prováděli ostré
kontroly na letáky, brožurky a podobně. Muselo se jezdit na doložky
a zřejmě si všimli mých častých průjezdů těšínskou celnicí. Zaregistroval
jsem zostřený dohled, protože jsem
vlastně zažíval permanentní osobní
prohlídky tam i zpět. Celou anabázi
ukončila takzvaná návštěva zástupců
uličního výboru KSČ a skutečnost,
že jsem měl tři mladší sourozence,
které bych svou revoltou poškodil.
Odtud vlastně vedla cesta k studiím
v soukromých ateliérech.“
 Když se zaměříme na vaše významné milníky tvorby. Jak jsem
zjistila, za jeden z nich považujete
dvouletý pobyt v anglickém Leicesteru. Z jakého důvodu?
„Léta nad nutkáním malovat převládalo studium techniky, činnosti
k zajištění rodiny, podnikání v oboru

reklamy a další nezbytné činnosti.
Až v Anglii jsem se opět vrátil k intenzivní malbě. Zejména za to děkuji kontaktům přes portály Made in
Leicester a Pedestrian charity, pak,
a to především, cestám Skotskem
a Orknejskými ostrovy. Potřeba

vám neuteču. Ostatně nevěřím, že
člověka, jenž se navečer umořen přivleče domů, osloví Mosiův depresí
prosáklý obraz.“
 Máte v současné době nějaký cíl?
„Malovat a taky učit talenty. Možná
se to bude jevit jako klišé, ale koli-

„Tuto větu pronesl na úvod mojí autorské výstavy v Galerii ´U Zlatého kohouta´ v roce 2015 pedagog, spisovatel,
dramatik, režisér rozhlasových pořadů,
především však můj přítel Jan Tůma.“
 Na webových stránkách máte
i malířskou školu - tu vedete vy sám?

hoto studia Červený kůň a Džbánek
na smetanu ve Fis dur.“
 Co se přihodilo, že jste se stal
zakládajícím členem Klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka?
„To se tak stane, když chodíte
světem umazaný od barev. Byla

množství. Vzdělávání totiž nikdy nekončí. Posledním studiem je ostatně
studium umění plavného skoku do
rakve.“ (smích)
 Připravujete v blízké době nějakou další vernisáž vlastní tvorby?
„Jistě. V říjnu budeme mít společspoleč
nou výstavu v klubu Salón 2017
a prvního prosince se koná vernisáž mojí autorské výstavy v Galerii
´U Zlatého kohouta´ v Praze. Tam
již nyní vystavuji pravidelně jednou za rok. Snažím se představit nové obrazy i nové postupy,
ke kterým jsem za rok dospěl.
Snad je tam k vidění, že jsem
v tvorbě neusnul a nespím.“
(úsměv)
 Byla by nějaká perlička
nebo zajímavost z vašeho života?
„Myslíte jako něco z natáčení?
(smích) Tak jednu mám. V roce
2016 jsem byl na nábřeží zátoky v Saint Cyr sur Mer

to doba, kdy se lidé pod vlivem
nadšení z nových možností sdružovali. Teď se spíše sdružují ze
strachu.“
 Ve kterém roce jste se přestal
umělecky vzdělávat? Nebo se neustále vzděláváte a učíte novým
odvětvím výtvarného umění?
„Jak jsem již uvedl, nelze absolvovat školu a pak už nikdy knihu neotevřít... U malířů je to především
o návštěvách galerií, těch jsem po
celé Evropě prolezl neuvěřitelné

v Provence zatčen policií, když
jsem tam neoprávněně maloval
tváře zájemců o portrétní zkratku.
Snad se mi to nestane i na prostějovských hodech v září, když tam
budu, coby doprovodný program
k probíhající výstavě v Avatarce,
činit totéž.“
 Co považujete za svůj největší
úspěch?
„Že jsem přestal kouřit. Ze dne
na den, ze čtyřiceti Marlborek na
nula.“

Nelze absolvovat školu a pak už nikdy
knihu neotevřít... U malířů je to především
o návštěvách galerií, těch jsem po celé Evropě
prolezl neuvěřitelné množství. Vzdělávání totiž
nikdy nekončí. Posledním studiem je ostatně
studium umění plavného skoku do rakve...
zachytit pocity z těchto zážitků mě
katapultovala zpět za štafle.“
 A co ten druhý milník, kdy
jste byl správcem na zámku
Château des Baumelles v Provence a kustódství v Cha-Ba Gallery
na Koh Lantě (Thajsko)? Jak jste
se k tomu vlastně dostal?
„Na Château des Baumelles jsem se
ocitl přes touhu vyrazit do Provence
na delší dobu než jen na dovolenkové
pobyty, byť opakované. Proto jsem si
našel toto místo. Snad ani není potřeba objasňovat, proč je dlouhodobá
práce v Provence pro malíře tak důležitá. Do Thajska na Koh Lantu mě
zase zavedl profesionálně se potápějící syn. Možnost pracovat v místní galerii Cha-Ba na pláži Klong Dao pak
byla šťastná náhoda.“
 Vlastnil jste dokonce svou galerii. Můžete čtenářům prozradit,
kdy a kde to bylo?
„Mít svou galerii byl takový můj
tajný sen. Tak jsem v letech 2013 až
2015 otevřel Galerii Tinta na Anenském náměstí v Praze. Prezentoval
jsem tam ne příliš známé české, moravské, a díky spolupráci s Andym
Hrycem, i slovenské malíře. Celkem
mě to bavilo.“ (úsměv)
 Měla úspěch a jak ji sám zpětně hodnotíte?
„Z profesního hlediska to považuji
za nesmírně přínosné. Setkal jsem
se s mnoha úžasnými tvůrci a styk
s nimi a s jejich prací mě obohatil.“
 Prý jste galerii však prodal...
„Bohužel jsem zjistil, jak je život galeristy náročný na čas, zejména na
peníze, a projekt ukončil. Práce malíře je mi přeci jen bližší.“
 V současné době žijete a pracujete střídavě v Praze a v Bašce
u Frýdku-Místku. Co vás vede
k pobytu na dvou místech?
„Být v Praze je pro tvůrce, a to nejen
výtvarníka, důležité. Je tam mnohá
příležitost k uměleckému obohacení. Na venkově mám svůj ateliér
a klid na práci. V Praze by se jeden
pro samé umělecké diskuse k tvorbě
ani nedostal.“
 Jaké je vaše nynější výtvarné
zaměření? Změnilo se nějak od
doby, kdy jste začal tvořit?
„Jak jsem již uvedl, byla to krajina,
která mě vrátila k soustavné tvorbě.
Nejdříve bych snad ve svých obrazech mohl najít ovlivnění impresionismem. Dnes se od krajin pomalinku odvracím k jiným tématům.
Zejména figurálním a portrétům.
Také výtvarný projev ze sebe pomalinku stírá impresi, a to směrem k expresivnějšímu pojetí. Čemu se však
bráním zuby nehty, je úkrok k dnes
natolik módním temným projevům
deprese. Rád se směji a mám rád
veselé příhody. Proto k temným bar-

krát mám z učení větší tvůrčí
přínos, než kdyby někdo učil mě.“
 V Avatarce jste zmínil
mínil kurzy
malování pravou hemisférou.
sférou. Můžit?
žete to čtenářům přiblížit?
udovat po„Měl jsem příležitost studovat
dle Dr. Betty
stupy výuky kreslení podle
Edwards. Je úžasné, jak see touto meušné kresbě
todou dají k poměrně slušné
přivést lidi, nad jejichž výtvarnými
projevy byste jinak už jen zlomili
ostupů, jak
hůl. Je to celý soubor postupů,
si uvědomit kreativní schopnosti
dřímají v pravé mozkovéé hemisféře.
ající dobou
A taky jak je dnešní tepající
tato schopnost denně ubíjena.
Nejlepší je to vyzkoušet.“
 Zazněla i zmínka o tom,
om, že
bychom měli děti vést ke kreslení
kvůli psychice. Je možnéé to trohopení?
chu rozvést pro lepší pochopení?
„Je to komické, ale to, oč se snaěpit dětem
žíme ve školství, je vštěpit
vědomosti, aby se daly využít jejich
čemž matekreativní schopnosti. Přičemž
ické schopmatika, fyzika a jiné logické
mo dalších,
nosti jsou ty, které mimo
misféře. Tam
sídlí v levé mozkové hemisféře.
se jen měří, váží, počítá a vykonávají
další, zjednodušeně řešeno, logické
činnosti. Výstupy pravé hemisféry,
ve které sídlí tvůrčí duch, jsou touto
levou půlkou bagatelizovány a zlehčovány tak, až v ně sami přestáváme
věřit. Je třeba zrovnoprávnit myšlenkové výstupy obou hemisfér. Marně
budete umět počítat a měřit, když
vás nenapadne žádný nápad, který
by k měření byl k dispozici. Každý
vynález vznikl v kreativní části mozku, odkud byl i zachycen kresbou.
Až teprve pak se počítá, zda ten nápad není hloupost. Kreslení a tvůrčí
předměty by měly být přepracovány
z úrovně zájmových kroužků a měly
by být postaveny mezi hlavní předměty. Jinak se ukracujeme o přesně
polovinu schopností. A pak, pobyt
v pravé hemisféře je tak opojný, že již
nepotřebujete jinou drogu.“ (úsměv)
 Co zavedlo vaše kroky do Prostějova?
„V první řadě příležitost, ale také
vzpomínky na dávné příjemné zážitky.“
 Svou vernisáž v Art kavárně
Avatarce jste nazval Čistý průstřel
tvorbou. Proč právě takové pojmenování?
„Vždyť to takový průstřel je. Jsou tam
věci z Orkney Islands jako Vrak lodi
Mona Yvonne až po poslední portréty akademického malíře Bohumila Žemličky.“
 V rámci nedávné vernisáže
zazněla věta: „Obrazy jsou básně
malované na duši, co o nich říci
- komu z nás přísluší?“ Tato myšlenka je původní nebo od někoho
jiného?

Foto: archiv A. Mosia
„Ano, ale mám i pomocníky. Na rozvoji školy se průběžně pracuje.“
 Jaké jsou podmínky pro přijetí
do této školy a kolik stojí výuka?
„Nejsou to samozřejmě ´talentovky´, které by zájemci absolvovali.
Jen v některých případech přicházejí lidé, kteří by již nemalovali.
Těm pak spíše doporučuji absolvovat jako úvodní kurz kreslení
pravou hemisférou, aby se naučili
kreslit. Ne, že by to nepotřebovali
i mnozí, zejména abstraktní, kolegové. Cena se odvíjí od druhu kurzu a jeho délky. Například takový
weekendový kurz kreslení pravou
hemisférou, což je poctivých dvacet hodin výuky, stojí i s dodaným
kresebným materiálem dva tisíce
sedmset korun na osobu.“
 Je to myšleno jen pro děti
nebo i pro dospělé?
„S dětmi je problém. Zejména
mám obavy je vypustit z učebny
někam do prostoru bez dospělého doprovodu. Strach, že by se
jim mohlo něco stát, je silnější než
příležitost pracovat s tak tvárným
materiálem.“
 Máte nějaký svůj vzor? Někoho, kdo vás třeba inspiroval?
„Jak se člověk vyvíjí, vyvíjí se i jeho
vzory. Kdysi jsem studoval Jana
Zrzavého a další členy avantgardy
dvacátých let minulého století. Zase
zcela nedávno jsem se například
nořil do problematiky působení barev a hudebních tónů podle Vasilije
Kandinského. V Avatarce visí dva
obrazy namalované pod vlivem to-

vizitka
ALEXANDER MOSIO
✓ narozen 14. dubna 1956 v Karviné
✓ vyrůstal ve Frýdku-Místku, v současnosti žije a pracuje jako malíř střídavě v Praze
a na Severní Moravě
✓ oficiálního uměleckého vzdělání se mu
v dobách „normalizace“ nedostalo
✓ zato byl žákem především akademického malíře Elišky Servátkové
a následně i akademického malíře Jana Konderly a akademického malíře Edwina Rožnovského, jejichž ateliéry navštěvoval s přestávkami
déle jak třináct let soukromě
✓ je zakládajícím členem Klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka
✓ v letech 2012 až 2014 vlastnil Galerii Tinta na Anenském náměstí
v Praze, kde vystavoval především neznámé regionální umělce
✓ po prodeji galerie se již věnuje jen vlastní tvorbě, která se soustřeďuje
na malbu a umělecký smalt
✓ od roku 2010 se začal věnovat výuce výtvarných technik, malby
a studijní kresby, momentálně má soukromou malířskou školu a pořádá kurzy malování pravou hemisférou
✓ účastnil se skupinových i autorských výstav v České republice,
ale také na Slovensku, ve Velké Británii či Francie
zajímavost: dva roky pobýval v Leicesteru v Anglii a poté byl
správcem na zámku Château des Baumelles v Provence

17090120997

17080120992

17090811020
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nabídka realit a nemovitostí / vzpomínky

letos slavíme jubileum...
Za tvou něžnou lásku,
péči o nás, za všechna milá slova,
starosti, zachováme v srdci
vždy tvůj obraz
a pocit neskonalé vděčnosti.

Odešla jsi tiše, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ s námi dál.

REALITY

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz
Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli k narozeninám přát,
jen kytičku ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí 739
322 895
Sháním ke koupi byt 1+1 nebo 2+1.
Mobil 792 273 285
Dnes, tj. 11. září 2017
je to 9 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a dcera,
paní Miroslava SMRŽOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami a maminka.

Koupím dům nebo chalupu do
20 km od Prostějova. Telefon:
792 273 313
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Cena 4.500Kč
+ inkaso. Ne RK. Tel.: 732 548 756

Prodám byt 1+kk, 38m, 1/3 zemní
patro, bez výtahu, zděný, s balkonem, Vrahovice. Tel.: 608 887 633.
Volný ihned.

17081870946

KOUPÍM dům (novostavbu) do 5 mil.
731 083 931

Dne 13. září 2017
vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
a 29. července 2017
by se dožila 95 let
paní Zdeňka NOTOVNÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají synové
Zdeněk a Mirek s rodinami
a dcery Liba a Dana s rodinami.
Všem kdo vzpomenou s námi
děkujeme.

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

Kdo s tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

Dnes, tj. 11. září 2017
si připomínáme
6. smutné výročí úmrtí
pana Mojmíra JIROUŠKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpoměňte s námi.
Děkuje celá rodina.

Dne 14. září 2017
by se dožila 88 roků
paní Anna VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou.

Dík za to,
čím jste nám
v životě byly, za každý den,
jenž jste pro nás žily.

Dne 14. září 2017
uplyne první smutný rok,
co nás opustila
paní Alena BAZAROVSKÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Když hvězdy posypou nebe
a v korunách stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou s noční
tmou se vrací. Co všechno jsme spolu
prožili, než osud zhas tvou svíci,
my nemohli dělat víc, než smutné
sbohem ti dát, v našich srdcích
a vzpomínkách však budeš žít dál.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci bolest
zůstává a vzpomínání.

17050570483

a dne 13. září 2017
vzpomeneme
nedožitých 81 let
paní Heleny KLUKOVÉ
rovněž z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkují Láďa a děti
s rodinami
Dnes, tj. 11. září 2017
si připomínáme 5. výročí úmrtí
tatínka, dědečka a bratra,
pana Břetislava TOMÁŠKA
z Doloplaz.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Marie
a syn Marek s rodinou,
rodina Tomáškova a rodina
Kocourkova.

Dne 14. září 2017
vzpomeneme první smutné
výročí od úmrtí
pana Ladislava STROUHALA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a synové
Michal a Martin
s rodinou.

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínky zanechal.

Dne 16. září 2017
si připomeneme
11. smutné výročí úmrtí
pana Josefa SLÁMY
z Určic.
Stále vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Milada Staňková 1925
Prostějov Úterý 12. září 2017
Mgr. Věra Kubaláková 1952 Vyškov Miroslav Halíř 1928 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Jarolím Kantor 1930
Vícov Středa 13. září 2017
Marie Dostálová 1937
Určice Zdeněk Boucký 1934 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Marie Štěpančíková 1943
Vyškov František Černý 1936 Pivín 14.30 kostel Pivín
František Konečný 1942
Josef Kytner 1922 Kobeřice 11.45 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Stařechovice Sobota 16. září 2017
Marta Kubíčková 1930
Prostějov Oskar Richter 1944 Lešany 14.00 kaple Lešany
Vojtěška Zapletalová 1924 Prostějov
Lenka Protivánková 1969
Anna Mačáková 1956
Lešany Oldřich Menšík 1931
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Antonín Sedlář 1940
Ondratice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
17072110817

Nejsou již mezi námi
Jana Kadlecová 1946 Kostelec na Hané
Věra Kreclová 1920
Držovice
Mgr. Zdeněk Adamec 1934 Hamry

Poslední rozlouèení
Středa 13. září 2017
Jarmila Koblihová 1942 Drahanovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

letos slavíme jubileum...

Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané
Rynk 120 OZNAMUJE, že nesdružuje kvasy, pálí již od 50 l kvasu za účasti
zákazníka, příjem objednávek na tel.:
582 373 358

Do práce nastoupilo v srpnu více lidí

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 OLOMOUCKÝ KRAJ V srpnu
Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390
Banka Vám nepůjčila? Obraťte se nás! Vyřizujeme úvěry bez nahlížení do registru,
řešíme i exekuce a oddlužení. Vyplacení do
24 hodin. profi-pujcky@post.cz. Volejte:
721 347 402

Potřebujete půjčku ještě dnes? Stačí zaSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.: volat 607 691 283
721 344 771. Práce strojem UNC,
Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny
výkopové, terénní práce.
se stálým doložitelným příjmem (HPP,
DPP, OSVČ, důchodci, MD,...). Bez poStřechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednic- platků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834
ké práce. Výroba a montáž pergol,
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
altánů, zimních zahrad a selských
Tel.: 776 087 428
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058 , 777 340 485 . Více informací
naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.

GRATULACE
Po 60 letech manželství
dobře víte, že život je občas stejně
tvrdý jako diamant. Ale zároveň
plný báječných okamžiků.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

1707212808

Dne 14. září 2017
oslaví životní jubileum
diamantové svatby
manželé Marie a Josef KOPEČNÍ.
Přejeme jim do dalších společných
let hodně zdraví, optimismu, štěstí,
lásky a spokojenosti. A zároveň
jim děkujeme za jejich péči
a starostlivost o rodinu.
Blahopřejí dcera Jana a Eva
s manželem, vnoučata Tomáš,
David, Roman a Barunka
s manželem a pravnoučata
Bianka, Klárka
a Tadeášek.

100
17082920975

Slaví některý z vašich
příbuzných, přátel či kamarádů
narozeniny, nebo má dokonce
kulaté jubileum? Popřát mu
můžete prostřednictvím naší
rubriky za pouhou stokorunu!
Akce platí do konce září

KOUPÍM
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po až pá 11:00 – 16:00 hod.

15012920079

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím Škodu Garde, Rapid, 110 R.
Tel.: 724177637
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celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji klesl
o tři procenta na 19 499 osob,
přičemž počet hlášených volných
pracovních míst vzrostl o 5 % na
9 367 a podíl nezaměstnaných
osob se mírně snížil na 4,3 %. To
jsou základní údaje aktuální statistiky nezaměstnanosti v Olomouckém kraji.
K 31. 8. 2017 evidovala Krajská pobočka v Olomouci Úřadu práce ČR
celkem 19 499 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 629 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl nižší o 5 906 osob. Z tohoto počtu bylo 17 620 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku patnáct až čtyřiašedesát let. Bylo to o 683
méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší
o 6 130,“ porovnával konkrétní čísla
s minulým měsícem Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce
České republiky, Krajské pobočky
v Olomouci.
Během druhého prázdninového měsíce bylo nově zaevidováno
2 273 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem to bylo o 459 osob méně
a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku méně o 511 osob.
Z evidence odešlo nebo bylo vyřazeno celkem 2 902 uchazečů. „Bylo to
o 396 osob více než v předchozím
měsíci a o 232 osob méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Do
zaměstnání z nich nastoupilo 1 669,
to jest o 339 více než v předchozím
měsíci a o 170 méně než ve stejném
měsíci minulého roku; 330 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce to jest
o 66 méně než v předchozím měsíci
a o 124 méně než ve stejném období minulého roku,“ uvedl Mikšaník
s tím, že přesně 1 233 uchazečů bylo
vyřazeno bez umístění. Podporu
v nezaměstnanosti pak pobíralo
5 289 uchazečů o zaměstnání, tj. 27 %
všech uchazečů vedených v evidenci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého
kraje byl podobný, když ve všech
došlo k poklesu počtu nezaměstnaných. Nejvíce na Jesenicku o 7,3
%, nejméně v okrese Olomouc
o 2,4 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese
Prostějov (2,9 %), který jako jediný vykazuje nezaměstnanost nižší
než jsou čísla celé České republiky.
V Olomouckém kraji bylo evidováno celkem 9 367 volných pracovních
míst. Jejich počet byl o 462 vyšší než
v předchozím měsíci a o 2 428 vyšší
než ve stejném měsíci minulého roku
- jedná se o rekordní počet v historii
úřadu práce. Na jedno volné pracovní
místo připadalo v Olomouckém kraji
2,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník (3,7), nejméně naopak
v okrese Prostějov pouze 1,5 osoby.
„Obory činností, které byly v tomto
měsíci podpořeny prostřednictvím
SÚPM-SVČ, byly zejména z oblasti služeb jako obchod, kadeřnictví,
kosmetické služby, provoz kavárny
a drobných řemesel,“ dodal Jaroslav
Mikšaník.
(red)
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17090061009

FINANCE

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

řádková inzerce / nabídka pracovních míst

17090611011

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA

JE V PÁTEK
15. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

17052670575

16011421482

17090721014

ØÁDKOVÉ
INZERCE
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SEMO a.s. Smržice přijme:
1. včelaře - požadavky: zkušenosti
s chovem včel, ŘP sk. B,
2. pracovnici do šlechtění – vzdělání
nebo praxe v zemědělském nebo
zahradnickém oboru výhodou,
3. pracovníka čističky osiva,
pracovníka provozu a údržby
– požadavky: vzdělání technického
zaměření, zemědělského směru
výhodou, zákl. znalost práce na PC.
Bližší informace na tel. 582301911,
p. Sedláčková, životopisy zasílejte
na email personal@semo.cz

PRÁCI NABÍZÍ

Nabízím dlouhodobou brigádu – jednoduché šití na průmyslovém stroji, drobné ruční
práce. Zkušenost s šitím vítána. Pracovní
doba dohodou. Místo výkonu práce Kostelec na Hané. Po zaučení možná práce na
doma. Více informací na tel.: 773 234 016.
Hledám pomocníky na stavbu. Platba
denně. Tel.: 602 719 273

letos slavíme jubileum...

Hledáme řidiče sk. B na dodávku do
3,5t - vnitrostátní přepravu. Volejte
776449009

NEPROPÁSN TE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Dojič/-ka
Asistentka prodeje
Prodavač/-ka
Referent logistiky
/zákaznický disponent
Zdravotní sestra/bratr

Na čerpací stanici v centru Prostějova
hledáme kolegy s příjemným vystupováním, pozitivním a zodpovědným
přístupem. Jedná se o práci HPP na
pozici Venkovní prodejce. Nabízíme
zajímavé zaměstnání se stálým platem
s bonusy, zaměstnanecká sleva na palivo a stravování,příspěvek na dopravu...
Informace osobně na ČS Shell Prostějov.

Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Firma
13 000 Kč
dvousměnný střední odborné ZS Bohuslavice
17 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou TORAY Prostějov
10 050 -15 000 Kč dvousměnný střední odborné Těšínské jatky Prostějov
22 000 Kč
14 000 Kč

jednosměnný ÚSO s maturitou MUBEA-HZP Prostějov
jednosměnný ÚSO s maturitou Kozák-Dental Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Restaurace Arkáda Caffe příjme
servírku na HPP nebo brigádu, dobré
platové podmínky i pracovní doba,
praxe v oboru výhodou. Informace
na tel.: 777011191

Přijmu řidiče sk.C nebo C-E pro práci
v Prostějově. Nástup možný od poloviny
září. Nástupní plat 18tis. Více informací
na telefonním čísle 605 247 068.

Pondělí 11.září 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru na
zkrácený pracovní úvazek invalidní
důchodce/důchodkyni, na pracovní
pozice vrátný a úklidový pracovník
v Prostějově. Informace na tel. čísle:
602786692.

17060920615

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095,
8:00 – 14:00 hod

nabídka pracovních míst

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

Plat (Kè)

Pracovníci výdeje jídel

70 - 80 K/hod.

Provoz
jednosmnný

Kvalifikace
nižší stední odborné

Firma
Staeg Facility Kralice n/H

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17082320955

17090621012

17040720401

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

5()(5(17,1)250$Ġ1Ì6/8þ%<

QDRGGĨOHQtLQIRUPDġQtVOXÿE\

2GERUXNDQFHOiíSULPiWRUD
0DJLVWUiWXPĨVWD3URVWĨMRYD
Veškeré informace a požadavky
na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

17090811029

17081110904

17090811018

Přihlášky je možné podávat do 21. 9. 2017

17090711017

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel.: 582 329 162

Pondělí 11. září 2017
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soutěže
utěže
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 36/2017:

I sedmatřicáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme 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 Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 14. září 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
správn:

vyhrál/-a

Sádky 6
Pavlína DOSTÁLOVÁ, Krokova 18, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ na oba dny v hodnotě 500 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

JJan Kanyza
Jitka FIALOVÁ, Mlýnská 29a, Prostějov
V
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ
v hodnotě 400 Kč na expozice zámku.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

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

vyhrál/-a

SRDCIOLOMOUCE IrenaŠTEFKOVÁ,SídlištěSvobody3557/58,Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
SU
DO
KU

správn:

SUDOKU

vyhrál/-a

5,3,4,9
Marie POSPÍŠILOVÁ, F. Stupky 12, Olomouc
Výherce získává: RODINNÝ VSTUP
v hodnotě 430 Kč do dinoparku.
KŘÍŽOVKA
17081160907

správn:

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot 600 K.
Nezapomete uvést své telefonní íslo.

vyhrál/-a

Tradiční podzimní setkání příznivců nadupaných rychlých kár
Bohuslav AMBROŽ, Vrlova 11, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17082360951

OCHUTNÁTE …SPECIALITY Z CELÉHO SVĚTA

17082560974

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá TYI VSTUPENKY
v hodnot 520 K na akci.
Nezapomete uvést své telefonní íslo.

ACHARD, BALÓN, BEDNA, BYTOST, DOZOR, HALTR, HLTAN, HOPLA, KANON,
MOLITAN, NAHOTA, OPĚRA, OPTIK, ORKÁN, PAJDA, PAROH, PAZNEHT,
TRHÁK, VALBA, VAZAL, VOJNA, VRÁTKY, ZÁMRZ

Výherce získává ŠEST VSTUPENEK
v hodnot 420 K na akci

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

17081160914

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili šéfa prostějovské buňky Svoboda a přímá demokracie Tomio
Okamury...

...s námi po cestách
ŠAMPION
Výherce získává DÁRKOVÝ BALÍEK
od marketingové spolenosti v hodnot 400 K.

16070712278

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot 560 K na akci
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TIP,&,-%'ku

BASKETBAL:
čtvrtek14. září:
18:30 BK Olomoucko - Karlovka Bratislava (přípravné utkání, hala Sportcentra
DDM Prostějov).

;+, {_

ZAS BODÓ HANACKÉ HODE

středa 13. září:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov –HC
Stadion Litoměříce (2. Kolo WSM
ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion
Pv)

KDY: SOBOTA 16. ZÁØÍ 14:00 - 19:00 HODIN
NEDÌLE 17. ZÁØÍ 8:00 - 19:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ
:_);"_, ):{_ %"w_)_
Po roce je opět tady největší folklórní akce v Prostějově. Vábivé lákadlo letošních Hanáckých slavností představují více
či méně známé hudební soubory, které se pochlubí svou muzikou, tancem či krojovými úbory. Na své si ovšem přijdou
nejen obdivovatelé folklóru, ale i fanoušci popu, rocku či
vážné hudby. Těšit se můžete i na projížďky historickým kočárem, které jsou zcela zdarma! Program pak bude po celou
dobu doprovázet i lidový jarmark.
Již neuvěřitelný pětatřicátý ročník letos čekají Hanácké slavnosti
pořádané v Prostějově jako největší místní folklórní událost. Každoročně lidmi přeplněné náměstí tento rok opět přivítá lidový
jarmark, dvoudenní kulturní program a přehlídku hanáckých
souborů. Slavnosti se konají k příležitosti svátku kostela Povýšení

HÁZENÁ:
sobota 16. září:
10:30 TJ Sokol II Prostějov – HK Ivančice
(2. kolo 2. ligy mužů, hala ve Studentské ulici).
neděle 17. září:
14:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
SHC Maloměřice (2. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

svatého Kříže a tradičních hodů. I proto na slavnostech vystoupí
prostějovská schola mladých lidí Dejme ToMu se svou moderní
duchovní hudbou, ale i mnoho folklórních souborů, kapel s cimbálovou muzikou a skupin jiných žánrů.
Celý program zahájí známý zpěvák Martin Maxa, kterého doprovodí prostějovský rodák Tomáš Mohr. Následovat budou valašský
soubor Soláň a netradiční skupina Jablkoň kombinující moderní
vážnou hudbu a pop. Druhý den pak mimo jiných přijede i král
lidových písní Jožka Černý a celou akci ukončí Barbora Poláková,
známá především svým singlem Nafrněná, za nějž získala cenu
Anděl. Z letošního pestrého programu Hanáckých slavností si
tedy každý určitě vybere. A konat se budou také mše.
Celou pozvánku najdete na straně 13 dnešního vydání!

LUKOSTØELBA:
sobota 16. září:
9:10 Vojtěchovská terénní (soutěž dospělých
i mládeže v různých kategoriích, Vojtěchov).

_;J:;
pátek 15. září:
17:00 VK Agel Prostějov - Rzeszów (přípravné utkání, hala Sportcentra DDM
Prostějov).
sobota 16. září:
16:00 VK Agel Prostějov – Rzeszów
(přípravné utkání, hala Sportcentra
DDM Prostějov).

 DIVADEL aneb, co se

    STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 11. září
17:30 Po strništi bos
české komediální drama
20:00 Po bouři
drama Japonsko
úterý 12. září
15:00 Domácí péče
české komediální drama
17:30 Po strništi bos
20:00 Anabelle 2: Zrození zla
mysteriózní horor USA
středa 13. září
17:30 Zabiják & bodyguard
akční komedie USA
20:00 Červená
český dokument
čtvrtek 14. září
17:30 Nejsledovanější
YouTube dokument ČR
20:00 Americký zabiják
akční thriller USA
pátek 15. září
15:30 Nejsledovanější
17:30 Víno nás spojuje
drama Francie
20:00 To
horor USA
sobota 16. září
15:30 Já, padouch 3
animovaný film USA
17:30 Který je ten pravý?
romantická komedie USA
20:30 Víno nás spojuje
neděle 17. září
10:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie ČR
15:30 Nejsledovanější
17:30 Víno nás spojuje
20:00 Matrix
akční sci-fi USA

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
do 13. září
POMÁHÁME UŽ 25 LET
Putovní výstava fotografií Charity Prostějov
byla vytvořena k 25. výročí jejího založení
a formou momentek zachycuje dění a atmosféru v této organizaci. Autorem fotografií
je Tereza Skoupilová a kolektiv pracovníků
Charity Prostějov. Uvidíte na nich nejen její
klienty, ale i zaměstnance, kteří již pětadvacet
let poskytují péči a pomoc těm, kdo to nejvíce potřebují.
(Galerie Na Půdě)
úterý 12. září
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU
V průběhu druhé ze čtyř přednášek budou
příjemnou, populárně naučnou formou
představeny slavné astronomy rudolfínské doby a dozvíte se mnoho zajímavého
o slunečních hodinách od antiky až po současnost. Tématem prvního semestru bude
astronomie. Akce je určena seniorům.
čtvrtek 14. září
17:00 KAPVERDSKÉ OSTROVY
Další povídání sympatické cestovatelky Jany
Bušek, která se spolu se svou matkou, prostějovskou rodačkou Alenou Čižmářovou,
vydala po vlastní ose na Kapverdské ostrovy.
Přednáška bude doprovázena i výstavou fotografií „Obrazy v písku“, které byly pořízeny
rovněž na souostroví Kapverdy a můžete si je
prohlédnout v Galerii Na Půdě prostějovské
knihovny až do konce října.
do 30. září
SVĚT HARRYHO POTTERA:
ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě
všichni. Někteří jeho dobrodružství četli
v úžasných sedmi knihách, jiní viděli filmy.
Patříte také mezi fanoušky této ságy? Myslíte si, že jeho svět znáte opravdu dobře?
Pojďte si s námi vyzkoušet své znalosti
v online kvízu, který je určen dětem od 8
do 15 let. Nejlepší budou zařazeni do slosování o tematické ceny.
do 30. září
JAK SBALIT NEJLEPŠÍ
KAMARÁDKU
Nevíte, jak obalit knihu, školní sešit či
učebnici? Nebo prostě chcete, aby vám
vaše oblíbené knížky déle vydržely? Ať je
vám let kolik chce, přijďte v průběhu září
do knihovny pro děti (na nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské nám. 8)
a my vás naučíme úhledně obalovat knihy
do průhledné fólie nebo papíru.
do 30. září
SOVIČKIÁDA
Velká tradiční literární soutěž pro děti a mládež do 15 let. Básně nebo příběhy na libovolné téma přijímáme celé září, elektronicky na adrese detske@knihovnapv.cz nebo
na papíře v knihovně pro děti (na nádvoří
prostějovského zámku, Pernštýnské nám.
8). Autoři nejlepších prací, vyhodnocených
odbornou porotou, budou při listopadovém slavnostním vyhlášení výsledků odměněni věcnými cenami.

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 14. září
18:00 LiStOVáNí č. 1: ZVÍŘE
(Torey Hayden)
Příběh zkušené dětské psychoterapeutky,
tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který
na začátku utíká před lidmi do pomyslné
klece stolů a židlí. Pod stolem a chráněn
židlemi odmítá komunikovat a nikdo si
s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu
přihodilo a kdo mu ublížil. Po skončení
diskuse s autorkou, prodej knih, autogramiáda.
(jeviště za oponou)
Účinkují: V. Hollá, P.Oubram
neděle 17. září
PROSTĚJOVSKÉ HODOVÉ
SLAVNOSTI
10:30 Divadelní dílna pro děti
Atelier Modrý anděl, vstup volný
13:00 Komentovaná prohlídka
Národního domu
14.30 Pěvecké sbory Vlastimila
a Orlice
koncert
(přednáškový sál) Avatarka
16:30 Jiřinkové odpoledne J. Pospíšilové do 31. října
pořádá Okrašlovací spolek města Pros- „ČISTÝ PRŮSTŘEL TVORBOU“
tějova
(přednáškový sál) výstava z umělecké tvorby malíře žijícího a tvořícího střídavě v Praze a na
Severní Moravě Alexandera Mosia preZámek Konice
zentuje tematicky zajímavý a rozmanitý
do 21. září
soubor portrétů, krajiny, zátiší, figurálky
„OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY“ lidí a fauny, též abstraktní smalty a mevýstava obrazů Jaroslava Matějky a Josefa Langera ditace nad květinou.

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
pátek 15. září
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka a kol.)
Hrají: J. Šprynar, O. Krátký, A. Procházka, J. Hyndrich, L. Hejlová, V.Lužný, K.
Vejmělková, L. Kameníček, D. Krchňavý,
J. Krátký, J. Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A.
Mlčochová, A. Daněčková a další.
Režie: Aleš Procházka

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
17:00 VÝSTAVA FRANTIŠEK
KOWOLOWSKI - THIS BODY
BELONGS TO ART
Vernisáž výstavy děkana Fakulty umění
Ostravské univerzity, který je jedním z významných českých umělců. V roce 2000
byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě se věnuje mnoha
médiím (kresba, malba, objekt, instalace,
video, akce, performance atd.). Výstava je
otevřena denně od 9.00 do 13.00 hodin,
při filmových projekcích a večerních klubových akcích dle programu v klubu.

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 12. listopadu
AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte zavzpomínat na autíčka, která se vyráběla v Československu v sedmdesátých až devadesátých
letech 20. století a hrály si s nimi tzv. „Husákovy děti“. Do kouzelného světa autíček vtáhne
sbírka manželů Tiefenbachových, ve které si
můžete prohlédnout sanitky, náklaďáky s korbou, skříňová i osobní auta a vrátit se také na
chvíli do dětských let. Kromě toho, že kolekce je dokladem kvalitní práce bývalých ryze
českých firem IGRA, ITES a Kovodružstvo
Náchod, jistě potěší všechny, kdo si rádi hrají.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 1. října
KYTICE PRO RADOST
výstava olejomaleb Jarmily Čerevkové

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 24. září
POPPINS LIGHT
výstava, která představuje videoinstalace
studentů AVU Kateřiny Holé a Davida
Fesla.
středa 13. září
18:00 TVÁ LÁSKA JE MŮJ CHRÁM
koncert v podání Karla Kekešiho s hostem
pořádá farnost Povýšení sv. Kříže pod záštitou primátorky RNDr. Aleny Raškové
Program: skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. F. Händela, F. Mendelssona,
Bartholdyho a další

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

akce
v regionu...

sobota 16.9.
neděle 17.9.

15:30-17:30
11:00-12:00
14:00-15:00

Dobývání Plumlova
KVH Dukla ve spolupráci se
zámkem Plumlov zvou na
vojensko-historickou akci Dobývání Plumlova,
která se koná tuto sobotu 16. září. Na programu
budou od 10:10 hodin ukázky Rumunské královské armády, pohraničí z roku 1938, operace
Barbarossa 1941, činnosti polní nemocnice,
jednotek Waffen SS, útlaku civilního obyvatelstva, souboje kulometů, přerovského povstání,
boje o pražský rozhlas, 1. československého
armádního sboru v SSSR či Rudé armády. Zlatým hřebem celého dne pak bude představení
Dobytí Berlína, které začne v 15:45 hodin. Pro
děti i dospělé bude otevřena airsoftová střelnice,
prohlédnout si budete moci unikátní exemplář
tanku Praga AH-IV.

Divadelní pátky začínají
Jeden byt, jeden páteční večer a návštěva souseda, která se tentokrát trošku protáhne aneb komedie drobných zápletek a malých překvapení
s trochou šlehačky. V pátek 15. září od 19:00
hodin se v Kině Oko v Němčicích nad Hanou
bude konat první akce letošní sezony Divadelních pátků. Město přivítá Kroužek divadelních
ochotníků ve Hvozdné, vítěze Ceny diváka
letošního Hanáckého divadelního máje 2017,
s novou autorskou komedií Miláčku, už mě
nes.r a napiš komedii!!

Výstava obrazů našeho regionu

V regionálním muzeu v Dobromilicích můžete
vidět obrazy krajin s vesnickou tematikou od Květoslava Černého. Najdete zde sbírku obrazů, která
se doposud nevystavovala. Výstava bude k vidění
v neděli 17. září od 15:00 do 17:00 hodin, v úterý
12. a 19. září od 9:00 do 12:00 hodin a ve čtvrtek
14. září od 15:00 do 17:00 hodin.

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika

CENTRUM PRO RODINU

Raisova 1159, Prostějov

nám. J.V.Sládka 2, Prostějov

* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin je na
programu „Vzdělávací setkání s hlídáním dětí“ v podobě cestovatelské přednášky THAJSKO. Jaké to je strávit měsíc
v Thajsku? O nízkonákladovém cestování,
zvyklostech a kulturních odlišnostech, jídle,
zážitcích a mnohém dalším se dozvíte od
mladých cestovatelů.
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5
let probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* ve všední dny od pátku 4. září do středy
13. září od 8:30 do 12:00 hodin se konají „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A VOLNÉ HERNY“.
Ekocentrum Iris

Husovo nám.67, Prostějov

* v pondělí 11. září se koná tvořivá dílna
- KERAMIKA od 16:00 do 18:00 hodin
ICM - informaèní centrum
 #% Prostìjov
* během školního roku 2017/2018 bude
otevřeno od pondělí do pátku 12:00 - 17:00
hodin.
)_,)"w_)_
* v pondělí 11. září se koná „Relaxační cvičení s paní Světlanou“
* ve čtvrtek 14. září od 9:00 do 12:00 hodin je
v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“.
na programu „Pletení z pedigu“
v klubovně

* od pondělí 11. září je každé pondělí od
9:00 do 12:00 hodin otevřeno MATEŘSKÉ CENTRUM s programem pro
nejmenší, které nabízí setkávání rodičů
s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, pravidelné
programy a hernu pro děti
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Prohlídky Radniční věže v Prostějově, které zajišťují zaměstnanci informační služby
Magistrátu města Prostějova, jsou na programu také během Hanáckých slavností.
V sobotu 16. září bude zpřístupněna věž
ve 13:00, 14:00 a 16:00, samotná radnice
v 15:00 hodin. V neděli 17. září proběhnou prohlídky věže v 10:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00 a 16:00, radnice pak v 9:00
hodin. Kapacita věže 13 osob, radnice
50 osob. Rezervace si můžete zajistit na
tel. 800 900 001 v pracovní dny pondělí až
čtvrtek 8:00-16:00, v pátek 8:00 – 14:00
hodin.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, fr. hole, WC křesla a další.
Informace na tel. č. 776 054 299 pouze
pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin
nebo na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01. I v roce
2017 nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
Zároveň vás upozorňujeme na změnu
telefonního čísla poradenského zařízení:
775 549 777.
V úterý 12. září pořádá LIPKA, Tetín 1, akci
v rámci Akademie seniorů. Od 14:00 hodin
se uskuteční Prohlídka náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Sraz před sochou.
Od pátku 15. září do neděle 17. září
(9 až 17:00 hodin) se uskuteční VÝSTAVA
BONSAJÍ, která proběhne v rajské zahradě u kostela Povýšení sv. Kříže, Filipcovo
nám.4, Prostějov. Pořádá Bonsai klub Haná.

<<< www.vecernikpv.cz
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Èechy pod Kosíøem
se pyšní rekvizitami
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JEDNOU


ƔƔ Již o tomto víkendu skočí
do bojů krajského přeboru juniorky TJ OP Prostějov, které
v předchozí sezóně KP suverénně ovládly a poté v kvalifikaci
neúspěšně usilovaly o vytoužený postup do první ligy kategorie U19. Zahajovací dvojzápas
nového ročníku absolvují 17.
září proti Litovli.

ƔƔ Finále MISS Prima křivky
2017 se uskuteční již příští 19.
září od 19:00 hodin v Bránickém divadle v Praze. O titul
soutěží i dívka číslo 5, Kamila
Štětařová z Pivína. Večerník
bude u toho!
ƔƔ Na turnaji kategorie futures
s dotací 25 tisíc dolarů se hráč
TK Agrofert a první nasazený
Zdeněk Kolář probojoval do finále dvouhry.

Pondělí 11. září 2017
Číslo 37tRočník 21
Naleznete
uvnitř

BURZA
LÁKALA
ƔƔ Velký ruch byl u haly Sportcentra
v rámci každoroční akce, která má ukázat,jaktrávitvolnýčas
strana 27

PROHRANÉ
DERBY

ƔƔ Prostějovští Jestřábi nedokázali
na ledě hanáckého rivala v Přerově
vstřelit ani branku strany 34 - 35

PROSTĚJOV Fanoušci prvoligového celku, neděste se.
Vy zatím můžete zůstat v klidu. Hůře už jsou na tom příznivci LHK Jestřábi spolek, rodiče a především samotní
hráči mládežnických výběrů. Výkonný výbor Českého
svazu ledního hokeje totiž uprostřed minulého týdne
definitivně rozhodl o vyloučení týmů tohoto oddílu, a to
kvůli nesplaceným závazkům nejen ke svým složkám!
Navázal tak na předchozí verdikt krajského orgánu pro
mladší kategorie. V praxi to znamená, že v soutěžním
ročníku 2017/2018 se nepředstaví ani jeden mladý hokejista s logem Jestřába na hrudi. Za hlavního viníka
tohoto skandálního konce se dá bez jakýchkoliv skrupulí označit Michal Tomiga. Takový pád na dno studny
si mládežnický hokej v Prostějově nezasloužil...
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HÁZENÁ
NA PLAC
ƔƔ Svůj kolotoč zápasů v nové
sezoně roztáčí házenkáři, kterým
se věnujeme právě v dnešním čísle
strany 36, 39 a 40
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

ƔƔ Areál zámku v Čechách pod
kosířem hostil po loňské pauze
opět Moravské divadelní léto festival pod hvězdami.
ƔƔ V parku u kostela svatého
Josefa v Krasicích se předminulou sobotu 2. září konaly závody mladých hasičů O pohár
starosty SDH Krasice. Čtěte
v příštím čísle!
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MOHELNICE USMRŽICE Minulou sobotu mohli rodiče s dětmi zavítat na již tradiční cestu
Pohádkovým údolím ve Smržicích, jejíž počátek byl u hřiště za sokolovnou. Tentokrát to pojali jako indiánskou stezku, kam se člověk podíval, všude samý indián. Mezi nimi pak nechyběl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník...

REPORTÁŽ Z AKCE NAJDETE NA STRANĚ 25

boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov mají před sebou dosavadní vrchol letošní
úspěšné sezóny. Stane se jím druhé střetnutí
semifinálové série 1. ligy mužů
2017, v němž přivítají SK Start
Praha v sobotu 16. září od 14.00
hodin na svém kurtu u sokolovny na Skálově náměstí. Bude to
vrcholný zážitek už sám o sobě
ještě vyšperkovaný tím, že sestavu protivníka vyztuží jedna slavná hvězda oblíbeného českého
sportu.
„Start ke konci základní části soutěže angažoval Viléma Ungermanna.
Tohle jméno určitě znají všichni příznivci nohejbalu a možná i spousta lidí, kteří jej tolik nesledují. Jde totiž o mnohonásobného mistra
světa z přelomu tisíciletí, jenž byl oporou reprezentace ČR například
i na šampionátu 2000 přímo v Prostějově. Tenkrát byla hala Sportcentra DDM fanoušky doslova narvaná k prasknutí a právě Vilém
se stal jednou z ústředních osobností turnaje,“ zavzpomínal trenér
Sokola I Richard Beneš. Po ukončení kariéry se sice Ungermann na
řadu roků herně odmlčel, ale nyní se v pokročilejším věku rozhodl
vrátit do kolotoče mistrovských duelů - a zrovna ve službách Pražanů
coby aktuálního soupeře prostějovského mužstva. „Už před prvoligovým čtvrtfinále s béčkem Čakovic naši hráči nemluvili o ničem jiném
než o Ungermannovi. Vůbec neřešili Čakovice, postup přes ně brali
jako samozřejmost. A pořád opakovali: ‚Musíme dát do bitev se Startem úplně všechno,‘“ popsal Beneš. >>> pokračování na straně 39

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

PØEBOR OFS PV – 7. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 16.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 16.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 17.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FC HVOZD
TJ SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 16.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdě

 

  

TJ SOKOL DRŽOVICE
1.FC OLOMOUC
NEDĚLE 17.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz
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Foto: www.hokejprerov.cz
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Jedeme dál! Parafrází legendárního hitu by se dalo označit pokračování celoroční tipovací soutěže určené nejen pro věrné
čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Podzimní program od MSFL po Okresní přebor je v plném proudu už nějakou
dobu, o nadcházejícím víkendu se přidává poslední dílek do mozaiky v podobě nejnižší grupy OFS Prostějov III. třídy. Tím
FOTBALOVÁ DEVÍTKA doznává kompletního menu. Soutěž se dlouhodobě těší velkému zájmu expertů, aktuálně má za
sebou pět kol podzimní části, která plynule navazuje na první polovinu roku. Čelo pořadí je nadále pěkně našlapané, takže
odpověď na otázku, kdo urve primát celkového vítěze, jehož určí nejvyšší bodový součet za celý rok, je stále hodně vzdálená. Zároveň ale nepochybně zajímavá, neboť u příležitosti výročí založení nejčtenějšího regionálního periodika jsme
vypsali lukrativní prémii v podobě DVACETI TISÍC KORUN. Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní úspěšní tipéři. Ti, kteří se umístí
na bedně, se mohou těšit na velmi zajímavé věcné odměny a poukazy partnerů soutěže. Sólo se bude počítat i podzimní
část, jejíž vítěz si mimo jiné může chystat hrdlo a žaludek na padesátilitrový sud černohorské dvanáctky. Každý týden pak
obdrží vítěz týdenního kola dárkový pivní multipack a další ceny. Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, soutěž právě rozjíždí druhou část!
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Sedmnácté kolo naší fotbalové tipovačky - DEVÍTKA VEČERNÍKU,
které bylo současně pátým podzimním, přineslo z drtivé většiny očekávané výsledky. Z těchto bodových dostihů vyšla nejúspěšněji hned šestice tipérů, kteří měli na svém tiketu jedinou chybu. Z losovací rulety
pak vyšel jako vítěz Lukáš Antl z Prostějova. V čele celkového pořadí
došlo ke změně, když se premiérově vyhřívá na první pozici Jiří Horák.
O dva body zpět je Roman Cibulka, na dělené třetí příčce jsou s pětibodovou ztrátou Pavla Maliňáková a Zdeněk Pazdera mladší.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás až na jednu výjimku výsledky příliš nepřekvapily. Jako tutovky tutovek se ukázaly domácí výhry Vrahovic, Klenovic
a béčka Čechovic. Počítali jste i s porážkou Mostkovic. Absolutně vás však
zaskočilo domácí zaváhání eskáčka, remízu trefilo pouze pět odborníků…
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov – Mohelnice 0:0 (5 správných tipů), 2. Protivanov – Bělotín 2:2 (30), 3. Určice – Dub n./M. 2:0 (70), 4. Kojetín – Mostkovice 5:1 (94), 5. Klenovice – Smržice 7:0 (108), 6. Jesenec – Nemilany
1:1 (50), 7. Čechovice B – Ptení 3:0 (102), 8. Brodek u Pv – Dobromilice
3:2 (81), 9. Vrahovice – Nezamyslice 8:0 (115).
Pořadí 17. kola: 1.-6. František Grulich, Karel Sklenář, Lukáš Antl, Vladimír
Kaštyl, Jiří Spáčil, Dušan Vrána všichni 12 bodů. 7.-12. Benedikt Pražák, Zbyněk
Lošťák, Roxana Müllerová, Pavel Novák, Zdeněk Halenka a Jiří Horák všichni
11. 13. Jiří Paul 10. 14.-22. Josef Václavík, Oldřich Lošťák, Miroslav Coufalík,
Vladimír Kouřil, František Vysloužil, Petr Přibyl, Tomáš Gottwald, Zdeněk Majer a Renáta Benešová všichni 9. 23.-45. Radek Motal, Bob Hála, František Sedlák, David Gryglák, Květoslav Nejezchleba, Miloslav Ondrouch, Libor Doležel,
Stanislav Konupka, Drahomír Duchek, Edvard Drtil, Jan Vysloužil, Josef Trubka, František Svobodník, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Petra Halousková,
Libor Nakládal, Petr Látal, Jiří Hájek, Zdeněk Langr, David Karhan, Vlastimil
Rybařík, Jiří Možný všichni 8. 46.-63. Míla Hálová, Jiří Svobodník, Jan Vítek, Božena Jahnová, Tereza Kučerová, Lukáš Frys, Jiří Kočař, Miloslav Brázda, Miloslav
Karásek, Radovan Vičar, Oldřich Trávníček, Ladislav Pírek, Jaroslav Jordán, Ivo
Zmeškal, Antonín Daněček, Rudolf Trefený, Zdeněk Pazdera1 a Roman Cibulka všichni 7. 64.-81. Michal Petržela, Petr Müller, Jana Klusová, Martin Hlavinka,
Martin Lužný, Jaromír Přecechtěl, Ladislav Šťastný, Lukáš Král, Jitka Vlachová,
Květoslav Lužný, Petr Musil, Jiří Svozil, Eva Mičková, Josef Soldán, Roman Prokeš, Vladimír Franc, Adam Vičar, Michal Brachtl všichni 6. 82.-101. Věra Jurenková, Martin Kučera, Oldřich Horák, Vendula Musilová, Jiří Svoboda, Tomáš
Frňka, Rostislav Spáčil, Jan Buigl, Aleš Rus, Vladimír Staněk, Klára Knápková,
Jaromír Seidler, Karel Štěpánek, Miroslav Pluháček, Pavel Kucharčuk, Jaroslav
Drábek, Jakub Zatloukal, Michal Lužný, František Patz, Pavla Maliňáková všichni
5. 102.-114. Miroslav Růžička, Jaroslav Kouřil, Jakub Jamrich, Richard Vaverka,
Vladimír Krč, Tomáš Lakomý, Michal Polehla, František Horák, Matěj Nakládal,
Majka Lusková, Petr Zajíček, Marie Nejedlá, Ladislav Kürti všichni 4. 115.-122.
Lukáš Vyroubal, Vlastimil Dostál, Karel Brachtl, Magdaléna Vránová, Lenka Karásková, David Blahák, Zdeněk Pazdera2, Roman Ryba všichni 3. 123. Markéta
Kaštilová 2 body.

Celkové pořadí po 17 kolech: 1. J. Horák 127. 2. R. Cibulka 125. 3.-4. P. Maliňáková a Z. Pazdera1 oba 122. 5. J. Václavík 121. 6. O. Lošťák 119. 7.-8. F. Patz
a R. Motal oba 116. 9. Mich. Lužný 115. 10.-13. M. Petržela, B. Hála, F. Sedlák, R. Benešová všichni 114. 14.-17. R. Trefený, M. Růžička, J. Kouřil, Z. Halenka
všichni 113. 18.-19. J. Zatloukal a P. Müller oba 112. 20.-21. D. Gryglák a Z. Majer oba 111. 22. K. Nejezchleba 110. 23.-27. J. Klusová, R. Ryba, M. Hlavinka, M.
Ondrouch, L. Doležel všichni 109. 28.-30. Z. Pazdera2, J. Jamrich a Mar. Lužný všichni 108. 31.-32. J. Přecechtěl, L. Šťastný oba 107. 33.-37. L. Král, A. Daněček,
P. Novák, F. Grulich, M. Coufalík všichni 106. 38.-43. J. Drábek, R. Vaverka, J. Vlachová, S. Konupka, D. Duchek, E. Drtil všichni 105. 44.-48. K. Lužný, J. Vysloužil, J. Trubka, V. Kouřil, K. Sklenář všichni 104. 49.-50. P. Musil, R. Müllerová oba 103. 51.-58. V. Krč, P. Kucharčuk, M. Pluháček, B. Pražák, Z. Lošťák, L. Antl,
V. Kaštyl, F. Svobodník všichni 102. 59.-63. J. Seidler, K. Štěpánek, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková všichni 101. 64.-67. D. Blahák, K. Knápková, J.
Svozil, J. Spáčil všichni 100. 68.-71. L. Karásková, V. Staněk, P. Látal, L. Nakládal všichni 99. 72.-73. A. Rus a J. Buigl oba 98. 74. I. Zmeškal 97. 75.-77. T. Lakomý,
E. Mičková, J. Jordán všichni 96. 78.-81. T. Frňka, R. Spáčil, L. Pírek, O. Trávníček všichni 95. 82.-83. J. Soldán a M. Vránová oba 94. 84.-85. J. Hájek a R. Prokeš
oba 93. 86. J. Paul 92. 87.-88. M. Polehla a R. Vičar oba 91. 89.-95. F. Horák, J. Svoboda, J. Kočař, P. Přibyl, F. Vysloužil, M. Karásek a M. Brázda všichni 90. 96. L.
Frys 89. 97. Z. Langr 88. 98. D. Karhan 87. 99. V. Musilová 86. 100. M. Musilová 85. 101.-103. V. Franc, T. Kučerová a D. Vrána 84. 104. O. Horák 81. 105. A.
Vičar 78. 106.-108. M. Slezák, K. Brachtl a M. Kučera 76. 109. T. Gottwald 72. 110. V. Dostál 71. 111. K. Spartakus 70. 112. M. Brachtl 69. 113. M. Nakládal
67. 114. V. Jurenková 64. 115. O. Vymazal 63. 116.-117. M. Kaštilová a L. Vyroubal oba 58. 118. B. Jahnová 53. 119. A. Svobodníková 52. 120. N. Frysová 50.
121. V. Rybařík 46. 122. M. Lusková 45. 123. L. Frňka 41. 124. P. Sekanina 40. 125. P. Zajíček 39. 126. M. Nejedlá 31. 127. J. Vítek 28. 128. J. Možný 25. 129. J.
Doležel 23. 130. J. Svobodník 19. 131. H. Prášilová 13. 132. L. Kürti 12. 133. M. Vojkůvková 11. 134.-135. Z. Jurenka a J. Vymazal oba 8. 136.-137. A. Složil a
M. Hálová oba 7. 138.-140. D. Dostál, E. Zapletal, J. Makovec všichni 6. 141.-142. J. Procházka a V. Peitz oba 5. 143. D. Navrátil 2 body.

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 18. KOLO:
TIP

1

0

2

1. MFK Vyškov - 1.SK Prostějov
2. Kralice na Hané - Hněvotín
3. Plumlov – Čechovice.
4. Litovel - Konice
5. Haná Prostějov – Kojetín „B“
6. Otaslavice – Brodek u Konice
7. Hvozd - Vrahovice
8. Brodek u Pv – Dobromilice
9. Mostkovice „B“ – Plumlov „B“

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
partneøi fotbalové devítky
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kultura v prostějově a okolí

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz

Na zámku v echách pod Kosí-em
si m&žete projít originální kousky
BYLI JSME
U TOHO

EXPOZICE K FILMU
PO STRNIŠTI BOS

17090711016

ČECHY POD KOSÍŘEM V polovině srpna vstoupil do kin nejnovější film autorské dvojice otce a syna Svěrákových Po strništi bos. Uplynulý pátek 8. září byla v jejich muzeu na zámku v Čechách pod
Kosířem otevřena nová expozice věnovaná právě tomuto snímku o dětství a hrdinství v každém z nás.
Večerník byl u toho!
Nová expozice obsahuje videopro- movaným srdcem, které mu maminka
PŮVODNÍ
jekci s ukázkami z filmu, fotografie sama ušila a ozdobila. Je přitom pozpravodajství
tví
z natáčení, kus hřbitovní zdi i se smu- zoruhodné, že tyto kalhoty přetrvaly
tečními věnci či přídavnou nádrž osm dekád, a tak je jednaosmdesátilepro Večerník
britské stíhačky z druhé světové války. tý Zdeněk mohl věnovat právě muzeu
Návštěvníky jistě zaujme také snímek v Čechách pod Kosířem. K vidění jsou Nové exponáty v(etn p&ídavné nádrže letounu Lockheed P-38 Lightning si mohou návštvníci prohlédnout od uplynulého
pátku.
Foto:Martin Zaoral
tříletého Zdeňka Svěráka vyfoceného hned vedle popsané fotografie.
Martin
ve společnosti tety Máni a maminky „Z celé tvorby Zdeňka a Jana Svěrá- a nenápadné detaily. Tato jejich fas- než při sledování jejich filmů,“ vyjá- příjezd samotného Jana Svěráka. Ten
Růženky. Malý Zdeněk má na sobě kových je jasně patrné jejich obrovské cinace vynikne při návštěvě nové ex- dřil se jeden z prvních návštěvníků se v muzeu v Čechách pod Kosířem
ZAORAL
krátké bílé kalhoty s velkým, rudě orá- zaujetí pro zdánlivě všední předměty pozice i celého muzea snad ještě více, nové expozice, který trpělivě čekal na objevil již poněkolikáté.

CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA...
HODOVOU ZÁBAVU

O

ARM

ZAD

SOUTÌŽ O VSTUPENKY NA VINOBRANÍ
V sobotu 23. září od 13:30 hodin se bude konat 11. ročník Plumlovského vinobraní. Kromě spousty vína a tradičního historického
průvodu se návštěvníci mohou těšit na Cimbálovou muziku z Milotic, slovenskou skupinu Družina, Veselé kravičky a Čiperné babičky,
ohňovou show a kapelu Kranz - J. S. Revival. Vrcholem celé akce
bude od 18:30 hodin vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.
Vstupenky na akci můžete s Večerníkem vyhrát už nyní.

Kanyzova výstava
skon ila.
Návšt vnost
atakovala tisícovku

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
NA JAKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
PØEVÁŽNÌ HRAJE JIØÍ PAVLICA?
A) CIMBÁL B) HOUSLE C) BANJO

PROSTĚJOV Před měsícem navštívil prostějovské muzeum známý
herec, dabér, básník a skvělý malíř
Jan Kanyza za účelem představení
své výstavy veřejnosti. K jeho významnému životnímu jubileu zde
byla uspořádána sbírka asi pěti desítek děl, která byla k vidění v prostějovském muzeu do 3. září. Nyní
přichází chvíle, kdy se Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner,
mohl za touto neobyčejnou výstavou ohlédnout.

Na vaše odpovědi čekáme do čtvrtka 14. září 2017. Z těch správných vylosujeme pět výherců, kteří získají jednu vstupenku na Plumlovské vinobraní. Ty budeme v následujícím průběhu telefonicky kontaktovat.
Své odpovědi i s kontaktním telefonem zasílejte opět na e-mailovou
adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VINOBRANÍ“.
Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433 či zasílat
SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do
redakce Večerníku v Olomoucké ulici číslo 10.

Pozdní sběr je výstava oslavující umělcovy sedmdesáté narozeniny a putuje
po celé České republice. Po uplynulých
třicet dnů se výtvory mohli nabažit Prostějované, kde výstavu společně uspořádali Muzeum a galerie v Prostějově,

Aneta DANĚČKOVÁ

Galerie umění Prostějov a její majitel
Jindřich Skácel. Záštitu převzala prostějovská primátorka Alena Rašková.
Vše odstartovala slavnostní vernisáž
s osobní účastí Jana Kanyzy, která
proběhla ve dvou sálech s jeho obrazy
7. srpna. Možnost vidět tvorbu slavného herce z filmů nebo třeba seriálu
Hospody si nenechalo ujít tolik lidí, že
se v prvním patře muzea nedalo skoro
ani pohnout. „Přišlo neuvěřitelných tři
sta návštěvníků,“ prozradil Večerníku
Jindřich Skácel.
Pozdní sběr zachycuje Kanyzovy pocity z pobytů v prosluněné Provence, kde část roku tvoří a maluje, část
kreseb zobrazuje symbolický návrat
do dětství nebo ukazuje jeho emoce,
nálady a prožitky. Alespoň takto svou
tvorbu představil na slavnostní vernisáži sám umělec. Předminulou neděli

se pak dveře muzea otevřely pro tato
díla naposledy.
„Byla to jedna z nejlepších výstav a také
nejnavštěvovanějších,“ pochvalují si
nyní organizátoři. „Přesná čísla ještě
neznáme, ale v prvních dvou týdnech
si přišlo obrazy prohlédnout pět set
lidí, ve druhé polovině jich bylo minimálně také tolik. To z výstavy činí tu
nejlepší, na které jsem se spolupodílel,“
pochvaloval si Jindřich Skácel. „Největším hitem letní výstavní sezóny je
výstava herce, dabéra a malíře Jana
Kanyzy Pozdní sběr, kterou jsme zahájili za účasti autora a při zcela rekordní
návštěvnosti,“ potvrdila Kamila Husaříková, zástupkyně ředitele muzea.
Kromě hraní a dabování, jimž se v nejbližší době Kanyza neplánuje věnovat,
také maluje. A méně známé je o něm
pak to, že i fotí. „Pan Kanyza se po

Foto: Muzeum Prost%jovska

dobu slavnostního večera i celé výstavy choval jako stoprocentní profesionál, kterým bezesporu také je. Zatím
to není úplně jisté, ale ve výhledu tří let
máme v plánu uspořádat i výstavu jeho
fotografií,“ nastínil Skácel další plánovanou spolupráci s Janem Kanyzou.
Kdo tuto netradiční umělcovu
tvorbu v Prostějově nestihl, může
se vydat do nedaleké Olomouce
a prohlédnout si jeho dílo v Galerii
města Olomouce, která nyní převzala štafetu. Do místního muzea
pak mohou příznivci umění vyrazit
na výstavu Pod kůží Marsya a po jejím
skončení se připravuje v souvislosti
s oslavami sto desátého výročí otevření Národního domu projekt Umění
Secese, který představí kolekci obrazů,
plastik, plakátů či skla z tohoto výtvarného směru.

ŠPALÍEK p-ichystal výstavu manžel& Tiefenbachových,
kte-í sbírají již sedm let AUTÍKA
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Galerie Špalíček
v Prostějově se v těchto dnech
honosí sbírkou autíček manželů
Tiefenbachových, které můžete
vidět i vy! A že jich opravdu
není málo, což je až s podivem,
s přihlédnutím k tomu, jak
dlouho je sbírají.

Natálie MORÁVKOVÁ

Projdete-li se prvním patrem galerie Špalíček, uvidíte hned několik
různých autíček. Jedná se především
o plastové kousky, k nimž nechybí
ani informační popisky vyvěšené
na zdech. Manželé Tiefenbachovi
je sbírají společně. Paní je většinou
shání a pán se o ně stará plus dodává
jim šmrnc. „Jsme velkými milovníky

těchto československých autíček už
od dětství. Osobně jsem jako holka
vyrostla spíše na autíčkách, protože
můj tatínek je automechanik. Ráda
jsem s ním jezdila do práce a milovala tu vůni dílny, hromady různých
klíčů, šroubků a rozebraných dílů
aut. Několikrát jsem se dokonce svezla v těch starých krásných tatrách
T138 a T148 s tatínkem do práce,
když je šel spravovat. Nebo mne
vozil i v liazkách, což se v té době
dětem málokdy poštěstilo,“ prozradila exkluzivně pro Večerník Tiefenbachová. Její manžel s úsměvem
dodal: „Vedlo nás k tomu hlavně
to, že si můžeme oživit krásné vzpomínky. Plníme si společně dětské
sny, zejména u těch autíček, které

jsme nikdy neměli a nyní je můžeme
mít.“
Co bylo před sedmi lety
tím spouštěcím impulsem?
Manželům Tiefenbachovým se
narodily děti, a tak začali sbírat
první autíčka. „Ke každému
máme osobní vztah. Manžel každé
důkladně vyčistí a naleští, čímž
u nás dostává šanci na druhý život
a můžeme jej předvést na různých
výstavách. Úplně první byla výstava
For Model na Floře v Olomouci,
kde pravidelně vystavujeme již
čtvrtým rokem. Následně jsme byli
v informačním centru ve Šternberku
a nyní jsme se dostali až do galerie
v Prostějově. Co přijde dál, to se
uvidí,“ prozradila Tiefenbachová.

To, co manželé na těchto starých
československých autíčkách oslovuje, je především jejich jednoduchost
a krása, neboť byla navržena tak, aby
se při hře s nimi rozvíjela dětská fantazie.
„Máme radost, když se o ta naše
autíčka můžeme podělit s ostatními
lidmi. Přijdou se podívat, pokochají se krásou těchto hraček a zavzpomínají. To nás na tom naplňuje,
když můžeme jiné lidi udělat na
chvilku šťastnými a odvést je od
všedních starostí do světa, kde tyto
problémy nejsou a neplatí. Do světa
hraček,“ zakončili manželé Tiefenbachovi.
Výstavu můžete shlédnout až do
12. listopadu.
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V prostjovském Špalí(ku nyní mžete vidt stará (eskoslovenská autí(ka.
Foto: Natálie Morávková

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz
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Vítání školního roku POHÁDKY
ve Smržicích

JEDNOV Hasiči z Jednova
každoročně pořádají na místním hřišti Vítání školního roku.
Z akce se postupem času stala
velká událost, a to nejen pro
místní, ale i pro děti z řady
okolních obcí. To se naplno
potvrdilo i uplynulou sobotu.
Večerník byl u toho!

v Jednov! je každým ➢
rokem lepší

SMRŽICE Vstoupit na tuto indiánskou stezku bylo možné od čtrnácté do šestnácté hodiny, tudíž
do cíle se lidé postupně dostávali
až později.

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž

pro Večerník
Natálie
Á
MORÁVKOVÁ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
V Jednově vítají děti příchod školního roku s nebývalou chutí. Alespoň
tak se to jevilo při pohledu na návštěvníky sobotní akce na místním
hřišti. Připraveny pro ně byly nejen
soutěže v hasičských disciplínách,
ale mimo jiné i ukázky výcviku záchranných psů, westernových a historických zbraní a modelů letadel.
Děti si také mohly nechat vytvořit

ZE STRANY 21

Let (ty&místným vrtulníkem Robinson R44 nad Jednovem a okolím byl pro dti opravdovým zážitkem. Foto: Martin Zaoral

bláznivé účesy, rozhlédnout se po
okolí z výškové plošiny, navštívit
laserovou laboratoř Univerzity Palackého či vyzkoušet celou řadu dalších atrakcí. Tou největší byl vrtulník
Robinson R44. Celým odpolednem
provedl Láďa „Sovjet“ Rus. Na akci
za kamarády z Jednova dorazili

i hasiči z Mostkovic, Horního Štěpánova, Brodku u Konice a dalších
obcí.
„Chodíme sem s dětmi pravidelně
a musím říct, že je to tady rok od roku
lepší. Organizátoři se stále snaží přicházet s něčím jiným a tomu odpovídá i zvyšující se návštěvnost. Ostatně

mluvil jsem s hasiči z Protivanova,
kteří sem rovněž dorazili. Přestože se
v Protivanově dnes koná pouť a náměstí je plné kolotočů, není tam prý
zdaleka tolik lidí jako tady,“ nechal
se slyšet jeden z návštěvníků, který
do Jednova dorazil z nedaleké Lhoty
u Konice.

Nejen pro děti, ale i pro dospělé
bylo připraveno celkem deset stanovišť, kde mohli ukázat, co v nich
je. Hned na začátku se objevily problémy s větrem, který unášel indiánce pomůcky. O to bystřejší však
děti musely být, když měly skládat slova z písmenek, která se jim
ztrácela před očima, neboť je vítr
odnášel. Zajímavé bylo například
„rýžování zlata“, za něž si účastník

vybral kamínek nebo kuličku, a indián říkal: „To si schovej, budeš to
potřebovat dál.“ A taky měl pravdu.
Po podlezení překážky, nakreslení
totemu a indiánském nápisu přišlo
na řadu stanoviště, kde si děti právě
z oněch kamínků a kuliček dělaly
amulety. I Večerník ho má.
Pavučiny, překážky, přechod po laně
a další. A u všech přívětiví indiáni
a milé indiánky! Děti na každém stanovišti obdržely razítko, pokud úkol
splnily, inu, opravdu se snažily, aby
jim žádný neutekl. Na konci je poté
čekala sladká odměna. Organizátorka
z TJ Sokol Smržice Irena Laurenčíková už nyní přemýšlí, s jakým tematickým podtextem bude příští ročník
této akce. „Letos se i navzdory větrnému počasí a nesmyslně značeným
uzavírkám i jednosměrkám zúčastnilo stojedenadvacet dětí. Vezmeme-li
v potaz i jejich doprovod v podobě rodičů, někdy i prarodičů, pak můžeme
říci, že na akci celkově dorazilo kolem
čtyřech stovek lidí, což je úctyhodné,“
pochvalovala si Laurenčíková.

NA
MILITARY FEST PŘIJELA KRIMINÁLKA!
Vydařené počasí, skvělé ukázky, ale nejeden problém...
OLOMOUC Tentokrát v Olomouci se uplynulý víkend ozýval cinkot kordů, rachot pušek a dunění
tankových děl. Letošní program
6. ročníku Military Festu jeho organizátoři nejenže rozšířili do dvou
dnů, ale taky zpestřili novými a jedinečnými ukázkami. Vystoupili zde
jako tradičně vojáci s ukázkou první
a druhé světové války, nově pak šermíři na koních, mušketýři s kordy
a jednotky vojsk Varšavské smlouvy
při rekonstrukci okupace Československa z roku 1968. Ač se celá
akce náramně vydařila, vyskytla se
nejedna potíž. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník i přes akci za hranicemi
regionu nemohl chybět.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Tereza
MACHOVÁ
Uplynulý pátek 8. září se na expozice
v olomouckém muzeu Lagerfort XIII.
přišlo podívat asi tři sta lidí. Na tento
den byla naplánována i spanilá jízda
ulicemi hanácké metropole, plán však
narušili nezvaní hosté. Vojenská technika měla zastavit na Dolním náměstí,
organizátory však upozornila olomoucká kriminálka, že se zde chystá
demonstrace odpůrců vojenství a připravované akce. Ti byli pak velice překvapeni, když se vojáci z toho důvodu
na náměstí neukázali!
V sobotu už téměř vše probíhalo bez
problémů. Půldruhou hodinu před
polednem akci zahájili Římané, když

F o too r e poo r táá ž
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2x foto: Tereza Machová
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Letos na Military Fest zavítali nov i mušketý&i, kte&í p&ed- Na ukázkách z druhé svtové války nechybly ani efektní
vedli, jak umí zacházet s kordy.
dýmovnice. Foto: Tereza Machová

Jeden z kavalír vytáhl jako svou zbra/ dámskou podprsenku.
Foto: Tereza Machová
napochodovali na plac a jejich centurion důkladně představil jejich vybavení
a umění boje. Následně prohlásil: „Děti,
teď jste viděli, jak se bojuje s Římany.
Tak pojďte sem, potřebujeme barbary,
kteří by si to vyzkoušeli.“ Děti neváhaly
ani chvíli a pustili se do nich. O hodinu
později v následující ukázce se diváci
ponořili do doby, o níž psal Alexandre
Dumas. Kavalíři na svých šedácích
stínali hlavy či přeskakovali hořící kavaletu. Postarali se ale taky o nemalou
zábavu, když velitel přikázal muži z řad
kavalírů: „Vytáhni svou zbraň, půjdeš
bojovat!“ A dotyčný tázavě pohlédl na
velitele s podprsenkou v ruce.
Jedinečnou rekonstrukci okupace
Československa z roku 1968 uvedl
dobový záznam, který mohli tehdy všichni občané slyšet v rádiu.
Poté přijela vozidla vojsk Varšavské
smlouvy, která zajistila perimetr.

Military Fest nakonec uzavřelo představení druhé světové války. Velký
souboj mezi wehrmachtem a sověty
doprovodila nekonečná střelba z kulometů jakožto i barevné dýmovnice
a dunění tankových děl. Tohle a ještě
mnohem více mohli vidět ti, již proslulý
Fest navštívili. Litovat můžou právě ti
jedinci, co si jej nechali ujít, protože bylo
skutečně o co stát.
„Mrzí mě, že letos jsme evidovali asi
jen něco okolo dvou a půl tisíce lidí.
Military Fest se povedl a ti, co na něj
nedorazili, přišli o neskutečné zážitky.
Letos jsme zařadili mimo jiné spoustu interaktivních ukázek, do nichž se
mohli zapojit i diváci. Je fakt, že na tento
den v Olomouci připadlo ještě několik
dalších akcí, takže je možné, že se počet
návštěvníků nakonec rozmělnil mezi
ně...,“ posteskl si i jeden z hlavních organizátorů akce Petr Kučera.

DESET LET Okrašlovacího spolku
zpest-í další Ji-inkové odpoledne
PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
města Prostějova pořádá tuto neděli 17. září tradiční JIŘINKOVÉ ODPOLEDNE. I letos bude věnováno
jedné ze členek, zesnulé Jarmile
Pospíšilové. Navíc spolek oslaví
deset let od svého znovuobnovení.
Do Národního domu si tentokrát
přizval nové hosty.
Okrašlovací spolek obnovil svou činnost na podzim roku 2007, kdy na
slavnostním zahájení v kavárně Národního domu vystoupil houslista
Pavel Šporcl a Divadelní společnost
Historia. „Naše činnost je rozsáhlá od
výsadby stromů, úprav zahrad mateřských či základních škol až po činnost
kulturní, publicistickou či charitativní.
S módními přehlídkami, které se staly
za dobu existence spolku již tradičními, se začalo v roce 2009, kdy se usku-

tečnila první módní přehlídka modelů
podzimní a zimní kolekce návrhářky
Ivety Nedomové. Hlavními modelkami byly herečky Květa Fialová a Naďa
Konvalinková,“ zavzpomínala Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
V následujících letech spolek uspořádal přehlídku květinových modelů
a boa květinářství Floris, které se účastnil i herec Pavel Trávníček, své umění
pletení a háčkování předvedla Petra
Kotrysová. V posledních ročnících
módních přehlídek, které po úmrtí
jedné z členek spolku nesou jméno Jarmily Pospíšilové, Okrašlovací spolek
spolupracoval se svatebním salonem
Marilyn i oděvním domem Koutný.
Letos budou součástí programu ukázky pletených modelů, a sice ať strojově,
či ručně. „Je to móda určená ke každo-

dennímu nošení a vhodná pro jakýkoli
věk. Věřím, že se modely budou líbit,“
uvedla za pořadatele Petra Kotrysová
s tím, že své výtvory budou mimo ní
prezentovat Karen Janíková a Lenka
Štěpánková. K dokonalosti předvádějících zcela jistě přispěje i Ranae make-up Radky Koskové, která se bude prezentovat líčením. O kulturní zážitek se
postará semifinalista Superstar Tomáš
Jurenka a Taneční studio Jany Bálešové. Výzdobu a květinové vazby, které
budou k vidění v přednáškovém sále,
zajistí opět studio Floris Pavly Koutné.
„Už teď se těším na všechny, kteří si najdou čas a Jiřinkové odpoledne navštíví. Zcela jistě nebudou litovat,“ přidala
pozvání Milada Sokolová.
Program začne v 16.30 hodin
v přednáškovém sále Národního
domu.
(red)

Srbští a polští policisté na radnici
PROSTĚJOV Uprostřed minulého týdne přicestovaly na návštěvu
do Prostějova dvě policejní delegace. Zatímco srbští „parťáci“
z Prijepolje jsou na Hané po mnoha letech téměř jako doma, polští
kolegové z partnerského města
Šróda zavítali na Hanou teprve
poprvé.

FOTOGALERIE
klikni na
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Obě delegace pozval již tradičně
Sportovní klub policie Moravan
v čele s předsedou Pavlem Hlaváčem. Náplní prvého dne pobytu
byla návštěva prostějovské radnice,
kde zúčastněné přivítala primátorka
Statutárního města Prostějov Alena
Rašková a její náměstci Pavel Smetana a Zdeněk Fišer.

Vedoucí srbské delegace z Prijepolje Ranko Tabaševi p&edává primátorce Alen Raškové upomínkové dárky od srbské policie.
Foto: Tomáš Kaláb
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Tomáš KALÁB
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Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice
Obec: Ohrozim, Mostkovice - Obec: Prostějov
Dne: 22. 9. 2017 od 7:30 do 15:30 Stichovice
Dne: 3. 10. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratel- Dne: 26. 9. 2017 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: Šárka č. 32
ská trafostanice Přemyslovice drů- hodin. Vypnutá oblast: celá lokali- – 42 vč. kotelny.
bežárna 1. (č. 300814) - vypnutí se ta chat nad Čubernicí, mimo hotel, Obec: Prostějov
netýká domácností.
vodojem a č. 110.
Dne: 4. 10. 2017 od 7:30 do 16:00
Obec: Buková
Obec: Nové Sady, Březina
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Dne: 22. 9. 2017 od 7:30 do 9:00 Dne: 26. 9. 2017 od 7:30 do 12:00 Valašská, Lomená, OM TK z rohu
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: celé obce ul. Valašská, Za Velodromem - RD
Buková vč. podnikatelských sub- Nové Sady a Březina.
na p.č. 6021/3, ul. Krokova od ul.
jektů. Odběratelská trafostanice: Obec: Nezamyslice, Mořice, Ví- U Stadionu po ul. Za Velodromem.
Buková voda (č. 300747), Buková ceměřice
Obec: Prostějov
ZD (č. 300748).
Dne: 27. 9. 2017 od 7:30 do Dne: 5. 10. 2017 od 7:30 do 15:30
Obec: Výšovice
13:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: Šárka č. 34
Dne: 25. 9. 2017 od 7:30 do 15:30 celá obec Nezamyslice (mimo a objekt kotelny.
hodin. Vypnutá oblast: část obce ulice Komenskěho a areálu želez- Obec: Unčice, Pavlovice u Koj.,
Výšovice: č.p. 37, 35, 79 a 80. Jed- ničního nádraží). Část obce Mo- Srbce, Vitčice, Dlouhá Ves, Vrnostranně ulice od č. 174 po 169.
řice: Oboustranně podél silnice choslavice, Němčice n H., Mořice
Obec: Klenovice na Hané, Čelčice, ve směru od Vrchoslavic na Ne- Dne: 6. 10. 2017 od 7:30 do 14:30
Ivaň
zamyslice. Ulice podél silnice ve hodin. Vypnutá oblast: celé obce vč.
Dne: 25. 9. 2017 od 7:30 do 14:00 směru od Němčic od č.18 a 105 podnikatelských subjektů: Unčice,
hodin. Vypnutá oblast: celá obec po konec obce směr Uhřice (vč. Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice,
Čelčice (vč. podnikatelských sub- areálu čerpací stanice fy PB Plast). Dlouhá Ves, Vrchoslavice. Část obce
jektů). Část obce Ivaň: oboustranně Oboustranně ulice od č.178 a 42 Mořice: oboustranně podél silnice od
ulice od č. 163 a 169 po č. 27 a 103, po konec obce s čísly 191 a 164. č.17 a 21 (vč. uličky za kostelem) po
oboustranně ulice od č. 147 a 1 po Areál úpravny vod Víceměřice. konec obce směr Němčice. Ulice s č.
č. 10 a 69. Ulice od č. 107 po č. 193. Odběratelská TS: Nezamyslice 40, 41, 85, 87, 82, 27. Ulice od č.180
Část obce Klenovice na Hané: Ulice ČD (č. 300721).
a 108 po č. 163 a 96. Část obce Němčiod č.215 a 128 po č.312 a 288, od č. Obec: Nezamyslice, Víceměřice, ce nad Hanou: celé ulice Havlíčkova,
80 a 70 po č.224, od č.254 a 107 po Doloplazy, Dřevnovice
Šafaříkova, Chmelín. Jednostranně
č.320 a 122, ulice od č.291 a 81 po Dne: 2. 10. 2017 od 7:30 do ulice Horní brána od č. 271 po č. 420.
č.89 a 88. Jednostranně ulice od č.91 12:00 hodin. Vypnutá oblast: Oboustranně ul. Zahradní od ul. Šafapo č.99. Areál ZŠ včetně přilehlých část obce Nezamyslice: celá ulice říkova po č.p. 133 a 471. Jednostranně
ulic. Oboustranně ulice od č.102 Komenského vč. areálu nádraží, Komenského nám. od č.p. 64 po 59,
a 64 po onec obce s č.225, ulice od areál Metalšrot Dřevnovice. Část vč. č.p. 168 (ZUŠ). Odběratelské trač.310 a 295 po č.261 a 299. Ulice obce Víceměřice: oboustranně fostanice: Mořice ZD (č. 300711),
od č.268 a 147 po č.195 a 293 (vč. ulice od č. 180 a 171 po č. 186 Mořice sladovna (č. 300710), ZD
č.2787 a 279). Ulice s čísly 285 a 318. a 183. Areál fy. Pila K+L. Odbě- Vitčice (č.300302), ČOV Němčice
Odběratelské trafostanice: Ivaň ZD (č. ratelské TS: Doloplazy ZD (č. nad Hanou (č.702357), ZOD Agris300697), Klenovice Technomat (č. 300693), Dřevnovice Centrokov pol Vrchoslavice (č.300309).
E.ON Česká republika, s.r.o.
300701), Čelčice Crhan (č. 300685). (č. 300694).

Naše


reagovala v průběhu realizace na problémy se zdlouhavým vyřizováním žádostí českými úřady, třeba navýšením
kapacit pro přijímané žádosti i personálním posílením na úřadech.
Největší poptávka firem je po řemeslnících, jako jsou truhláři, tesaři,
omítkáři, štukatéři, podlaháři,
kamnáři, kameníci nebo malíři.
Firmy postrádají ale i pekaře, cukráře,
kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele
skotu, přetrvává vysoká poptávka po
řidičích a kvalifikovaných dělnících
elektrických a energetických zařízení a skladnících.
Podle Komory pilotní projekt sice
není řešením strukturálního problému trhu práce, krátkodobě se ale
osvědčuje, a proto navrhuje rozšířit
režim o další země s kulturně a jazykově blízkými uchazeči o zaměstnání.
Příkladem může být Srbsko, které se
dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností stejně jako jiné země jižní
Evropy, třeba Španělsko nebo Řecko.
Komora se zároveň vymezuje proti
hlasu odborů, který očerňuje zaměstnavatele. Podle Hospodářské komory je šíří odborářští předáci od stolu,
kteří nemají povědomí o reálné situaci
ve firmách a zkušenosti s výrobou.
Ze šetření Hospodářské komory totiž firmy, ve kterých působí odborové
organizace, je personální posílení o zaměstnance z Ukrajiny v drtivé většině
konzultováno také s odbory. Na 96
% odborových organizací působících
ve firmách si uvědomuje tíživou situaci,
výhrady k personálnímu posílení proto
měla pouhá 4 procenta z nich.
Není pravdivé ani tvrzení, že zaměstnavatelům jde o levnou pracovní sílu. „Jde
o individuální pochybení. V případě zaměstnání cizince je totiž podle nařízení
MPSV zaměstnavatel povinen nabídnout cizinci pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném
pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními nebo pracovními smlouvami,“ doplňuje viceprezidentka Hospodářské
komory Irena Bartoňová Pálková.
Firmy navíc těmto zaměstnancům nabízejí řadu benefitů. Nejčastěji jde o
ubytování (39 %), stravné (34 %),
příspěvek na dopravu (12 %) a jinou
pomoc, např. při vyřizování dokumentů, běžných účtů apod. (11 %).
Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům
ČR. Až tehdy, jakmile není volné
pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, je pozice zařazena do centrální
evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž je možné ji nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.
(tisková zpráva HK ČR - upraveno)

která se účastnila zahraničních misí.
Pro návštěvníky bude vyhrazeno parkoviště na Komenské ulici.
Za organizátory Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce
v Prostějově, Svaz průmyslu a dopravy
a Statutární město Prostějov. (red)
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HANÁCKÝ JERUZALÉM

PROSTĚJOV

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme skvrny ve
fotosféře, ale také protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Projekční metodou si pomocí
Slunce ukážeme i rotaci Země. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Prohlédneme si
planetu Saturn ozdobenou soustavou prstenců a rovněž objekty hlubokého vesmíru, jako jsou dvojhvězdy,
mlhoviny, hvězdokupy i galaxie. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh „JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO
LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.
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Mimo jiné zde bude možné shlédnout kamion s tahačem, vojenskou
techniku Armády České republiky
a Vojenské policie včetně přehlídky zbraní naší armády. Návštěvníci
budou mít jedinečnou příležitost
prohlédnout si vojenská vozidla,

již příští středu

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ

Rok od spuštění vládního pilotního
projektu na rekrutování pracovních
sil z Ukrajiny Hospodářská komora
vyřídila 1023 žádostí firem o 6404
uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny.
Podle jejího odhadu ve výrobě v
ČR už pracuje třetina z nich. Firmy
se ale marně snaží obsadit přes 180
tisíc pracovních míst, Hospodářská
komora proto navrhuje rozšíření pilotního projektu o další země, jako
je kupříkladu Srbsko.
„Firmy čelí nečekanému problému, který ale bude negativně doléhat na celé
tuzemské hospodářství. Mají zakázky,
ale nemají zaměstnance, kteří by na nich
pracovali. Kvalifikace lidí na úřadech práce neodpovídá požadavkům trhu nebo se
práci vyhýbají. Firmy proto volí krizové
řešení zaměstnávání kvalifikovaných cizinců s alespoň výučním listem, i přestože
zaměstnavatelům takový krok přináší nemalé dodatečné náklady – na
vyhledání vhodných uchazečů na Ukrajině, jejich dopravu, ubytování, zaškolení,
překlady předpisů a pracovních postupů,“ vysvětluje prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
Komora v této souvislosti uvítala,
že projekt na rychlejší vyřizování
žádostí zahraničních uchazečů o
zaměstnanecké karty vláda spustila
navzdory odmítavému postoji odborářů. Také ocenila, že vláda pružně
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PROSTĚJOV Už příští středu 20.
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46,90
29,90
45,90
29,90 45,90 (32,5 g) září 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
proběhne ve Společenském domě
F22O7t 19,90
21,90
17,90
14,90
Prostějov již druhý ročník Burzy
práce a vzdělání, na které se před1'j f i 
staví významní zaměstnavatelé re29,90
29,90
29,90
39,90
(=N63t
gionu a odborné střední školy, kteAngličané na něj nedají po generace ani dopustit, čím dále více oblíbenější je i u nás. Stal se nezbyt- ré s těmito firmami spolupracují.
nou součástí snídaně i odpolední chvilky klidu. Navíc k němu často saháme, když nám právě není Akce je určena především pro žáky
nejlépe... Proto je dobré vědět, že citronový se zázvorem i klasický Pigi od značky Jemča najdete základních škol, středních škol, pro
v v Penny marketu, ve druhém případě je shodná cena i v Albertu. Nejlevnější Loyd a Teekane každého kdo hledá práci nebo po(společně s Penny marketem) nabízí Kaufland, pro zelený Pickwick se vypravte do Billy či Teska volání pro sebe nebo své děti, kdo se
a černý Lipton má na nejnižší hranici hned trojice marketů.
Přejeme dobrou chuť! zajímá o pracovní trh.
Průzkum proveden ve středu 6. září 2017
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... tentokrát ze sortimentu: 
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letos slavíme jubileum...

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Ve vašem případě se nedá vyloučit menší
výhra v sázkové hře. Budete mít nyní
totiž takové štěstí, že si budete moci
dovolit riskovat snad ve všem. Ale pozor, rodinu z těchto hrátek vynechte.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Na ulici vás osloví zcela neznámý člověk, který požádá o pomoc. Máte sice
sociální cítění, ale na druhé straně se
budete obávat podvodu. A zcela oprávněně! Nenechte se proboha napálit!
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Jste soutěživé typy, takže se klidně s kolegy
můžete o něco vsadit. A jelikož máte
hodně blízko ke sportu, zkuste někoho vytáhnout k závodu v běhu. Za peníze ho předběhnete o parník!
RYBY – 21.2. až 20.3. Na pracovišti prožijete celkem klidné období,
ovšem doma vám bude hořet koudel
u zadnice! Poslední dobou rodinu
zjevně zanedbáváte, takže se nedivte,
že se doma s vámi nebaví ani pes! Napravte to.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22.7. až 22.8. Dostanete příležitost ukázat před nadřízenými, že sázka
na vaše schopnosti nebyla lichá. S těžkým úkolem si sice nejprve nebudete
vědět rady, ale pomůže vám člověk, od
kterého byste to nejméně čekali.
PANNY – 23.8. až 22.9. Se svým
partnerem žijete už dlouho, ovšem právě nyní prožijete obrodu svého vztahu.
Pocítíte k sobě lásku jako na úplném
začátku, takže stejně jako před lety budete provádět ty samé skopičiny.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Přímo drásat
nervy vám bude jeden ze sousedů. Na
jeho chování si již dlouhodobě stěžujete, ovšem tentokrát to bude opravdu
vrchol. Budete se muset spojit s ostatními nájemníky a razantně zakročit.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Ve vaší
blízkosti se objeví člověk, který vám
jednoznačně půjde po krku. Až později zjistíte, že se vám chce pomstít
za příkoří, kterého jste se na něm dopustili kdysi dávno. Dávejte si pozor,
myslí to vážně!

Také se vám zdá, že najednou všude okolo přibylo dětí? Následující dny budou
varováním zejména pro řidiče, kteří by neměli školní drobotinu přehlížet. Buďte
na silnicích ve střehu i tam, kde byste přecházející dítko vůbec nečekali!

BERANI – 21.3. až 20.4. Vaše bohatá fantazie se tentokrát osvědčí. Vymyslíte totiž ďábelský plán, kterému
zprvu nikdo věřit nebude. Ale pokud
se ho budete držet, nečekaný úspěch
se dostaví a vy budete platit za hrdiny.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Překonejte
konečně svoji lenivost a zapojte se do
kolektivní práce. Doposud na vás kolegové nahlíželi jako na brzdu, která zhatí
veškeré plány. Máte nyní jedinečnou
možnost dokázat, že se všichni pletou.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Léto se
stále nechce vzdát své vlády, což vám
pochopitelně vyhovuje. Dostanete
enormní chuť strávit jeden z posledních romantických víkendů. Budete
to mít ale složité v tom, abyste přemluvili partnera k výletu.
RACI – 22.6. až 22.7. Nebuďte na sebe
tak přísní, v těchto dnech si budete moci
dovolit jedno malé povyražení a tak trochu si vyhodit z kopýtka. Ostatně změnu prostředí potřebujete jako sůl, určitě
přijdete na jiné myšlenky.
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Konstelace hvězdý bude v

infoservis

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Středa 13. září, 18:00 hodin.
Tohle datum a tento čas si uložte do svých
mobilů či poznačte do svých diářů s důležitým
upozorněním: nesmím chybět na prostějovském
„zimáku“! Daný termín je totiž vyhrazen
prvnímu domácímu střetnutí hokejistů LHK
Jestřábi ve WSM lize mužů 2017/2018, jejich
soupeřem bude celek HC Stadion Litoměřice.

OHLASY PO DERBY NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

PŘEROV, PROSTĚJOV Hned na
úvod WSM ligy mužů 2017/2018
se hokejisté LHK Jestřábi srazili
s největším arcirivalem. A duel
úvodního kola nového ročníku
prvoligové soutěže na ledě Přerova jim výsledkově nevyšel. V prestižním derby nevsítili v sobotním
podvečeru ani gól, sami dva inkasovali a na kontě tak okamžitě mají
jednu trpkou prohru. Marnou
snahu sledovaly i čtyři stovky hlučných prostějovských fans.
Do zápasu přitom svěřenci Jiřího
Vykoukala vstoupili výborně. Bruslařskou aktivitou vyvinuli počáteční
tlak a během prvních pěti minut vyslali na bránu zásluhou Nouzova útoku několik zajímavých ran, které ale
Šimboch zneškodnil. Načež v 6. minutě udeřilo na opačné straně. Fořt
dostal puk od Pšurného, pohotově
napřáhl z pravého křídla a zavěsil nad

HC PRE
LHK PV

Grohovu lapačku - 1:0. Na Jestřáby
obdržená branka zapůsobila jako
studená sprcha, přesto mohli brzy
vyrovnat. Přesilovku však navzdory
dvěma slibným možnostem nevyužili a vzápětí fauloval Drtina. Při hře
čtyři na čtyři domácí podruhé skórovali, jenže trefa neplatila kvůli vysoké
holi. Ve zbytku startovací třetiny pak
měli jasně navrch hosté, leč bez efektu. Mikliš sám před Šimbochem zahodil tutovku, k ničemu nevedla ani
další početní výhoda včetně půlminuty v pěti proti třem. Zubři úporně
bránili těsný náskok.
Tlak Prostějova zastavili až zkraje
prostřední části díky přesilovkám.
Sýkora zamířil ve 26. těsně nad, tamtéž šla jedovka Zbořila o dvě minuty
později a v tomto případě kotouč
dokonce klepnul o horní tyč. Výběr
LHK oslabení přečkal, aby se poté
nadechoval k novému náporu. Bohužel přišel jiný trest, tentokrát dokonce vyšší pro Rudovského za ostrý
zákrok na Chmelíře. Pětiminutová
početní převaha ale přerovským plejerům moc nevyšla kromě loženky

nuty vyvinuli svou hokejovou aktivitou nový tlak, ovšem znova bez efektu.
Divíšek v šanci ztroskotal na bezchybném Šimbochovi, Hozákovi samotnému u levé tyče utekla v klíčové chvíli
neposedná pryž. K ničemu nevedla
ani power play započatá už dvě minuty před závěrem normální hrací doby,
byť Holíkova bomba jen o fous minula
klec. A jakmile v čase 59.19 putoval na
trestnou lavici Nouza, znamenalo to
definitivní konec nadějí jestřábí letky
na bodový zisk v hájemství úhlavního
soka.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Kamil PØECECHTÌL
– HC ZUBR Pøerov
„Utkání bylo takové, jaké jsme ho očekávali - napínavé, důrazné a tvrdé. Bylo také
velice vyrovnané a mělo všechny atributy, které má pořádné derby mít. Všichni
jsme si ho pěkně užili.“

Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Děkuji týmu za předvedenou hru. Podle
mě to na první kolo bylo z obou stran velmi slušné utkání. Pro Dominika Groha šlo
o první start v takovéhle soutěži a odvedl
parádní výkon, stejně jako všichni hráči.“

  

Fořta, kterou skvěle vychytal Groh.
Následně se dopustili nedovolených
zákroků pro změnu Přecechtělovi
svěřenci a v krátké přesilové hře dvou
mužů Dvořáčkovu obří příležitost
zmařil Šimboch.
Šlo o klíčový okamžik, neboť nedlouho po otevření třetí periody tuři pojistili své vedení. Končila 43. minuta,
když Procházka vypálil zpoza kruhů
a tvrdým projektilem procedil Groha
- 2:0. Takový vývoj zubří chásce naprosto vyhovoval, poměrně dlouho
po zvýšení bez větších problémů hájila skóre fyzicky defenzivním pojetím.
Přesto ptačí dravci přibližně od 50. mi-
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dolovat bod za remízu po šedesáti minutách,
načež nezvládlo prodloužení, respektive nájezdy.
Momentálně však červenobílí disponují asi větší
hokejovou kvalitou než loni. „Slávisté rozhodně
patří k favoritům letošní WSM ligy. Nám se však
u nich hrává docela dobře a není nutné se předem
něčeho bát, i když přes léto posílili. Například
od nás přetáhli Lukáše Krejčíka, který Havířovu
nasázel čtyři góly. Musíme se s ním domluvit, aby
v zájmu určité solidárnosti proti nám střelecky
mlčel,“ vtipkoval kapitán Jestřábů. Vzápětí vážně
dodal: „Jak už jsem zmínil, není potřeba mít
přehnaný respekt. Při očekávané vyrovnanosti lze
bodovat vlastně v každém prvoligovém utkání,
včetně toho pražského.“
Obavy ze špatného začátku sezóny Venkrbec nijak
přehnaně nemá. „Pochopitelně je lepší odstartovat vítězně a my uděláme maximum, abychom
po porážce v Přerově dosáhli na první vítězství co
nejdříve. Na druhou stranu jde pořád jen o sport
a pokud to teď nevyjde, nic strašného se nestane.
V dřívější minulosti jsme se dokázali vyhrabat
z různých krizí, hlavní je nepodléhat rychle panice.
Čímž vůbec nechci přivolávat žádné nepříznivé
výsledky. Naopak jsem přesvědčený o našich schopnostech a snad je hned od středy začneme potvrzovat výhrami,“ uvažoval Matouš.
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nachystat. Je pravda, že dlouhodobě se nám na ně
příliš nedaří, ale po letních změnách na obou soupiskách teď může být všechno úplně jinak. Já jsem
přesvědčený o síle našeho současného mančaftu,
jen ji musíme naplno ukázat na ledě. A přesně za
tím ve středu půjdeme. Chceme kvalitní výkon i co
nejjasnější vítězství,“ řekl kapitán LHK Matouš Venkrbec.
Zároveň na otevírací souboj před vlastními diváky pozval všechny příznivce. „Naši fanoušci
mi udělali radost tím, jak tradičně skvěle a navíc
slušně povzbuzovali během hanáckého derby.
Dokonce v jednu chvíli skandovali společně
s přerovskými fandy pro český hokej, což bylo
něco unikátního. Že by se s největšími nepřáteli
na něčem shodli? To si za uplynulé roky fakt nepamatuju, ale samozřejmě tím lépe. Fanouškům
tleskám a věřím, že parádní kulisa bude i na
Litoměřice,“ zdůraznil Venkrbec.
O nejbližším víkendu pak Prostějované vyrazí
do hlavního města ČR, kde se v sobotu 16. září
od 17:30 hodin utkají s tamní Slavií Praha. Ta se
odpíchla do aktuálního prvoligového dění mnohem lépe, neboť smetla Havířov 5:1. A hanáckou
partu přivítá po výjezdu uprostřed probíhajícího
týdne do Českých Budějovic. V uplynulé sezóně
přitom elhákáčko dokázalo v Edenu dvakrát vy-

Následuje sobotní výjezd do Prahy za Slavií s Krejčíkem
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VSETÍN, PROSTĚJOV Poslední
přípravný duel před startem nového
ročníku WSM ligy mužů odehráli
prostějovští hokejisté minulé úterý
ve Vsetíně. A na ledě ambiciózního
nováčka soutěže se jim vůbec nepovedl. Místo pozitivního naladění na
mistrovské boje si z Lapače odvezli
šestigólový výprask.
Oboustranně klidný úvod ničemu takovému nenasvědčoval, jenže pak v 8. minutě poprvé udeřil Březina a do 14. už
domácí vedli o tři branky. Slováček sice
neproměnil trestné střílení, leč za chvíli
v rozmezí šestašedesáti sekund překonali Neužila pohotoví Vávra s Pokorným –
3:0. Aby toho nebylo málo, v 18. minutě
přidal čtvrtou trefu Frolo z dvojnásobné
přesilovky. Aspoň trochu zvednout hlavy mohli Jestřábi minutu před úvodní sirénou, kdy Voženílek v oslabení propálil
Horčičku - 4:1. Přesto se zdálo být před-

VHK VSE
LHK PV

časně rozhodnuto, a jak následný vývoj
ukázal, také bylo.
Valaši bez problémů kontrolovali dění
na kluzišti, aby v 36. rovněž při vlastním oslabení ex-Jestřáb Holomek
šikovně tečoval. Zanedlouho však
podobně puk usměrnil Venkrbec těsně po vypršení početní výhody - 5:2.
Jakékoliv myšlenky na případný zvrat
se ale ukázaly jako plané a nepřišla ani
další korekce. Naopak skóre završil ve
45. minutě Březina, čímž dal výsledku
debakloidní podobu - 6:2.
„Z naší strany to byl opravdu špatný zápas. Víc vám k tomu asi neřeknu,“ suše
po nevydařeném střetnutí konstatoval
trenér LHK Jiří Vykoukal. Jeho svěřenci sice vyhráli na střely 30:24, jenže tuhle aktivitu v úspěch nepřetavili. „Herně
se nám poslední přátelák povedl dobře
a s výsledkem jsme taky spokojení.
Kromě druhé třetiny kluci předvedli
kvalitní výkon, teď už se můžeme v klidu chystat na první ligové kolo,“ zhodnotil o poznání sdílnější kouč VHK
ROBE Jiří Dopita.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Debakl od Vsetína
v ligové generálce

PŘEROV Už mnohokrát v minulosti, včetně té nedávné, přinesly
vyhecované souboje mezi prostějovskými a přerovskými hokejisty
řadu různých průšvihů ze strany
neukázněných příznivců. Tentokrát
ale k ničemu nekalému nedošlo, naopak, sobotní derby na ledě Zubrů
proběhlo z diváckého hlediska na
jedničku.
„Musím poděkovat fanouškům, že se
zdrželi veškerých vulgarismů, dělobuchů a podobných věcí,“ řekl při hodnocení duelu hlavní trenér Jestřábů Jiří
Vykoukal. Sám od sebe tak ocenil vynikající atmosféru, kterou zahajovacímu
střetnutí nové prvoligové sezóny oba
tábory fandů vytvořily.
Hlediště Meo Arény Přerov sice nebylo
zaplněno do úplně posledního místečka, přesto oficiálně nahlášená návštěva
2 639 diváků vytvořila optický dojem
téměř vyprodaného zápasu. A jeho kulisa se opravdu stala vítanou ozdobou, na
čemž se společnou měrou nejvíce podílely kotle domácích i hostujících fans.
Z Prostějova dorazilo věrných příznivců jako vždy na derby více než dost
a platí, co zmínil kouč Vykoukal. Svůj
mančaft podporovali slušným povzbuzováním naprosto příkladně. Nezbývá
než dodat: jen tak dál po celý soutěžní
ročník 2017/18!
(son)
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Jak Jestřábům, tak Severočechům vstup do nové
sezóny výsledkově nevyšel. Derby porážku 0:2
v Přerově podrobně rozebíráme na mnoha jiných
místech této dvoustrany, zatímco litoměřický výběr
podlehl na vlastním ledě 2:5 Českým Budějovicím.
Favoritovi sice dlouho vyrovnaně vzdoroval, ovšem
nakonec stejně padl.
Jestřábí letka nemá na Kališníky dobré vzpomínky
z minulého ročníku, kdy s nimi prohrála 1:5, 1:4
a dokonce 3:8. Zatím poslední vzájemný mač ale
urvala 4:3, čímž si na sklonku ledna notně pomohla
k postupu do předkola play off. Soupeř naopak
musel do nepopulární skupiny o záchranu, načež
obsadil jedenácté místo. Nyní potřebují premiérové
na úvod, o rok později dokonce čtyři body jako sůl oba středeční protivníci.
vstupní neúspěchy za sebou. Jen loni „Litoměřice mají spíš mladší kádr a dá se od nich
dokázali Venkrbec a spol. odčinit star- očekávat rychlý důrazný hokej, na což se musíme
tovací porážku z Jihlavy třemi následnými výhrami.
Podaří se teď něco podobného?
V nejbližším týdnu se o to Jestřábi
pokusí nejprve doma proti Litoměřicím (středa 13. září, 18.00 hodin)
a poté na Slavii Praha (sobota
16. září, 17.30 hodin).
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>>> dokončení ze strany 27
Stávající předseda LHK Jestřábi
Prostějov spolek Vladislav Odstrčil
se k celé záležitosti odmítl vyjádřit
a už nejméně po šesté přislíbil rozhovor později... Další z nejvyšších
činovníků a muž podepsaný pod
tímto pádem nejsilněji Michal Tomiga mobilní telefon ve druhé polovině
týdně nebral a nesehnali jsme jej ani
v kanceláři na „zimáku“.
Co bude s mladými Jestřáby dál? Jde
o faktický konec oddílu? A kdo zaplatí dluhy? Na tyto odpovědi si tak
budeme muset počkat...
(red)

VYLOUČENA

v Prostějově
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Mezi hokejovými mantinely

najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

Solidní výkon LHK v přerovském derby
zhatila špatná produktivita při zakončení

letos slavíme

Pro Prostějovany nijak potěšitelná čísla, naopak přerovská družina se může
radovat, jak z těchto statistik, tak především z čerstvého triumfu.
A v čele spokojeného tábora pochopitelně stojí kouč Kamil Přecechtěl, bývalý vůdce jestřábí ekipy. „Utkání bylo takové, jaké jsme ho očekávali - napínavé,
důrazné a tvrdé. Bylo také velice vyrovnané a mělo všechny atributy, které má
pořádné derby mít. Všichni jsme si ho
pěkně užili,“ použil ostřílený lodivod
(ne)vědomě předzápasová slova svého
někdejšího parťáka Vykoukala.
Současný první muž na prostějovské
střídačce totiž před bitvou krajských
rivalů prohlásil, jak se těší na to, že si ji
všichni užijí. Nepříznivý rezultát místo
toho evokuje neblahé vzpomínky na
začátky minulých prvoligových sezón,
které se hanácké letce většinou vůbec
nepovedly. V roce 2014 tři prohry

. %  **  *  %*&$&E
P* !!
Foto: www.hokejprerov.cz
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Přesto nelze ptačí dravce jen kritizovat,
neboť po herní stránce se v třaskavém
střetnutí prezentovali poměrně dobře. Domácí přestříleli ranami na bránu
32:26, dostali se i do několika vyložených šancí. Doplatili však na jalovost při
zakončení. Některé tutovky sami zazdili,
jiné jim vychytal skvělý gólman Juraj Šimboch, někdejší člen jestřábí party.
„Děkuji týmu za předvedenou hru. Podle
mě to na první kolo bylo z obou stran
velmi slušné utkání. Pro Dominika Gro-

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

ha šlo o první start v takovéhle soutěži a
odvedl parádní výkon, stejně jako všichni hráči,“ nesáhl hlavní trenér LHK Jiří
Vykoukal ve svém hodnocení k žádné
kritice. Naopak i přes porážku chválil, a
zejména ocenil mladého, teprve devatenáctiletého strážce prostějovské svatyně.
Nicméně Jestřábům sympatický hokejový projev nijak nepomohl, vinou nulové
produktivity jim zůstaly bodově prázdné
ruce. A úhlavní sok na ně opět vyzrál,
stejně jako v závěru minulého ročníku
během předkola play off. Tehdy i nyní
nedokázali zvítězit na sokově kluzišti, jež
zůstává „elhákáčku“ poslední dobou převážně nedobytné.
Tím pádem Zubři naklonili bilanci
vzájemných mačů za uplynulých deset
let ještě víc na svou stranu, konkrétními ciframi vyjádřeno 20-4-5-12 ve prospěch HC při celkovém skóre 132:99.

PROSTĚJOV Od návratu do první ligy v roce 2014 hokejisté
LHK Jestřábi Prostějov ještě nikdy nevyhráli svůj úvodní mistrovský duel nové sezóny. Tohle výsledkové prokletí nezlomili
ani na startu WSM ligy mužů 2017/18, když sobotní derby mač
zahajovacího kola v Přerově patřil hanáckému konkurentovi
hubeným poměrem 2:0.

START HOKEJISTŮ ZA

bude sezóna 2017/2018 vyvíjet?
„Samozřejmě se na nastávající sezónu
těším, proto to přece děláme. Chceme přinést prostějovským fanouškům
i sobě co nejvíce pozitivních emočních
prožitků s hokejem. Pevně věřím, že to
bude dobrá sezóna.“
 Jaké jsou ambice týmu, pomýšlíte
alespoň na semifinále?
„Dlouhodobé ambice jsou stále stejné,
rozhodně bychom se chtěli dostat co
nejdál. Ale to chtějí všechny týmy, tak uvidíme, jak se nám letos podařilo prostějovskou letku poskládat.“
Koho ze všech čtrnácti účastníků
favorizujete na boj o extraligu a jak
by do této bitvy mohl promluvit
Prostějov?
„Já si myslím, že ty čtyři týmy jsou všem
jasné: Karlovy Vary, České Budějovice,
Kladno a Slavia, ale bude hodně týmů,
které jim budou tuto cestu ztrpčovat,
a Prostějov by k nim měl patřit.“
Znovu se změnil formát soutěže,
jak se vám osobně zamlouvá, že se
nesestupuje a že bylo zrušeno předkolo play-off?
„Nezamlouvá se mi vůbec a byl jsem kategoricky proti. Bohužel toto rozhoduje
úzká skupina lidí na hokejovém svazu
a my s tím nic nenaděláme...“
 V přípravě do Prostějova znovu
po třech letech zavítal extraligový
klub, je to i určitá známka prestiže

 Jste také plný očekávání, jak se

Jiří
MOŽNÝ

Exkluzívní
rozhovor
pro Večerník

a mohlo by se to změnit v každoroční tradici?
„Ano podařilo se nám domluvit zápas
s Pardubicemi a moc jsem si ho užil, hlavně vzhledem k výkonu, který jsme předvedli. S Pardubicemi máme dobré vztahy,
vždyť od nich máme v týmu dnes tři hráče - Drtinu, Horynu, Voženílka a ještě to
nemusí být konec. A navíc Tomáš Divíšek v Pardubicích bydlí.“
Předpokládám, že vás výsledek potěšil, může být měřítkem a znamením
pro sezónu?
„Za výhru jsem rád, ale vůbec bych ji
nepřeceňoval, naše motivace vyhrát byla
rozhodně větší než hráčů Pardubic. Pevně věřím, že pokud budeme zdraví, tak
Prostějov svoji sílu mít bude.“
 Jak se vám celkově líbily předváděná hra i výsledky dosažené v přípravě?
„Pokud vynechám první zápas, kde hrálo
skutečně mnoho hráčů na zkoušku, tak
v dalších zápasech se obraz naší hry pomalu měnil a musím s radostí říci, že těch
pozitiv bylo více než negativ.“
 Během léta posílili Jestřáby Drtina, Divíšek či Nouza, jiní hráči naopak odešli. Jste přesvědčen, že máte
silnější a nebezpečnější kádr než před
rokem?
„Jestli máme kádr silnější než loni, ukáží
až vlastní mistrovské zápasy. Rozhodně
věřím, že máme tým lépe poskládaný
a rozhodně lepší obranu jak loni.“
 Byl mezi odcházejícími hráči někdo, jehož jste si chtěl udržet? A případně proč to nevyšlo?
„Zásadně udržet jsme chtěli pouze
‚Krejču‘ (Lukáš Krejčík – pozn. autora). Ten měl u nás podepsanou smlouvu i na tuto sezónu, ale z rodinných důvodů potřeboval být blíže k domovu,
tak jsme mu vyšli vstříc. Prostějov s ním
ale v budoucnu počítá.“
 Na co můžete přivábit tak kvalitní
hráče, aby opravdu kývli na nabídku
Prostějova?
„Pokud si máme říct pravdu, tak jsou jen
dva aspekty, jak můžete získat hráče do
Prostějova: za prvé osobní kontakty na
tyto hráče které v našem případě má Jirka
Vykoukal a Lukáš Luňák, a pak finanční
odměna, někdy potřebujete kombinaci
obou faktorů, někde stačí jen jeden, ale
kvalitního hráče bez výše uvedeného do
Prostějova skutečně přivést nejde.“
V posledních letech se jen výjimečně neměnil uprostřed sezóny hlavní
kouč, jak pevná je pozice Jiřího Vykoukala, jenž u týmu pokračuje?
„S Jirkou to táhnu v Prostějově již pátou
sezónu. Já sháním finance a on dělá prakticky vše ostatní. Někdy toho máme oba
plné zuby, občas máme na věci i rozdílné
názory, ale svoji činnost v Prostějově bez
Jirky si neumím představit.“
 Na jaře jste se nechal slyšet, že se
o angažmá v Prostějově uchází více
než deset trenérů, proč jste nakonec
po některém z nich nesáhli?
„Trenérů se skutečně hlásilo hodně a musím říct, že se stále ještě hlásí. My jsme
s Jirkou měli vybraného Laďu Lubinu, ale

v závěru se ta jednání zkomplikovala. Tak
jsem požádal Jirku, aby tu novou sezónu
vzal na sebe.“
 Jak je na tom oddíl z hlediska financí, je rozpočet podobný jako v minulosti a je klub dostatečně zajištěn na
sezónu?
„Ano, rozpočet je zhruba stejný jako
v loňském roce, ale s penězi to jednoduché není, doposud nemáme ještě plně
dořešen rozsah spolupráce s městem. Věřím však, že je vše na dobré cestě.“
 Jak výrazně celé léto ovlivnila nepřehledná situace v mládežnickém
hokeji a spory o vlastnictví licence?
„Problém s vlastnictvím licence bylo
téma hlavně pro vás, kdy jste ve snaze zvýšení čtenosti neustále inzerovali, že licence z Prostějova odejde, přitom jste museli
vědět stejně jako já, že to možné není. Tak
mohu říct, že to, co psal Večerník o licenci,
mi skutečně vadilo.“
Před rokem se uskutečnila rozsáhlá oprava šaten, kdy by se mohlo pokračovat s rekonstrukcí stadionu?
„To je otázka spíše na představitele města
Prostějova, ale z informací, která mám, by
se mělo v několika etapách přistoupit k vybudování nových šaten pro děti, pak druhé
ledové plochy a v poslední řadě k zásadní
rekonstrukci zimního stadionu.“

Rozpočet na tým je zhruba stejný
jako v loňském roce, ale s penězi
to jednoduché není. Ještě nemáme
dořešen rozsah spolupráce s městem,
ale věřím, že je vše na dobré cestě...

“

PROSTĚJOV Do čtvrté prvoligové sezóny v řadě povede prostějovské hokejisty
z pozice šéfa „A“-týmu Jaroslav Luňák. V předešlých letech se po postupu dočkal
nejprve záchrany, posléze čtvrtfinálového úspěchu a naposledy vyřazení v předkole
play-off s přerovským rivalem, na prahu nového ročníku věří, že se mu i jeho
podřízeným podařilo sestavit dostatečně kvalitní a konkurenceschopný tým, který
nebude v nesestupové WSM lize jen do počtu. Ještě před hanáckým derby v Přerově
šéf Jestřábů poskytl Večerníku v minulém čísle avizované interview.
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jsou stále stejné,

mládež „Dlouhodobé ambice

Hokejová

Pokaždé to bylo v 1. lize a od roku
2014 postupně takto: s Litoměřicemi 1:4, v Benátkách nad Jizerou
0:1 po nájezdech, loni v Jihlavě 3:4
v prodloužení a letos 0:2 v Přerově. Poslední vítěznou premiérou
je ta druholigová z podzimu 2013
(v Porubě 6:3).

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

„Generálkou na ligu byl poslední
přípravný zápas ve Vsetíně, který
nám vůbec nevyšel. Domácí mají
kvalitní tým, což ve vzájemném
přáteláku ukázali, zatímco my jsme
toho předvedli fakt málo. Výsledky
z přípravy ale nejsou tolik důležité
a opravdu si nemyslím, že by měly
přímý dopad na to, jak potom
mančaft vstoupí do soutěže. My
jsme navíc měli zvýšenou motivaci tím, že hned v prvním kole
přišlo derby v Přerově. Výborně
jsme jej začali a osobně nepamatuji, že bychom Zubry na jejich
ledě v úvodních minutách někdy
takhle přehrávali. Bohužel z toho nic
nebylo, naopak soupeř se pak vůbec
poprvé dostal za půlku hřiště a hned
otevřel skóre. Načež se utkání vyrovnalo s tím, že my jsme mohli
několikrát srovnat stav z přesilovek
včetně dvou krátkých pět na tři. Na
rozdíl od přátelských zápasů nám
však nevycházely, asi to chtělo je hrát
víc jednoduše do brány. Celkově
jsme v Přerově podali solidní výkon,
ale bez útočné produktivity. Právě
horší zakončení rozhodlo o naší
porážce.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

Počtvrté za sebou prohráli hokejoví
Jestřábi úvodní zápas nové sezóny.

OKÉNKO
KAPITÁNA

Má teprve devatenáct let a platí za jeden z velkých
gólmanských talentů České republiky. Za mládežnické reprezentační výběry do 18 a 19 let odchytal
dohromady čtrnáct utkání, aby ho letos v létě získal
z juniorky Mladé Boleslavi do svého kádru pro
WSM ligu mužů Prostějov. V přípravě se
Groh jevil nadmíru slibně, především
extraligové Pardubice dokázal v domácí přátelské generálce skvěle vyčapat
při vítězství 2:1. Důvěru Dominik
dostal rovněž pro soutěžní premiéru
nové sezóny a v Přerově se znovu prezentoval velmi kvalitním výkonem.
Sice dvakrát inkasoval, ovšem vedle toho zmařil několik vyložených šancí soupeře.
A po derby právě jeho jmenovitě vyzdvihl hlavní kouč LHK Jiří Vykoukal. Byl to
osobně vydařený debut mezi dospělými.

DOMINIK GROH

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE
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Patrik Kropog, Tomáš Tlčík, Nikolas
Dzurňák, Jakub Zapletal a další,“ prozradil Petr Novotný, předseda a trenér
prostějovského oddílu.
Od 18:00 hodin pak přijdou na řadu
i Pavel Ján Tomáš Ivachov a Martin
Klíč. „Jejich soupeři ještě nejsou známi,
ale rozhodně přijdete na své,“ láká Novotný do hledištěs tím, že boxovat zde
budou také někteří extraligoví borci.
(pk)
Grafickou pozvánku najdete na straně 20
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PROSTĚJOV Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje se na svém
úterním jednání zabýval situací v klubu
LHK Jestřábi Prostějov, spolek. Vycházel přitom z informací sekretariátu
ČSLH, klubu, trenérů, vedení města
a Finančního úřadu Olomouckého
kraje a z údajů, uvedených ve veřejných
rejstřících. Verdikt byl krutý, ale nutno
konstatovat, že asi očekávaný. Jinak tyto
machinace s mládežnickým hokejem
totiž asi ani dopadnout nemohly. Rodiče jsou právem naštvaní, děti smutní
a co vedení klubu? Nic. Mlčí...
„Vzhledem k neuhrazení dluhů vůči mládežnickým trenérům ani v prodloužené

lhůtě, k neuhrazení vkladů do soutěží ve
stanovených termínech a s přihlédnutím
k zásadním ekonomickým problémům,
doloženým mimo jiné vyjádřením předsedy spolku nebo vydaným exekučním příkazem, vyloučil výkonný výbor ČSLH družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek,
z účasti v soutěžích regionální liga staršího
dorostu, regionální liga mladšího dorostu,
liga starších žáků a liga mladších žáků,“ tlumočil oficiální zprávu nejvyššího svazového
orgánu tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund. „Současně vzal výkonný výbor na
vědomí dřívější rozhodnutí disciplinární komise krajského výkonného výboru ČSLH
v Olomouckém kraji o zastavení činnosti

družstev klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek, v soutěžích řízených na krajské úrovni,
krajské ligy přípravek a minihokeje, pro sezónu 2017/2018,“ uvedl dále Zikmund.
Rozhodnutí, vycházející z platných přepisů ČSLH, umožňuje, aby mladí hokejisté mohli pokračovat v soutěžích, byť
v jiných oddílech. „V důsledku vyloučení
mateřského klubu v souladu s řády požádat v o takzvané hostování bez souhlasu
mateřského klubu. Pokud se klubu podaří problémy vyřešit, může se před příští
sezónou do mistrovských soutěží ČSLH
znovu přihlásit a hráči se z hostování vrátí,“ prozradil Zdeněk Zikmund.
>>>dokončení na straně 34

byly 9</28å(1< ze soutěží
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Pořadatelé letos kromě dopoledních
programů pro první a druhé stupně
základních škol vyhradili čtvrteční odpoledne rodičům. Na všechny návštěvníky čekalo na padesát stanovišť uvnitř

Tomáš
KALÁB

původní
reportáž
pro Večerník



Svého nového soutěžního ročníku se už dočkaly
i fotbalistky. Také letos má prostějovský region
své zastoupení v divizní soutěži, byť výrazně
obměněné. Velkými slovy doprovázený oddíl
AFK Prostějov City 2016 ukončil - nebo alespoň přerušil - svou misi po jediném roce a část
jeho hráček se přesunula do nově vzniklého
týmu hrajícího pod hlavičkou Sokola Držovice, obdobně smutný konec potkal i do té doby
velice úspěšný Kostelec na Hané, roky letoucí
zdejší neotřesitelnou jedničku. Jeho hráčky pro
změnu nově nastupují za 1.FC Olomouc. Bez
výraznějšího zemětřesení tak přečkal letní pauzu jen TJ Sokol Mostkovice. A období klidu mu
prospělo, na povedenou jarní část se daří navazovat i v úvodu podzimu. Jaroslav Karafiát sestavil
úspěšný kolektiv, který se stále zlepšuje a začíná
si získávat stále větší respekt u soupeřů, výsledky
z prvních dvou kol to jen potvrzují. Dvě výhry
a velice pozitivní skóre vyšvihlo tamější hráčky
na špici a v neděli dopoledne se tak v Mostkovicích bude premiérově hrát přímý duel o první
místo. Přijďte zafandit!

=$ *' >

BYLI JSME
U TOHO

Toto slovní spojení znají velice dobře zejména
fanoušci seriálu Hra o trůny, avšak o jeho platnosti není třeba pochybovat ani v naší realitě.
Při pohledu do kalendáře ani z okna ven to sice
ještě tak patrné není, příchod halových kolektivních sportů ovšem značí něco jiného. Prvními vyslanci sportů, které se nepřetržitě hrají od
podzimu do jara, se staly házená a hokej, brzy
je budou následovat, florbal, basketbal, volejbal
či korfbal. A zatímco venkovní teploty začnou
klesat, dny se zkracovat a sluníčka ubývat, listí
se zbarví do pestrých odstínů a bude se pozvolna snášet dolů k zemi, což následně doprovodí
i padání sněhových vloček, nastane opět doba
svařáčků, punčů i dalších oblíbených nápojů,
které tak nějak neodmyslitelně patří ke sledování napínavých sportovních bitev. Každá část
roku je svým způsobem krásná a platí to pro
parné letní dny, zimní chumelenice, jarní probouzení se přírody i podzimní plískanice, vždy
je to jen o nalezení těch příjemných drobností.
A třeba kelímek s teplým a voňavým nápojem
mezi ně patří.
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Mezi taháky patřily bezesporu ukázky leteckých modelů a RC modelů, které kroužily
nad hlavami nadšených pozorovatelů. Páteční
program byl zpestřen Arénou her o zajímavé
ceny, prvenství si odneslo družstvo ze ZŠ Dr.
HorákapředZŠValentyaZŠnaPalackého.
Je škoda, že při takové koncentraci dětí
město nevyužilo nabídnuté příležitosti
představit aktuální trendy ve zdravé výživě.
Nářky nad zvyšující se obezitou pak mnoho nepomohou.
O průběhu už čtvrtého ročníku Burzy volného času vyprávěl Večerníku
v exkluzivním rozhovoru, který bude
součástí příštího vydání, koordinátor
Jan Zatloukal.

O tradiční zahájení házenkářské sezóny se každoročně stará domácí pohár. Tak tomu bylo
i letos a týden před startem druhé ligy i vyšších soutěží se uskutečnilo jeho úvodní kolo.
Ve všech ostatních duelech se proti sobě podle
plánu postavily dvojice nalosovaných soupeřů,
jen v případě regionálních zástupců tomu tak
nebylo. Jako první se nečekanou zprávu dozvěděli zástupci Prostějova, jimž Tišnov oznámil,
že nemá hráče a odstupuje, čímž se Sokol II.
posunul do další fáze bez boje po kontumačním
vítězství 10:0, svého střetnutí se pak nedočkali
ani kostelečtí hráči. A v jejich případě byl důvod
ještě méně předpokládaný - prostě počasí nebylo nejvlídnější, lépe řečeno bylo přívětivě deštivé. V případě halového sportu by se nemělo
jednat o žádný problém, navíc když šlo o druholigovou Telnici a s čistě venkovními podmínkami se musejí házenkáři popasovat spíše v divizi,
leč nafukovací hala ještě nebyla postavena. Pro
laika jde o důvod ryze komický, samotným hráčům už asi tak do smíchu nebylo. Zvlášť když se
jim na druhý pokus stmívalo.

# 

Sportcentra, ale především v jeho okolí
na Olympijské ulici. Na louce za Sportcentrem si děti mohly vyzkoušet známé
i méně známé sporty, k nimž patří třeba
petank, lakros, kroket nebo discgolf.
Velký zájem byl o lukostřelbu, střelbu
ze vzduchovky či airsoftové pušky, paintball, v pátek i o box. „Ve čtvrtek jsme
vydali na sedm tisíc paintballových kuliček,“ dokumentovala zájem menších dětí
obsluha stanoviště.

PROSTĚJOV Počtvrté pod stávajícím názvem uspořádalo Sportcentrum-DDM
oblíbenou Burzu volného času. Přidává se tak k dalším městům, které na počátku školního roku oslovují školou povinnou mládež s nabídkou různých kroužků
a pohybových aktivit. I letos si pořadatelé připravili nová překvapení.

.   '#"% ' 

PROSTĚJOV Sobotní hodový den
bude patřit také příznivcům boxu,
kde v prostějovské sokolovně na
Skálově náměstí 4 pořádá domácí
oddíl BC DTJ Prostějov první kolo
Oblastní soutěže JMO mládeže,
mužů a žen. Celá akce proběhne
pod záštitou primátorky Statutárního města Prostějov Aleny Raškové.
Program bude zahájen vyhodnocením
předešlé soutěže a předáním cen. „Následně budou probíhat boxerská klání,
v nichž se představí také několik nadějí
domácí oddílu Box DTJ Prostějov jako
Filip Jílek Michaela Brančíková Majina Vrbová Míreček Šándor, Markus
Šandor, Adam Uhlík, Adam Richter,
Viktor Raškovský, Dorian Kropog,

" Q¡   

Jednatřicetiletý hokejista odehrál v minulém
extraligovém ročníku 38 utkání, ve kterých
získal pouze dvě asistence. Po sezoně, kterou
negativně ovlivnilo zranění, dostal Starý znovu šanci a Pardubice na něj uplatnily opci. V
letní přípravě si ale místo v základním kádru
nevybojoval a Dynamo mu tak shánělo hostování. Stejně jako Horyna a Voženílek našel

Petr KOZÁK

zjistili jsme

uplatnění v týmu prostějovských Jestřábů.
„Honza po svém návratu po zranění poctivě
trénuje. Věřím, že si vybral veškerou smůlu. Je
obrovským srdcařem a emotivním hráčem,
co dokáže strhnout mužstvo. To dokázal
v baráži a patří mu za to veliký dík. Rozhodně
nepatří do starého železa.“
Přestože Jestřábi oficiálně jeho příchod
nepotvrdili a mlčí i klubový web, dle informací Večerník byl měl Jan Starý, který pomohl Dynamu ke dvěma titulům
a v dobách nejlepší formy hrál i za reprezentaci, hostovat v Prostějově minimálně
do konce roku.

PROSTĚJOV Slavné jméno nejen pardubického hokeje se objevilo
v sestavě prostějovských Jestřábů, kteří sobotním derby na ledě
PřerovazahájilinovýročníkWSMligy2017/2018.DresJestřábůoblékl dvojnásobný český šampion a bývalý reprezentant Jan Starý!
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letos slavíme jubileum...

Odchovanec prostějovského hokeje je
„Železným mužem“ extraligové Sparty
Praha. Nejenže včera odehrál v dresu s velkým S na hrudi už 265. utkání bez jediné
absence v řadě, ale byl to právě on, kdo
v páteční premiéře na ledě Pardubic otevřel
účet svého zaměstnavatele v nové sezóně.

PETR
KUMSTÁT

 



Staronový kouč basketbalového
týmu v Prostějově PREDRAG
BENAČEK nedělal z debaklu
v přípravě vědu.
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Pořádně hořký víkend prožili prostějovští fanoušci dvou nejpopulárnějších sportů, kteří si uplynulou sobotu
nemohli ani jednou zařvat: GÓL. Naprázdno vyšli jak hokejisté v Přerově,
tak i fotbalisté doma proti Mohelnici.

 

Hokejový pád do hlubin pokračuje.
Přes veškeré sliby předsedů Tomigy
či Odstrčila peníze z pokladny mládežnického spolku zmizely jinam,
než měly, což má za následek, že
ČSLH vyloučil dorostence i žáky ze
všech soutěží. Jestřábi píší smutný
příběh...

DEBAKL:

Motokrosař Martin Žerava, který již
několik let žije v Prostějově, se uplynulou neděli stal podruhé veteránským mistrem světa. Třiačtyřicetiletý
jezdec ovládl závod v nizozemském
Assenu, ve kterém bojovaly o titul
téměř čtyři desítky motokrosařů.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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letos slavíme jubileum...
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TK AGROFERT
OPĚT
HLEDAL
TALENTY
K zápisu do tenisové školy přišly desítky dětí
PROSTĚJOV Pod dohledem nehrajícího daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila a hráče Jiřího Veselého proběhl minulý
čtvrtek na kurtech prostějovského TK Agrofert Za Kosteleckou
ulicí každoroční zápis do tenisové školy, který je součástí projektu „Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu“. Do tajů
atraktivního sportu bude nově pronikat několik desítek dětí,
jež se narodily v roce 2012.

Ladislav VALNÝ

„Je vás tady opravdu hodně. Díky vám
budou kurty, které našemu městu závidí daleko za hranicemi České republiky, stále plné. Přeji vám hodně úspěchů,“ pozdravila nové tenisové adepty
Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.
Nové talenty prostějovského klubu
přivítal také náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje. „Sport je celosvětový
fenomén. Děti a mládež ve volnočasových aktivitách podporujeme a na
tom nebudeme nic měnit. Je to naše
povinnost. Chceme, aby měly možnost sportovat,“ prohlásil František
Jura, který je současně i prostějovským
zastupitelem.
Součástí zápisu byla ukázka tréninku, do níž se jako tradičně aktivně
zapojily i hvězdy prostějovského
klubu. „Jde o tradiční akci, která je
rado
mezi dětmi oblíbená. Mám radost,
že o tenis projevuje stále zájem ve
velký
počet dívek a chlapců. Je z čeho vybírat,“ usmál se Jaroslav Navrátil, netým
hrající kapitán daviscupového týmu
Agrof
České republiky, který v TK Agrofert

F o ttoo r e ppoo r tá
táž

Foto: Josef Popelka

dlouhodobě zastává funkci nejvyššího
trenéra. „Členskou základu potřebujeme. Jedině z ní můžou vyrůst špičkoví hráči, kterých jsme už celou řadu
v Prostějově vychovali. Naším systémem prošla Petra Kvitová, Lucka Šafářová, Jirka Veselý nebo Adam Pavlásek.
saa

Dti byly hrou naprosto uchvá
uchváceny.

Přál bych si, aby z dnešních dětí, které
na našich kurtech dělají první tenisové
krůčky, vyrostli další špičkoví reprezentanti,“ uvedl dále Navrátil.
Dalším přímým účastníkem zápisu
byl Jiří Veselý, který je v Prostějově od
svých dvanácti let. „Je příjemné být

jjaký
aký bbyl
yl tenisový
ten
nisovvý nábor...
nááboor...

pět
součástí takové akce. Můžeme přispět
ujal.
k tomu, aby děti tenis ještě více zaujal.
iraMožná můžeme sloužit i jako inspiracoce. Vidí, že když budou dobře pracoého
vat, můžou se dostat i do světového
ový
okruhu,“ poznamenal daviscupový
reprezentant.

3x foto: Josef Popelka
lka

Radost z p&esného úderu byla u nejmenších obrovská. Podepsané suvenýry si nikdo nenechal ujít.

Šafá-ová na finále nedosáhla,
Plíšková ZTRATILA TRdN
jená Kvitová, které poslední grandslam roku vyšel, přestože stále cítí,
že nemá v ruce obvyklou jistotu.
„Někdy mi chyběla. Venus vám každopádně nedá moc času. Zaváháte
a šance je pryč. Ke konci třetího setu
do toho víc šla. Častěji pálila forhend
po lajně a víc mě hnala, což rozhodlo. Ale u sebe jsem cítila chuť a vůli.
To je dobré,“ řekla Kvitová.
Mezi nejlepší osmičku se probila
i Karolína Plíšková, přestože neměla v New Yorku špičkovou formu.
Prohrála s domácí Vandewegheovou
a přišla o post světové jedničky. „Já
umím hrát o hodně lépe, než jsem
během turnaje předvedla. Celkově
jsem na turnaji nepředvedla svou

nejlepší hru, přesto jsem to dotáhla
do čtvrtfinále. Moje šance na zisk titulu se časem zvětšují. Věřím, že ještě
přijdou,“ přeje si tenistka.
Se stejnou soupeřkou prohrála v osmifinále Lucie Šafářová, společně
s Barborou Strýcovou pak postoupila do semifinále ve čtyřhře, kde dvojice nestačila na český pár Hradecká,
Siniaková. „Ve dvouhře nemůžu být
nespokojená. Podařilo se mi vyrovnat kariérní maximum na US Open.
Semifinále v deblu taky není špatné.
Chtěly jsme pochopitelně vyhrát, ale
holky prostě hrály výborně,“ ocenila
Hradeckou a Siniakovou Šafářová.
(lv)
Výsledky najdete na straně 23
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NEW YORK, PROSTĚJOV
Přestože ani jedna z českých tenistek na US Open nedosáhla
na titul, zanechaly prostějovské
hráčky na posledním grandslamovém turnaji sezony velkou stopu.
Hned dvě postoupily do čtvrtfinále v singlu, Lucie Šafářová společně s Barborou Strýcovou si dokonce zahrály semifinále.
Petra Kvitová ve druhém týdnu
dokázala porazit světovou trojku
Muguruzaovou ze Španělska a ztroskotala až ve čtvrtfinále ve zkrácené
hře třetího setu s domácí legendou
Venus Williamsovou. „Bylo to docela povedené. Nakonec začnu mít
US Open ráda,“ usmívala se spoko-

O daviscupovou záchranu v Nizozemí:

Pořadatelé US Open
Týmovou jednikkou bude Veselý ocenili přístup
PRAHA, PROSTĚJOV Prostějovská trojice Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol doplněná o Romana Jebavého bude již na konci
tohoto týdne bojovat o udržení
Světové skupiny Davisova poháru.
Jejich soupeřem je od 15. do 17.
září Nizozemí, jehož oporou bude
Robin Haase, aktuálně 36. hráč
světa. Domácí by tak mohli být při
absenci dua Tomáš Berdych - Radek Štěpánek mírným favoritem.
„Přesto se budeme snažit zachránit
Světovou skupinu přes dvouhry. Nizozemská dvojka De Bakker hraje
v poslední době pouze turnaje Futures. Sice je vyhrává, ale jsou to podniky nejnižší kategorie. K tomu měl
soupeř nasadit zkušeného Sijslinga,
ale ten v poslední době nehrál, byl
zraněný a v nominaci nakonec není.
Přes hráče, kteří jsou uprostřed čtvrté světové stovky bychom tak měli
udělat dva body,“ věří nehrající kapitán českého výběru Jaroslav Navrátil

s tím, že ten třetí by měl přibýt z deblu, případně v rovnocenném boji
s holandskou jedničkou. „Osobně je
přesvědčený, že jeho výběr má reálnou naději na udržení mezi elitou ceněné týmové soutěže, přestože v sestavě chybí Tomáš Berdych a také
Radek Štěpánek. „Tým je dostatečně silný a určitě se popere o vítězství.
Hráči jsou v týmu dlouho, výsledků
už za sebou mají opravdu dost. Některé zápasy samozřejmě prohráli,
v jiných ale byli oporami. Speciálně
Lukáš Rosol nám hodně pomohl
v Německu, kde jsme loni přešli
v prvním kole přes silného soupeře.
Jirka Veselý zase podržel utkání v Indii,“ vypíchl Navrátil dobré výsledky
svých svěřenců v Davis Cupu.
V Haagu se bude hrát na antuce, což
může být výhoda. Domácí pořadatelé zvolili pomalý povrch, protože
počítali s přítomností Tomáše Berdycha. A ten nemá antuku ve velké
oblibě. „Kluci, které ale nakonec

máme v týmu, jsou antukáři. Vyrůstali na ní, právě na tomto povrchu
udělali několik kvalitních výsledků,“
pousmál se lodivod.
Nováčkem v sestavě je deblový
specialista Roman Jebavý, který bude připravený nastoupit ve

čtyřhře. „Variant je více. Roman
hrál pár turnajů v Jirkou Veselým. Je
ale možné, že půjde do zápasu s Adamem Pavláskem a Jirku s Lukášem
Rosolem postavíme výhradně do
singlů. Ještě uvidíme,“ poznamenal
Navrátil.
(lv, pk)

DAVIS CUP - skupina o záchranu
pátek 15. až neděle 17. září 2017
hala Haag, povrch antuka
Robin HAASE (36., 6.4.1987)
Tallon GRIEKSPOOR
(343., 2.7.1996)
Thiemo DE BAKKER
(374., 19.9.1988)
Jean-Julien ROJER
(28. ve čtyřhře, 5.8.1981)
kapitán:
Paul HAARHUIS (19.2.1966)

Jiří VESELÝ (55., 10.7.1993)
Adam PAVLÁSEK
(131., 10.8.1994)
Lukáš ROSOL
(181., 24.7.1985)
Roman JEBAVÝ
(55. ve čtyřhře, 16.11.1989)
kapitán:
Jaroslav NAVRÁTIL (24.7.1957)

Poznámka: v závorce uvedeno pořadí na žebříčku ATP a datum narození

NEW
YORK,
ORK,
P R O ST Ě J OV
Tenistka prostějovostějovského klubu Petra Kvitová na posledním
edním grandslamu sezonyy v New Yorku
vypadla ve čtvrtfinále, z US
Open si přesto
sto přivezla jedla se totiž laureátnu cenu. Stala
kou ceny za sportovní chování
hip Award!
Sportsmanship
Foto: internet
Pořadatelé vybrali
ybrali českou hráčku společně s ArgenArgen
tincem Juanem Martínem del Potrem jako znamenité
představitele tenisu ztělesňující správný přístup ke sportu. Oba obdrželi pět
tisíc dolarů na charitu podle vlastního výběru. „Zaujali nás nejen svými výkony na US Open, ale i tím, jak k nim došli. Petra se neuvěřitelně vrátila a Juan
Martín si umí získat publikum,“ řekla šéfka americké tenisové asociace USTA
Katrina Adamsová.
Cenu USTA uděluje od roku 2011 a má inspirovat mladé hráče a jejich rodiče
k správnému přístupu ke sportu, fair play a vzájemnému respektu. Oceněné
vybírá komise, v které byli například bývalí hráči Todd Martin, Mary Carillová,
Mary Joe Fernandezová, Chanda Rubinová nebo novinář Matt Cronin. Loni
ocenění od US Open dostali Němka Angelique Kerberová a Japonec Kei Nišikori a dříve například Američanka Venus Williamsová, Švýcar Roger Federer,
Dánka Caroline Wozniacká nebo Číňanka Li Na.
(lv)

Kvitové

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
Martin HIRSCH
Začátek sezóny jej v nejlepším
rozpoložení nezastihl. Zdravotní
problémy vyřadily prostějovského
odchovance ze základní sestavy a na zahřívání lavičky není
hráč, který míval plný počet
odehraných minut, příliš zvyklý.
V utkání s Mohelnicí dostal
nečekanou příležitost vzhledem
k zranění Šteigla, a nebyl by to on,
aby se ji nesnažil využít. Dokonce
se mohl stát hrdinou zápasu, kdyby
pohotově využil nabídnutou tutovku.
Za nulu na kontě vstřelených branek
rozhodně nemůže jen on sám.

aneb

pohledem karla kroupy
„Chtěli jsme doma samozřejmě vyhrát, bohužel se to nepodařilo. Mohelnice si
se zabezpečenou obranou vyloženě přijela pro bod a my jsme se do té zahuštěné
obrany nedokázali dostat. Ani jsme neměli vyloženou šanci, jen takové pološance. Se zataženým soupeřem má problémy daleko víc mužstev a mnohem
lepších. I my jsme narazili. Podle mě to chtělo hru zrychlit, rychle házet auty,
rychleji rozehrávat standardky, soupeře ještě víc zatlačit, něčím překvapit. Soupeř se takto stihne zatáhnout do svých pozic, a to je pak hrozně těžké na něj
vyzrát. Myslím, že druhý poločas se nám ho zatlačit podařilo, ale byl to takový
pseudotlak bez vyložených šancí.
Zápas s Vyškovem bude určitě fotbalovější, bude to o něčem jiném. Soupeř
hraje ve velké pohodě, jedeme k nim, takže očekávám úplně jiný zápas. Nepodařilo se nám doma získat tři body, tak je musíme přivézt z Vyškova. Proti
lepším mužstvům šel vždycky i náš výkon nahoru, tak doufám, že se to potvrdí. Rozhodně se budeme snažit tu jeho pohodu, ve které hraje, narušit.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov


56 7 8 
FRANTIŠKA JURY
Každopádně je to ztráta dvou
bodů, to je bez debat. Herní
převaha byla jednoznačná, co
se týká držení míče, ale žádnou
stoprocentní šanci jsme si
nevypracovali. Pár šancí jsme
měli, například Martin Hirsch
v závěru první půle nebo Hapal
ve druhém poločase. Měli jsme
i spoustu standardních situací, věřím, že kdyby tam spadl
alespoň jeden gól, soupeř by
musel hru otevřít a mohlo to
být úplně jinak. Snaha hráčů
o napravení dojmu z minulé
domácí porážky byla evidentní,
pracovali jsme, bojovali jsme
o výsledek, ale potřebná kvalita
ve finální fázi nám stále chybí.
Mohelnice si nevypracovala
žádnou příležitost...
Bohužel to nevyšlo a jsme
všichni
zklamaní.
Možná
chybělo i trochu štěstí. Nedá
se nic dělat, musíme pracovat
dál. Nechtěl bych mužstvo hodnotit nějak skepticky, ale něco
v něm stále chybí. Soupeř hrál
agresivně, důrazně ze zajištěné
obrany, čekal na brejky a nám
prostě ta kvalita, abychom
kompaktní obranu překonali,
chyběla. Věřím, že to brzy
zlomíme. Nyní nás čeká důležitý
zápas ve Vyškově. Tam už musíme získat nějaké body, protože
jinak by se nám soupeři na čele
tabulky vzdálili. Je potřeba se
na to nachystat a snad tam
budeme mít i kousek štěstí.

999; 7;6
nebo na
999<  ;6
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Nevstřelit ve dvou domácích
zápasech po sobě branku je
největším problémem současného týmu Prostějova

29

DOMÁCÍ REPARÁT SE NEVYDAŘIL...

PROSTĚJOV Jestliže všichni
v 1.SK Prostějov po blamáži s
Hulínem slibovali, že jedinou
nápravou může být šest bodů
z následujících dvou zápasů,
pak se snaha zúročila pouze
částečně. Nepříliš zaplněné
hlediště sledovalo v sobotním odpoledni oboustranně
matný fotbal, kde se o jediné
vzrušení staral až příliš hlučný fanoušek hostí. Jinak krásy
utkání šestého kola MSFL nepobralo vůbec a chudý výsledek toho budiž dokladem...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

%$10$%
$ *3!40

fotbal

Klubové vedení nakonec realizovalo myšlenku, která se objevila ihned
po konci utkání s Hulínem, a sice že
vstupné na příští domácí utkání bude
zdarma a výpadek příjmů nahradí kabina. Chvályhodná myšlenka se ale

ve světle souvisejících sportovních
podniků může jevit lehce alibisticky.
V Prostějově sice žádná akce vyloženě
nekolidovala, ale v sousední Olomouci hrála atraktivní Slavia a příznivce
hokeje zase táhl start první ligy s tradičním derby v nedalekém Přerově.
Možná stálo za to posunout začátek
utkání na dřívější dobu po vzoru olomoucké Holice.
Takto zápas tak sledovalo pouze
zhruba dvě stě padesát diváků, což
je návštěva na místní poměry podprůměrná. Soupeř, který se po dopoledním utkání dostal na poslední
místo tabulky, atraktivitu jistě nezvýšil.
Přestože se regionální Mohelnice pokouší jít cestou obou pražských „S“,
dvě nejnovější čínské akvizice to zřejmě nevytrhnou.
Na rozdíl od minulého zápasu měl trenér Oldřich Machala k dispozici téměř
celý kádr s výjimkou Píchala, který teprve začíná trénovat. Na lavičce už byl
dokonce i srbský forvard Petrović, který má teprve teď vyřízené veškeré administrativní náležitosti. V základu dal
ale kouč důvěru navlas stejné sestavě
jako o týden dřív v Uherském Brodě.
První poločas nabídl nejvíc vzruchu až
v samotném závěru, o což se zasloužil

střídající Hirsch. Ten teprve tři minuty
předtím nuceně nahradil Šteigla, který
si v souboji podvrtnul kotník. „Přišlo
to zcela nečekaně, takže jsem nebyl ani
rozcvičený. Každopádně to byla velká
škoda, měl jsem takovou šanci zakončit,“ mrzelo po zápase stálici v prostějovském dresu, která se pomalu dává zdravotně do pořádku. Úvahy na téma, jestli
se místo kličky mělo střílet z první, byly
po zápase jako ve všech podobných případech zcela bezpředmětné.
Do utkání značně promlouval ostrý
vítr, který měli ve druhém poločase
domácí v zádech. Také proto vybízel
trenér o přestávce k intenzivní střelbě ze střední vzdálenosti. Apel zůstal
až na jednu dvě výjimky nevyslyšen.
„Také z tohoto důvodu jsem poslal ve
druhém poločase na hřiště Fládra, který umí dobře vystřelit,“ vysvětloval po
zápase Machala, hráč ovšem trenérovy
naděje nenaplnil.
Nedařila se ani kombinační hra,
takže vlastně zůstává vše při starém:
eskáčko se vždy ochotně přizpůsobilo hře soupeře. V tom je naděje do
nadcházejícího zápasu, tentokrát
diametrálně odlišného. A Prostějov
by měl z tohoto faktu něco do tabulky vytěžit.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Bezbranková remíza proti bezbranné Mohelnici
PROSTĚJOV Nula od nuly pošla aneb kde nic není, ani čert nebere, chtělo by se dodat. Kde nejsou šance, nepřijdou ani góly, byť
něco z této mizérie přece jen vzešlo. Jeden bod do tabulky. Jestliže se ale po stejné remíze v Uničově mluvilo spíše o ztrátě dvou
bodů, pak s Mohelnicí doma to platilo stoprocentně.

Tomáš KALÁB
Že bude chtít Hapal právě v tomto
utkání uspět, dal najevo už v samotném úvodu, nemířil ale přesně.
Snažil se také zásobovat spoluhráče centrovanými míči, ale když už
centr vyšel, sebral Kroupovi šanci
brankář Rohel. Byl to opět Hapal,
který uprostřed první půle po nepřímém kopu hlavičkoval nad břevno.
I přes nulový závěr musela diváky
zaujmout kombinační akce, která začala Jíchovým výkopem, pak
Kroupa sklepl míč pro Hapala, ten
našel na ose hřiště Langera, jenže
jeho střela trefila prvního před ním
stojícího protihráče. Neujala se ani
Pančochářova hlavička po jednom
z mnoha rohů. Minutu před přestávkou skončil propadlý míč zčistajasna
na kopačkách právě vystřídavšího
Hirsche, který šel do kličky kolem
daleko z brány vyběhnutého Rohela.

1.SK PV
FK MOH

0:0

Následná střela ale nebyla dostatečně prudká, takže ji ještě před brankovou čárou dostihl Liu a odklidil
do bezpečí.
Hned po změně stran opět Hapal
posílal výživný centr do šestnáctky,
tam se ho ale nikdo neujal. Tentýž
hráč po chvíli mířil jen do boční
sítě. Na soupeřově straně hrozil
brejky rychlonohý Kutal, ani jeho
hlavička ovšem nebyla dostatečně
přesná. Petržela vyslal na Rohela
spíše propagační střelu, Hapal po
rohu hlavičkoval těsně nad branku,
Sečkářovo sólo napříč šestnáctkou
přineslo pouze další ze série rohových kopů.
Střelbu zkoušel zcela netradičně
i Schuster, jeho pokus skončil těsně

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018
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Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Je to jednoznačně zklamání ze ztracených dvou bodů. Takový zápas, v němž soupeř snad
neměl ani jednu střelu na bránu, je nutné vyhrát alespoň 1:0. My jsme šance měli, chyběl
důraz. Možná Hirsch kdyby místo kličky volil střelu pravou nohou, padl by kýžený gól už
do přestávky. Bohužel si děláme vše tak složité, že branku ani nemůžeme dát. Ve druhém
poločase jsme měli spoustu standardních situací, ale míče končí mimo, vykopnou nám to z
prázdné branky, protože tam míč sotva doletí. To jsou všechno situace, které lepší mužstvo
musí zvládnout a třeba jednobrankovým rozdílem vyhrát. O přestávce jsem po hráčích
požadoval víc kombinace, protože uprostřed hřiště měli Pančochář a Petržela hodně místa,
nebylo nutné hrát zbrkle míče dopředu. Apeloval jsem i na častější střelbu, máme tolik hráčů
s dobrou střelou, ale je potřeba stále kluky přesvědčovat. Z jedné střely se góly dávat nedají.“

Karel TRNEÈKA - trenér FK Mohelnice:
„První pohárové utkání bylo úplně o něčem jiném, chyběla v něm spousta hráčů. Včera
k nám přišli na trénink dva hráči z Číny, jednoho jsem dal do základní sestavy, druhého
jsem střídal v průběhu utkání, protože mně naopak chyběli tři hráči základní sestavy.
Bod samozřejmě bereme, protože Prostějov je silné mužstvo a bod zvenku se počítá.
Popravdě jsem od soupeře čekal víc, tohle mužstvo má na špičku třetí ligy. Hodně hráčů
v něm hrálo druhou ligu, jsou už dva tři roky pohromadě, takže z tohoto pohledu jsem
měl z dnešního utkání obavy. My se naopak stále sehráváme po zásadní obměně kádru.
Do šancí jsme se nedostávali, v samotném závěru utkání se penalta po zákroku na Pezzottiho písknout dala. Ale ani domácí si vyloženou šanci nevytvořili.“

vedle levé tyče, stejně se mezi tři tyče
nevešla ani Susova hlavička po nepřímém volném kopu. Deset minut
před koncem odvrátil po Sečkářově
nabídce Kroupovu hlavičku Rohel,
Langerovu hlavičku pak obrana. Pět
minut před koncem zatrnulo domácím fanouškům, když Yimuranova

hlavička po centrovaném balónu těsně míjela domácí svatyni.
Neujal se ani Ivanův pokus o lob
a závěr všemu snažení dala Pančochářova střela nad branku. S bezbrankovou remízou byli zcela zřetelně
a logicky navýsost spokojeni hosté
z Mohelnice.

Atraktivní derby
s Vyškovem už v pátek

„Efektivitamětrápícelousezónu,“
mrzí Lukáše Hapala

PROSTĚJOV Na Hanou přišel jako
vyhlášený třetiligový střelec, v Prostějově zatím příliš důvodů k jásotu
neměl. V utkání proti svému bývalému klubu byl vidět a snahu jemu ani
jeho spoluhráčům nelze upřít, nula
na kontě vstřelených branek ale zároveň znamená další bodovu ztrátu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Hrál jste proti svému bývalému
klubu. Byla to pro vás zvláštní motivace?
„Snaha prosadit se byla, ale bohužel je to
i pro mě zklamání. Já jsem chtěl vyhrát,
všichni jsme chtěli, ale nepodařilo se
nám dát gól. To bylo rozhodující. Myslím, že jsme byli celý zápas lepší, bušili

do nich, ale zradila nás koncovka. Takže
pro nás je to zklamání a dva body ztráta.“
 Soupeř toho moc nepředvedl,
hlavně směrem dopředu. Čím to
bylo, že se efektivita vytratila?
„Já nevím, já se tím trápím pomalu celou tuhle sezónu. Doufám, že se to v nějakém zápase konečně prolomí. Asi by
to chtělo víc střelby.“
 Šancí jste ale přece měli dost?
„Šancí bylo hodně, tak na čtyři zápasy,
bohužel jsme ale balón nedopravili do
sítě. Nedá se nic dělat, musíme odmakat
celý týden a připravit se na to, abychom
odvezli body z Vyškova.“
 To bude trošku změna. Dosud jste
hráli s týmy, které na tom byly momentálně hůř. Teď narazíte na Vyškov,
který ještě neztratil ani bod. Myslíte,
že to bude pro tým větší motivace?

„My chceme vyhrát každý zápas,
rozdíl možná bude v tom, že to bude
zápas otevřenější. Tentokrát byl soupeř zalezlý na své půlce a my jsme do
něj bušili. Tam bude víc otevřeného
prostoru. Já doufám, že to utkání
zvládneme, že se odpíchneme od vítězství venku a pak konečně vyhrajeme doma.“
 Ani jste nepřišli o moc peněz,
když budete platit vstupné za diváky.
Moc jich nepřišlo...
„Asi ne o moc, ale měli jsme vyhrát pro
ty lidi, kteří přišli. Takže jim děkuji, že
dorazili, poté, co jsme doma prohráli. Měli jsme jim dokázat, že budeme
makat na sto procent a že to zvládneme.
Na sto procent jsme sice makali, ale
zápas jsme nezvládli. Nedá se nic dělat,
musí to přijít další zápas...“

PROSTĚJOV Po několika utkáních v řadě, v nichž eskáčko potkalo
týmy pohybující se aktuálně v nejnižších patrech, nastane situace poněkud odlišná. Vyškov byl v minulých sezónách zvyklý spíše na místa
okolo středu tabulky, nyní je na špici soutěže. I proto bude nadcházející
utkání s nádechem derby velmi atraktivní.
Dalším důvodem je fakt, že se ve vyškovském fotbale pohybuje několik tváří známých z Prostějova. Na hřišti půjde o trojlístek Koudelka, Matocha a Studený.
Koncem srpna po utkání v Líšni byl trenér Trousil nadmíru spokojen: „Když
zhodnotím začátek soutěže, tak ten nám vyšel nad očekávání dobře. Ale kromě prvního zápasu, kdy jsme nebyli kompletní a vyhráli se štěstím, byly další
výhry podloženy kvalitní hrou. Věřím, že v podobném trendu budeme pokračovat dále. Nejde mi tolik o bodový zisk, ale spíše o předvedenou hru.“
Onen první zápas byl s nováčkem z Valašského Meziříčí, v němž Vyškov vyhrál 2:1, těsným rozdílem 3:2 přehrál vzápětí Petřkovice, spíše hokejovým
skóre „smáznuli“ vyškovští dalšího nováčka z Hodonína, načež deklasovali
právě Líšeň 4:0 a poradili si i s do té doby rovněž stoprocentní Kroměříží.
V zatím posledním kole je svedl los v dalším šlágru dvou dosud maximálně
bodujících týmů s Velkým Meziříčím.
Dobré rozpoložení uvnitř týmu konečně potvrdil v nedávném rozhovoru
pro Večerník i bývalý hráč Prostějova Jan Koudelka. „Týmu se nadmíru daří,
plný bodový zisk po pěti kolech je toho důkazem,“ pochvaloval si záložník,
který se ve Vyškově stará o střílení branek.
Tým Vyškova může nastoupit ve složení: Kollár – Cvijović, Krejčí, Josl, Němeček
(Praks), Studený (Božović), Matocha, Lahodný, Dabić, Jeřábek, Koudelka.
Učiní tak už v pátek od 16:30 hodin místo původního sobotního termínu, o změnu požádal z interních důvodů Prostějov. „Vyškov bude chtít hrát fotbal, což nám
na rozdíl od stylu Mohelnice může vyhovovat víc. Čeká nás opět hodně těžký
zápas, vyhrát pět zápasů v řadě není náhoda, mají dobré mužstvo, které si věří
a hraje v pohodě. Vždycky dají nějakou tu branku, což nám se nedaří,“ pojmenoval rozdíl mezi oběma nastávajícími soupeři trenér Oldřich Machala.
(tok)

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 17. září, 15.30 hodin: Kožušany – Jesenec (Boháč –
Petrásek, Spurný).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
7. kolo, sobota 16. září, 15.30 hodin: Otaslavice – Brodek u Konice,
Nezamyslice – Vícov, Určice „B“ –
Brodek u Prostějova, Hvozd – Vrahovice, Dobromilice – Čechovice
„B“ (neděle 17.9., 15.30), Ptení –
Výšovice (neděle 17.9., 15.30), Tištín – Horní Štěpánov (neděle 17.9.,
15.30).
III. TØÍDA, SK. „A“:
7. kolo, neděle 17. září, 15.30 hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Nezamyslice „B“, Kralice na Hané „B“
– Skalka, Otaslavice „B“ – Želeč,
Pavlovice u Kojetína – Bedihošť,
Němčice nad Hanou „B“– Biskupice
(hřiště Tvorovice).
III. TØÍDA, SK. „B“:
7. kolo, sobota 16. září, 15.30
hodin: Mostkovice „B“ – Plumlov
„B“, Olšany – Protivanov „B“, Držovice – Kostelec na Hané „B“, Čechy
pod Kosířem – Zdětín (neděle 17.9.,
15.30), Přemyslovice – Kladky (neděle 17.9., 15.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
3. kolo, neděle 17. září: Mostkovice – Vsetín (10.00, Křepský – OFS,
OFS), Držovice – 1.FC Olomouc
(16.00, Přikryl – OFS, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– STARŠÍ:
7. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota 16.9., 10.00, Popelák – Jm KFS,
Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
7. kolo, sobota 16. září, 15.30 hodin: Horní Moštěnice – Vrchoslavice (I. Antoníček – Kundrát, OFS),
Haná Prostějov – Kojetín „B“
(Majer – Gábor, OFS), Smržice –
Újezdec (Brázdil – Valouch, OFS),
Želatovice „B“ – Pivín (neděle 17.9.,
15.30, Frais – Halenka, Dokoupil),
Tovačov – Klenovice na Hané (neděle 17.9., 15.30, Borůvka – Kučera,
Molík).

1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 17. září, 15.30 hodin: Plumlov – Čechovice (sobota
16.9., 15.30, Lepka – Kreif, Svozil), Dub nad Moravou – Němčice
nad Hanou (sobota 16.9., 15.30,
Dokoupil – Kašpar, Spurný), Opatovice – Kostelec na Hané (10.00,
Konečný – Slota, Winkler), Mostkovice – Určice (Kreif – Langhammer,
Šebesta), Lipová – Kojetín (Kylar
– Chládek, Kopecký), Brodek u Přerova – Protivanov (Janáček – J. Dorušák, Bartuněk).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
7. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
(pátek 15.9., 17.00, rozhodčí: Duda
– Mojžíš, Mankovecký).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
7. kolo, sobota 16. září, 15.30 hodin: Kralice na Hané – Hněvotín
(Slota – Bartuněk, Janáček).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
7. kolo, sobota 16. září, 15.30 hodin: Litovel – Konice (Drápal – Boháč, Hrbáček).
ALEA SPORTSWEAR
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sobě jsme dali první gól a dvakrát jsme vyhráli. Říkal jsem hráčům, jak je to důležité,“
vypíchl psychologický prvek.
A radost měl i s prací defenzivy, žádná útočná snaha Dolan se nedočkala gólového vyústění. „Udrželi jsme nulu a za stavu 0:0 nás
podržel David Šarman, chytil vyloženou
šanci. Je pravdou, že v tu chvíli jsme už klidně mohli vést 3:0,“ upozornil Lošťák.
Po pozvolném rozjezdu, kdy se mužstvo
krčilo u dna tabulky se tak Kraličtí začínají
posouvat tam, kde by si je kouč přál vidět.
„S hrou jsem byl spokojen hned od počátku, stále jsme předváděli kvalitní výkony,
ale nepřicházely body, nyní se už rozjíždíme i bodově. Směrem dozadu hrajeme
velice zodpovědně a dostáváme se i do
spousty šancí, je to jen o jejich proměňování,“ uvědomuje si význam a obtížnost
dosažení smrtící koncovky.
O nastávajícím víkendu se Kraličtí
představí na domácí půdě, v sobotu
od půl čtvrté přivítají Hněvotín. Tedy
celek, který ještě nedávno vedl z pozice
hlavního kouče právě současný kralický
(jim)
kormidelník Ivo Lošťák...

mu povedl střelecky, šlo ale o týmový výkon. Kluci bojovali a potěšil mě třeba i Peťa
Bross. Poctivě trénuje, vydrželo mu zdraví
a odvděčil se pěkným gólem,“ liboval si lodivod Konice.
Konečný výsledek 4:1 je podle něj spravedlivý a celkově se mu zápas líbil, hrálo
se totiž férově a bez zbytečných emocí.
A nyní si to Konice rozdá o umístění mezi
nejlepšími v Litovli, domácím zatím patří druhá pozice, když nasbírali o tři body
více. „Utkání podzimu. Mají asi nejlepší
tým v soutěži a jedeme tam hrát fotbal,
nemáme co ztratit. Věřím, že se porveme
o body a budeme vyrovnaným soupe-

PK

SK
Jesenec-Dzbel
FK
Nemilany

Branky: 63. Tichý J. - 12. Skopal.
Rozhodčí: Šrejma - Straka, Jílek.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,
Burian, Gottwald, Horák – Laštůvka,
Čížek D., Čížek V. (62. Konečný),
Svoboda – Tichý J., Navrátil. Trenér:
Petr Tichý st.
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Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 6. záøí 2017 rozhodla:

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

1. Nepodmínn:
Robin Návrat (TJ Tištín). Utkání TJ Tištín – FK Výšovice 3. Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
9. 2017. Pestupek: ervená karta, druhé napomenutí bhem zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
utkání. Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením zánacházet na internetových stránkách
vodní innosti nepodmínn na 1 SU od 4. 9. 2017 dle § 46/1 D.
Poplatek 150 korun bude naten na sbrný úet. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dn ode dne
zveejnní tohoto rozhodnutí na úední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 7. záøí 2017 rozhodla:

2. III. třída, sk. „A“: 5. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání FC Kralice na Hané „B“ – Sokol Bedihošť. Odloženo z důvodu
podmáčeného terénu, telefonicky oznámeno sekretáři OFS i předsedovi KR. Náhradní termín bude nahlášen na STK, pokud tak
nebude učiněno do příští schůze STK, nařídí náhradní termín STK.
3. III. třída, sk. „B“: 5. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání TJ Sokol Přemyslovice – FC Kostelec na Hané „B“. Z důvodu
problémů s přihlášením HR do systému IS vložil zápis vedoucí mužstva domácích. HR Petr Antoníček veden v ZoU jako laik.
4. Starší žáci: 5. kolo bez závad, až na utkání FC Hvozd – TJ Sokol Mostkovice. Vedoucí hostů nepotvrdil po utkání zápis rozhodčího, STK ukládá oddílu TJ Sokol Mostkovice finanční pokutu dle čl. 28/12 RS ve výši 250 korun.
Změna termínu: Utkání 5. kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol v Pivíně. Původní termín neděle 3. 9. 2017 od 10:30 hodin, nový termín
čtvrtek 21. 9. 2017 od 16:30 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Sokol v Pivíně pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100 korun.
5.Mladšížáci: 5. kolo bez závad, až na utkání FC Kralice na Hané – FK Výšovice. Odloženo z důvodu podmáčeného terénu, telefonicky
oznámeno sekretáři OFS i předsedovi KR. Oddíly se dohodly na náhradním termínu – čtvrtek 14. 9. 2017 od 17:00 hodin, hřiště Kralice.
Utkání TJ Smržice - TJ Haná Nezamyslice: Vedoucí hostů nepotvrdil po utkání zápis rozhodčího, STK ukládá oddílu TJ Haná
Nezamyslice finanční pokutu dle čl. 28/12 RS ve výši 250 korun. Utkání TJ Horní Štěpánov - TJ Sokol Otaslavice: Nebyl delegován rozhodčí, zápis vložil Oldřich Lizna. Předehrávka 12. kola TJ Horní Štěpánov - TJ Smržice 1:8, bez závad. Komise žádá oddíl
TJ Sokol Olšany o předložení soupisky družstva hrajícího krajský přebor mladších žáků.
6. Odhlášení ze soutěže:
Oddíl TJ Sokol Mostkovice odhlásil družstvo mladší přípravky v SR 2017–2018, STK bere na vědomí.
7. Starší přípravky:
8. Mladší přípravky:
Změna termínu – pořadatele
Skupina JIH: turnaj v sobotu 9. 9. 2017 od 9:00 hodin původně plánovaný na hřiště v Olympijské ulici v Prostějově se z důvodu
obsazenosti hrací plochy překládá na neděli 10. 9. 2017 od 12:30 hodin na umělou trávu Za Místním nádražím v Prostějově. Pořadatel 1. SK Prostějov. Účastníci: FC Kralice na Hané, 1. SK Prostějov „B“, TJ Sokol Vrahovice, 1. SK Prostějov „A“, Haná Prostějov.
Skupina SEVER: turnaj v neděli 10. 9. 2017 původně plánovaný na umělou trávu v Konici se odehraje v neděli 10. 9. 2017 na hřišti SK
Jesenec-Dzbel. Dohoda oddílů FKM Konice a SK Jesenec-Dzbel. Družstvo TJ Sokol Mostkovice odstoupilo ze soutěže. STK schvaluje.
9. Nevyřízená záležitost
Vzhledem k nevyřízení škody způsobené hráči FC Hvozd v dohrávce 16. kola okresního přeboru dorostu dne 8. 5. 2017 (SR
2016/2017) v Bělotíně ukládá STK oddílu FC Hvozd neprodlené uhrazení škody nárokované oddílem TJ Sokol Bělotín. Pokud se
tak nestane do 14 dnů, bude záležitost předána do DK. Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

bohužel nebyla písknutá. Přesto se
nám podařilo srovnat stav. Jsem naprosto spokojený. Musím před klukama smeknout, byl to výkon na hranici
možností, protože soupeř byl opravdu
velice kvalitní. Vyloženě nás ale nepřehrál. Penalty už byly vabank, hosté měli
více štěstí. Před zápasem bych bod bral
všemi deseti, to se nám také podařilo,
takže spokojenost. Byť je to jen bodík,
ale na druhou stranu jsme neprohráli.“
(jp)
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VELKÉ PAVLOVICE, PROSTĚJOV
Na úvodní domácí výhru chtěly
navázat svěřenkyně Jaroslava Karafiáta. Do tradiční vinařské oblasti
odjížděl tým s jediným cílem, který
splnil do puntíku. Jedinou černou
kaňkou je zranění klíčové hráčky
Marie Domesové, nakolik vážné se
teprve ukáže.
„Jeli jsme do Pavlovic pro body, pro
víno, pro burčák. (smích) Dovezli
jsme všechno, takže panuje naprostá
spokojenost,“ neskrýval dobré rozpoložení lodivod Mostkovic Jaroslav
Karafiát. Byly to právě jeho svěřenkyně, které se ujaly vedení zásluhou
kanonýrky Domesové. Pro tu však
záhy zápas vinou zranění předčasně
skončil. Ale ani to hostující hráčky ne-

V PAVV
MOS

poznamenalo, svou převahu potvrdily
do poločasu ještě druhou brankou.
Přesný zásah si připsala Barbora Karafiátová.
Druhá půle byla spíše o neproměňování šancí. Byly to ale domácí hráčky,
které zápas v šestapadesáté minutě ještě zdramatizovaly. „Začali jsme trošku
panikařit, měli jsme hluchou dvacetiminutovku, ale nakonec jsme přidali
rozhodující branku a zápas dohráli už
v klidu,“ ulevilo se kouči Karafiátovi.
Úspěšný vstup do sezony budou
chtít hráčky Sokola Mostkovic
potvrdit i o nadcházejícím víkendu. Výkop je naplánován v neděli
na desátou hodinu. „Přijede k nám
Vsetín, podle mě největší aspirant
na postup. My ale zůstáváme v klidu,
máme relativně nahráno, jdeme do
zápasu bez stresu, začíná se opět od
nuly. Uvidíme, jak dokážeme soupeře
potrápit,“ prozradil náladu v kabině
Karafiát.
(jp)
Statistiky najdete na straně 22

BODY i BURČÁK

„Mostky“ si dovezly

„Ze zápasu jsme měli velké obavy, protože jsme byli oslabeni o několik hráčů.
Zůstal jsme ale u rozestavení, které nám
minule přineslo bodový zisk a opět
se ukázalo, že nám to svědčí. Dostali
jsme branku z pokutového kopu, což je
vždycky nešťastné, ze hry jsme branku
nedostali a to mě těší. My jsme mohli
kontrovat penaltou, která byla tutová,

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

TJ Sokol
echovice
SK
Lipová

FC Kostelec
na Hané
FK Brodek
u Perova
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PROSTĚJOVSKO Velkou bodovou žeň přineslo osmičce prostějovských zástupců šesté kolo„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. Kostelec vysoko zdolal Brodek u Přerova a je druhý, Čechovice si
v derby poradily s Lipovou, Plumlov vyloupil Beňov, Určice přikovaly Dub na posledním místě tabulky
a Plumlov si v pouťovém souboji poradil na penalty s Bělotínem. Vedle již zmíněné Lipové se tak nevedlo už jen Mostkovicím na půdě Kojetína„B“ a Němčicím doma proti vedoucím Opatovicím.

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

Branky: 29. Lakomý, 83. Zatloukal – 89.
Žilka. Rozhodčí: Oulehla – Heger, Matulík. Sestava Čechovic: Polák – Veselý,
Walter, Kolečkář, Maděrka – Chmelík,
Lakomý, Haluza, T. Novák – Zatloukal,
Hatle. Trenér: Evžen Kučera. Sestava
Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Takáč, P. Novák, Štěrba – M. Vybíhal, Jamrich, Drexler,
Hýbl (75. Růžička) – Dostál, Liška. Hrající trenér: Pavel Růžička.
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Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

TJ Sokol
Klenovice na Hané
TJ
Smržice

FK Nmice
nad Hanou
TJ Sokol
Opatovice

„Mohli jsme vést 1:0, když Horák dostal
přihrávku mezi beky, bohužel se mu nepodařilo zakončit do brány. Hosté své šance
využili, my jsme jednu dvě tutovky nedali,
mohlo to být o něčem jiném. Chybějí nám
klíčoví hráči Kolečkář s Hamalou, Mrkva
zvládne jen poločas a Vejvoda dohrával
s bolavým kolenem, marodka nám nehraje
do karet. Jakmile nám vypadne někdo ze
základu, máme problém. Soupeř byl fotbalovější, I.A třídu hraje delší dobu, my jsme
měli pozdnější zpracování i přihrávky. Opatovice se vezou na vlně a třicet minut jsme
s nimi drželi krok, pak rozhodly školácké individuální chyby. Máme mladý mančaft, jemuž chybí zkušenosti a chladnokrevnost.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 41. a 71. Chlud – 35. Janásek, 37.
a 49. Klvaňa, 44. Sigmund. Rozhodčí:
Chládek – Kylar, Kučera. Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč (46. Svobodník),
M. Navrátil, J. Navrátil, Spiller – Vévoda
(86. Palíšek), Vejvoda, Mrkva (46. Dorňák, 80. O. Tomek), Svozil – Chlud, Horák. Trenér: Radovan Novotný.
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nám podařilo, přestože se soupeř dostal až do
vedení 2:0. Okamžitě jsme ale snížili a trefili
jsme i tyčku, ve druhé půli jsme byli aktivnější
a načasování bylo přímo fantastické. Zaslouženě jsme v závěru srovnali a penalty už byly
vabank. Začínali jsme, a když jsme neproměnili, nedal ani soupeř, rozstřel byl o štěstí
a scházeli už vlastně jen brankáři a poslední
hráči. Byli jsme šťastnější a dva body s kvalitním soupeřem znamenají velkou spokojenost, podařilo se nám zastavit poslední vývoj.
Smekám i před soupeřem, všichni chtěli hrát
fotbal a byl to hezký otevřený zápas.“

ospalé. Dá se říct, že jsme si nedokázali
poradit s obranným blokem Smržic. Dvě
rychlé branky ve druhé půli nás uklidnily,
pak už bylo v podstatě o zápase rozhodnuto. Měli jsme chuť hrát, hráli jsme výborně
kombinačně, fyzicky jsme soupeře předčili. Druhý poločas to byl z našeho podání
takový koncert. Čekají nás dvě venkovní
utkání, do nichž jdeme s čistou hlavou, což
nám může pomoci.“

FC
Beov
TJ Sokol
Plumlov

TJ Sokol
Urice
TJ Sokol Dub
nad Moravou

„Chtěli jsme potvrdit body z předešlého
domácího zápasu a povedlo se nám to.
Museli jsme se obejít bez dvou vykartovaných hráčů a navíc se vám brzy zranil
Trajer, kluci to ale pojali kolektivně a jsem
moc rád, že se nám podařilo dovést utkání do tříbodového zisku. Dostávali jsme
se do šancí a byla škoda, že jsme je nevyužili, dokonce jsme stejně jako minulý
zápas neproměnili pokutový kop. Kluci
ale zaslouží pochvalu, nenechali se tím
zlomit, makali naplno a šli si pro vítězství.
Do odvážného průniku se pustil Slezák,
došlo ke kontaktu, k penaltě se postavil
Vodák, vzal na sebe zodpovědnost a coby
nejzkušenější hráč situaci zvládl perfektně
a do třetice jsme se dočkali. Cením si nuly
vzadu, podařil se nám příchod Simona
Hejduka. Celkově jsme byli aktivnější,
ale i soupeř zaslouží uznání, hrál se dobrý
zápas.“
(jim)

Hodnocení trenéra Určic Pavla
Zbožínka:

Branky: 75. Vodák z penalty, 89. O. Halouzka. Rozhodčí: Jurčák – Juřátek, Podhajský. Sestava Určic: Hýbl – Hejduk (85.
Šnajdr), Vodák, Frehar, Zelina – Menšík
(89. Vajdík), Slezák – Dračka, Trajer (10.
Krajíček, 70. Žáček), Paul – O. Halouzka.
Trenér: Pavel Zbožínek.

2:0
(0:0)

nemají špatné mužstvo a chvílemi byla
hra vyrovnaná, dokázali jsme toho ale vydolovat víc. V první půli měli také šance,
ale nedali je, stejně tak jsme ani my neproměnili vše. Domácí se snažili nakopávat
do vápna, ustáli jsme to a míče odvraceli,
z protiútoků jsme je pak potrestali. Prvních zhruba dvacet minut byla hra vyrovnaná a hrálo se nahoru dolů, pak jsme po
pěkných kombinacích dali dva góly. Domácí sice snížili, hned po minutě až dvou
jsme je ale potrestali třetím gólem, a když
soupeř proměnil penaltu, okamžitě jsme
odskočili na 4:2. A když jsme zvýšili na
5:2, bylo už po zápase. Kluci mě potěšili,
utkání ubojovali.“

VSE
DRŽ

15:0

vydal jen se třinácti hráčkami, které se
měly přesvědčit, jaké to je hrát proti vyspělému soupeři. „Na hře bylo vidět, že
jsme narazili na tým hrající už několik
let pospolu, jehož hráčky si prošly i vyššími soutěžemi. Dostali jsme velkou
lekci, všechny byly fotbalové a my jsme
se skoro nedostali za půlku, byl to pro
nás nesmírně obtížný zápas,“ přiznal
držovický kormidelník.
V některých momentech tak šlo hlavně o přetrpění nepříznivého vývoje
a neztracení dostatečné motivace, přeci
jen skóre začalo zejména po přestávce
narůstat. „Hlavní bylo vydržet celých
devadesát minut a vzít si z toho střípky,
další zápasy budou určitě lepší. Musíme
na sobě pracovat a do budoucna se budeme zlepšovat,“ je přesvědčen Jetel.
Nyní se jeho tým může připravovat
na skryté regionální derby, do Držovic totiž zavítá v neděli odpoledne
1.FC Olomouc, tedy celek tvořený
z drtivé většiny kosteleckými fotbalistkami včetně Lucie Tomešové
nebo Martiny Pitákové. Duel třetího
divizního kola startuje v 15.30 hodin.
(jim)

vysokou nováčkovskou daň

Držovice zaplatily ve Vsetíně

I.B třída skupina A

„Líbilo se mi to. Do Beňova jsme zajížděli
s určitými obavami, ale zvládli jsme to
a díky bojovnosti, nasazení a srdíčku jsme
utkání zvládli. Vítězství jsme chtěli víc
než domácí a štěstí jsme šli naproti. Oni

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

Branky: 62. Zbořilák, 75. Hrabal z penalty – 34. Spáčil, 55. Hladký, 63. Zabloudil,
79. Hrstka, 87. Kiška. Rozhodčí: Kaňok
– Krpec, Hrbáček. Sestava Plumlova:
Simandl – Kotlán (87. Vysloužil), Kutný
(49. Ševcůj), Fabiánek, J. Kiška – Zabloudil
(83. Křupka), Hrstka, Matoušek, Klváček
– Spáčil, Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

2:5
(0:1)

„Jak rychle jsme začali, tak rychle jsme
také skončili. Chyběli mi Petr Zapletal,
Chmelař, Bureš, Všetička a bez čtyř hráčů
základní sestavy jsme byli hodně oslabeni. Navíc ani nasazení a odhodlání nebylo
takové jako o týden dříve proti Čechovicím, prostě vše špatně. Nenavýšili jsme na
2:0 a z vymyšlené penalty soupeř srovnal,
brzy dal nato druhý gól, krátce po pauze
zvýšil na 3:1 a bylo po zápase. Domácí
měli běhavé kluky, my jsme nebyli důrazní, nedařilo se nám proměňovat šance,
dopouštěli jsme se spousty nepřesností
a soupeř je trestal. Sklopili jsme hlavy
a protrápili jsme se až do konce. Nemáme
široký kádr a ztráty jsou pro nás citelné,
stejně tak nedáváme góly, což také hrozně
sráží tým. Nezasloužili jsme si vyhrát, ale
ani prohrát 5:1. Máme před sebou derby
s Určicemi, soupeř má zkušenosti z krajského přeboru a bude nám chtít vrátit
pohárovou porážku, doma se ale musí
vyhrávat.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

čí: Vrána – Perutka, Frais. Sestava Mostkovic: Lukáš – Kazda, Milar, Doseděl,
V. Vojtíšek – L. Zapletal (57. Ordelt), M.
Vojtíšek, Šlambor, Dadák – Křišťan, J. Kamenov ml. Trenér: Jiří Kamenov st.

Branky: 12. Rozehnal, 50. a 73. Štěpánek,
55. a 87. Všianský, 62. Dadák, 78. Prášil (p).
Rozhodčí: Frais - Lasovský, Vrána. Sestava Vrchoslavic: M. Jurčík – Trávníček,
Gajdošík, Holub, Coufalík – R. Jurčík, Fialka, Panáček, Bleša – Konupka, P. Horák
ml. Trenér: Miroslav Panáček.
Trenér Vrchoslavic Miroslav Panáček
nebyl po nedělím odpoledním utkání k
zastižení.
PODROBNÁ REPORTÁŽ
PIVÍN - HANÁ PROSTĚJOV VSETÍN, PROSTĚJOV Krutým diNA STRANĚ 32 rektem v podobě výrazné porážky
skončil první výjezd držovických
fotbalistek na trávník některého z divizních soupeřů. Hned na úvod totiž
narazil nováček soutěže na zřejmě
největšího favorita z řad aktuálních
účastníků – FC Vsetín. A na Valašsku
si na rozdíl od předešlého souboje
s Velkými Pavlovicemi příliš radosti
neprožili, na dalekou cestu domů
jim hostitelé přibalili hned patnáct
kousků.
„Výsledek je hrozivý, postihla nás ale po
prvním zápase velká marodka a musel
jsem se obejít bez čtyř hráček základní
sestavy včetně brankářky. To byla velká čára přes rozpočet a chytat musela
hráčka z pole. I ona si ale vedla nesmírně dobře a v několika situacích nás podržela,“ snažil se na všem hledat pozitiva trenér poražených Tomáš Jetel.
Na sto kilometrů dlouhou výpravu se

Ústí "B"

Vrchoslavice 1946
1:5
TJ Sokol
(0:2)

TJ Sokol

sestavy a i brankář byl vlastně hráč, což se
nakonec projevilo. Musíme se ale pro příště vyvarovat individuálních chyb.“

FK Slavoj
„V posledních dvou zápasech se nám nedaKojetín „B“
řilo v defenzivě a kupili jsme chyby, stejně
5:1
TJ Sokol
(2:1)
tak soupeř nastřílel už dvaadvacet branek,
Mostkovice
tak jsme se rozhodli pro pětičlennou záložní řadu, kdy jsme navíc Kropáče posunuli Branky: 20. z penalty, 46. a 71. Žůrek, 27.
do středu, aby uplatnil své zkušenosti. To se Krčmář, 68. Knapík – 8. Křišťan. Rozhod-

Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

Branky: 40. F. Pospíšil, 89. Milar – 29.
Hoffmann, 39. Bušina. Rozhodčí: Slota –
Hubený, Winkler. Sestava Protivanova:
M. Piták – Ženata, M. Pospíšil, Dvořák, Z.
Pospíšil – D. Sedlák (66. Mudroch), Milar,
F. Pospíšil, Kropáč, R. Sedlák (69. Musil) –
Grmela. Hrající trenér: Milan Piták.

SK
Protivanov
TJ Sokol
Blotín

Branky: 12. Rozehnal, 50. a 73. Štěpánek,
55. a 87. Všianský, 62. Dadák, 78. Prášil (p).
Rozhodčí: Matulík – Oulehla, Halenka.
Sestava Klenovic: Klimeš – Frys, Pospíšil,
Prášil, Popelka – Prokop (68. Pytela), Rozehnal, Dadák, Všianský, Varga – Štěpánek.
Trenér: Vladimír Horák. Sestava SmrHodnocení asistenta trenéra
žic: Martinák – Studený A., Gottwald,
Smržic Tomáše Gottwalda:
Zbožínek, Studený T. – Procházka, Kiška,
Kotlár, Pírek – Studený V., Kalandřík. Asi- „Z mého pohledu to byla v prvním poločase vyrovnaná hra, kde jsme si vytvořili dvě
stent trenéra: Tomáš Gottwald.
vyložené šance, ale bohužel po naší hrubé
Hodnocení trenéra Klenovic
chybě nás domácí potrestali gólem. Zkraje
Vladimíra Horáka:
druhého poločasu jsme opět po naší hrubé
„Panuje naprostá spokojenost. První polo- chybě inkasovali na 2:0, a bylo z naší stračas se mi ještě tolik nelíbil, protože to bylo ny po fotbale. Od té chvíle byla hra v režii
statické, bez nápadu, z naší strany takové Klenovic. Chybělo nám pět hráčů základní

7:0
(1:0)

„Zápas měl dva rozdílné poločasy.
V prvním jsme hráli velice špatně a domácí po zásluze vedli, ve druhém už to
bylo o něčem jiném, nedali jsme ale dvě
stoprocentní šance. Inkasovali jsme po
standardce a z brejku, nejvíce by ale zápasu slušela remíza, bohužel jsme ovšem
snížili až minutu před koncem a neměli
jsme už čas na obrat. S druhým poločasem tak panuje spokojenost, bohužel
nám ale body nepřinesl. Mrzí mě, že si
nevezeme aspoň bod, domácí ale dali
dva góly ze dvou šancí a my jen jeden ze
tří možností.“

3:2
PK
(1:2)

„Jsem spokojen, lhal bych, kdybych řekl, že
ne. Kluci předvedli kolektivní výkon a splnili pokyny. Makali, bojovali, odvedli poctivý
výkon. Padlo hodně branek a trefili jsme
i tyčky, takže i diváci si mohli přijít na své.
Byli jsme důraznější a šli jsme si pro vítězství
víc než soupeř. Už v páté minutě jsme dali
penaltu, pak jsme zvýšili na 2:0, než se Brodek otřepal, přidali jsme třetí zásah. To bylo
rozhodující. Po čtvrtém gólu jsme již utkání
kontrolovali a soupeře jsme kromě branek
k ničemu nepustili. Mezery tam sice trochu
byly, nejsme ale Barcelona. (úsměv) Jsme
rádi za každý bod, co získáme, a že neplníme roli otloukánka, do níž jsme byli pasováni. Vyšel nám začátek, to je alfa a omega.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Jaroslava Klimeše:

Branky: 4. Grepl z penalty, 28. Langr, 43.
a 79. Preisler, 53. Žídek – 57. Kudlička, 88.
Omelka. Rozhodčí: Langhammer – Šebesta, Šrejma. Sestava Kostelce na Hané:
Vítek – Synek (85. Holoubek), Vinklárek,
Chytil, Móri – Žídek, Langr, Grepl (17.
Hruban), Vyhlídal (69. Bošek) – Preisler,
M. Klimeš. Trenér: Jaroslav Klimeš.

5:2
(3:0)

Ptice zvítzila, echovice p-ed ily Lipovou

„V první půli jsme byli lepší a vytěžili jsme
řem,“ přeje si Ullmann před soubojem z toho jeden gól. Soupeře jsme nepustili
začínajícím v sobotu 16. září o půl čtvrté za polovinu a nevyužili jsme ještě další
odpoledne.
(jim) dvě šance. Pak jsme naopak hráli špatně,
Lipová nás tlačila a měla dvě vyložené
Sokol Konice
šance. Nejprve nás podržel Polák a poté
FK Hluboèky
Koláček vykopával z prázdné brány.
4:1 (2:0)
Podařilo se nám přidat druhou branku
Branky: 5., 54. z penalty a 73. Kamený, a hosté už jen minutu před koncem snížili
32. Bross – 79. Bartošek. Rozhodčí: Jílek ze standardky. Zápasu by možná slušela
– Straka, Opravil. Sestava Konice: Vévo- remíza, dali jsme ale o gól víc a jsme za
da – Knoll (83. Jurník), Rus, F. Bílý, Drešr to rádi. Minulý zápas s Mostkovicemi
(89. Ryp) – Tichý, Kořenovský, Širůček nás srazil na kolena, bylo to vidět při tré(59. Kořenek), Kamený – Bross (74. Paš), nincích, ale díky bojovnosti se podařilo.
Žondra (65. Mohelník). Trenér: Petr Ull- Musím kluky pochválit za stoprocentní
mann.
nasazení po celých devadesát minut. Jsou
to pro nás důležité tři body, s Lipovou
vždycky.“

Jesenec bod za remízu bere,
Nemilany si odváží hned dva

Brosse, ten se na první tyči nemýlil a po
půli platil stav 2:0. „Říkal jsem klukům, že
jde o hodně ošidný výsledek, hosté totiž
hrozili ze standardních situací, které kopali
velice dobře, přestáli jsme hodně závarů.
Prvních deset minut jsme asi ještě zůstali
v šatně, otevírali jsme hru a soupeř měl tři
šance, výborně nás ale podržel Vévoda,“
chválil Ullmann teprve sedmnáctiletého
gólmana.
Domácí tak definitivně vysvobodil Petr
Bross, když si v šestnáctce došel pro faul
a Kamený zvýšil na 3:0. „Uklidnili jsme se
a soupeř pak znovu chyboval, takže Roman zamířil přesně mezi nohy. Zápas se

hattrickem se blýskl Kamený

Konice vyu ila Hlubo ky,

lová radost. „Řekli jsme si o přestávce, že je
to jen o vstřelené brance. Hráli jsme stále
stejný fotbal a přehrávali jsme domácí i po
fyzické stránce. Nejde sice vydržet celý zápas ve vysokém tempu, potvrdili jsme ale
vaší kvalitu a zaplaťpánbůh za to, že jsme
potvrdili tři domácí body,“ pochvaloval si
exligový fotbalista.
Rozuzlení přišlo až v jednaosmdesáté minutě, hosté se už nezmohli na odpověď.
„Přetažený centr a na zadní tyči dal Nečas
pod sebe Kováčovi, který z malého vápna
skóroval do prázdné brány. Dvakrát po

po Dubicku zdolaly i Dolany

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralice stoupají tabulkou,

zprávy od zeleného stolu...

JESENEC V minulém kole ochutnali fotbalisté Jesence,
jaké to je zvítězit v řádné hrací době a na tento úspěšný počin málem navázali i v domácím prostředí. Takticky
zvládnuté utkání proti kvalitnímu soupeři přineslo své
ovoce. Když se skóre změnilo na obou stranách ve stejném poměru, muselo tak dojít na pokutové kopy. V těch
bylo úspěšnější hostující mužstvo a potvrdilo tak roli papírového favorita střetnutí. S osmi body se tak mužstvo
usadilo na sedmé příčce tabulky, hosté se drží na pomyslné bedně za vedoucím Šternberkem.

I.B třída skupina B

KONICE, PROSTĚJOV Fotbalistům
Konice se podařilo navázat na týden
starou přesvědčivou výhru na půdě
Moravského Berouna a doma proti
Hlubočkámnepřipustiližádnékomplikace. Hned po pár minutách se dostali
do vedení a po přestávce svůj náskok
pojistili. Hned třemi trefami, a k tomu
ještě jednou přihrávkou, se na konečném stavu 4:1 podílel Roman Kamený.

KON
HLU

Jedinému okresnímu zástupci v „A“
skupině I.A třídy Olomouckého KFS
tak náleží čtvrtá pozice, jako třetí tým
v pořadí se dokázal přehoupnout přes
dvacet vstřelených branek.
„Nabádal jsem kluky, aby byli hned od
začátku aktivní, a vyplatilo se nám to. Už
v páté minutě jsme potrestali chybu soupeře a Roman Kamený chladnokrevně
otevřel skóre. Šlo ale o vyrovnané utkání,
soupeř má v týmu spoustu zkušených fotbalistů a také se snažil hrát fotbal,“ podotýkal trenér vítězů Petr Ullmann.
Po půlhodině již vícekrát zmiňovaný Kamený zasekl míč a posadil ho na hlavu

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

a spoluhráčům, kteří mu gólový moment připravili, se poslední okresní mohykán v nejvyšší krajské mužské soutěži
posunul do lepší poloviny pořadí.
„Byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli.
Již v první půli jsme si vypracovali velké
množství šancí a mohli jsme minimálně
o jeden dva góly vést, jenže nestalo se,“
započal své bilancování za šestým kolem
trenér vítězů Ivo Lošťák.
Také po pauze byl jeho soubor blíže plnému bodovému zisku, musel si ale počkat
dlouhé minuty, než konečně zavládla gó-

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

Fotbal

DOLANY, PROSTĚJOV Poprvé
v ročníku udrželi fotbalisté Kralic čisté
konto a jediná branka jim tak stačila
k tomu, aby se udrželi na vítězné vlně
a podruhé za sebou brali v krajském přeboru všechny tři body. Rozhodla situace
deset minut před koncem, kdy se mezi
střelce zapsal Martin Kováč, díky němu

DOL
KRA
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
7. kolo: Hranice – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 16.9., 10.00, Grečmal –
Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
7. kolo: Hranice – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 16.9., 12.15, Ol KFS –
Grečmal, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
7. kolo, neděle 17. září: Čechovice – Určice (sobota 16.9., 10.00),
Černovír – Olšany (10.00), Konice
– 1.HFK Olomouc „B“ (15.30).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
7. kolo, neděle 17. září: Plumlov –
Zábřeh „B“ (10.00), Dub nad Moravou – Protivanov (15.30), Kralice na
Hané – Hvozd (13.00).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
7. kolo, neděle 17. září: Ústí – Pivín (sobota 16.9., 13.15), Bělotín
– Otaslavice (13.00), Horní Moštěnice – Němčice nad Hanou (15.30),
Brodek u Prostějova volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
7. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko (neděle 17.9., 10.30, Zaoral –
Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
7. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko (neděle 17.9., 12.15, Ol KFS
– Zaoral, Ol KFS).
SpSM – U13 JIH:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Havlíčkův
Brod (sobota 16.9., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Havlíčkův
Brod (sobota 16.9., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
7. kolo, sobota 16. září: Olšany –
Šternberk (10.30), Němčice nad
Hanou – Konice (11.45), Čechovice – Kozlovice neděle (17.9., 9.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
7. kolo, sobota 16. září: Olšany
– Šternberk (9.00), Němčice nad
Hanou – Konice (10.00), Čechovice – Kozlovice neděle (17.9., 10.45).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
7. kolo, sobota 16. září, 9.00 hodin: Protivanov – Plumlov, Klenovice na Hané – Mostkovice (10.00),
Hvozd – Pivín (13.15), Určice
– Brodek u Konice (neděle 17.9.,
9.00), Držovice – Brodek u Prostějova (neděle 17.9., 10.30).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
7. kolo, neděle 17. září, 10.00
hodin: Lipová – Otaslavice (pátek
15.9., 17.30), Určice – Pivín (sobota 16.9., 9.00), Kralice na Hané
– Plumlov, Nezamyslice – Mostkovice, Ptení – Výšovice (13.00), Smržice – Olšany „B“ (14.00), Horní
Štěpánov volno.
KRAJSKÁ LIGA PØÍPRAVEK:
5. kolo, neděle 17. září, 9.00: Kojetín – 1.SK Prostějov.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

7. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota
16.9., 12.15, Jm KFS – Popelák, Jm KFS).

´
menicko

´
´
zapasove
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

TBALOVÁ R

ZHLEDNA
DESET „TURECKÝCH“ BOHATÝRŮ VYVÁLČILO VÍTĚZSTVÍ „Je to úplná bomba,
Prostějovská Haná si s oslabeným soupeřem nevěděla rady

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Josef
POPELKA
PIVÍN To, že je domácí hřiště výhodou, je poměrně známá věc.
Horká pivínská půda, díky bouřlivým fanouškům, není v tomto ohledu žádnou výjimkou.
Změnit toto nepsané pravidlo se
uplynulou neděli pokusila prostějovská Haná, která navzdory
brzké hráčské přesile nedokázala najít recept na skvěle fungující
mužstvo domácích. Líbivý fotbal
přinesl hned osm branek a několik dalších nadějných příležitostí,
což vneslo hlavně do domácích
řad spokojenost a úsměv na rty.
Stav ped výkopem
Haná jako nováček soutěže nevstoupila
do sezóny vůbec špatně. Body ztratila
pouze v domácím zápase po remíze
s Tovačovem a po prohře v Klenovicích před dvěma týdny. Papírově tak
byla pasována do role mírného favorita.
Kouč Kolář měl k dispozici již distancovaného Čermáka, naopak mu chyběl
zkušený bek Ohlídal. Domácí se chtěli
vtěsnat do středu tabulky, body ze svého hřiště jen tak nerozdávají.

Vývoj zápasu
Kdo očekával fotbal, kde taktika zvítězí
nad fotbalovostí, musel by zcela jistě
navštívit jiné utkání než to, co se odehrálo na pivínském pažitu. Od úvodních minut nebyla nouze o pěkné fotbalové akce, ale také ostřejší zákroky,
nikoliv však zákeřné. V blízkosti brány
se poprvé míč objevil ve vápně domácích. To by musel ale centr Michala Trnavského někdo z jeho spoluhráčů vůbec trefit. A tak se hra přelila na druhou

stranu, kam si na nákop naběhl David
Trajer a poslal míč do protisměru "Kolji" Lošťáka - 1:0.
Po dalších čtyřech minutách se stejný
hráč prosadil hlavou podruhé. Nejdříve však Jaroslav Svozil zkusil své štěstí.
Jeho bombu ale golman Hané zneškodnil, i následnou dorážku stejného
hráče, další však už v pozici ležmo nemohl nijak zabránit - 2:0.
Zcela zasloužené vedení chtěl potvrdit
domácí kapitán Svozil, jeho projektily
však svištěly mimo tři tyče. NA druhé
straně mohl skórovat Novák, střílel
ale hodně nad. O žlutou kartu si říkala hostující obrana, respektive stoper
Čermák, rozhodčí ale kartu ani v jednom případě nevytáhl. Ta se v jeho rukou poprvé objevila ve dvacáté minutě
a to rovnou barvy červené. Potrestaným byl pivínský Pospíšil.
Asi každý očekával, jak se bude zápas
dále vyvíjet, opak byl však pravdou.
O další tři minuty později zkompletoval Trajer svůj hattrick a zvýšil tak
náskok svého týmu.
O tři minuty později zahrávali hosté
rohový kop, odražený míč se dostal
zpět ke Krupičkovi, jehož nákop poslal
nikým nehlídán Novák do sítě - 3:1.
Do kabin se mohl ještě počtvrté prosadit Trajer, jeho hlavička už tak přesná
nebyla.
Úvod druhé půle se domácím vůbec
nevyvedl. Haná zaskočila soupeře
hned v první minutě. Hodulákův centr odklidil na zadní tyč Patrik Gábor
a bylo drama na světě. Dokázal tak, že
není radno mu nechat kousek prostoru - 3:2.
Odpověď na sebe nenechala dlouho
čekat. Dvougólové vedení zařídil proměněným pokutovým kopem Jaroslav
Svozil - 4:2. Stejný hráč udělal z obránců Hané tréninkové kužele, jenže tváří
v tvář Zbyňku Lošťákovi nedokázal
svůj průnik zužitkovat.
Haná se snažila s výsledkem ještě něco
udělat, což se jí ještě jednou podařilo. Na prudkou střelu neměl domácí
Fürst nárok - 4:3. Jenže za dvě minuty

potšil st-elecký apetit
David Trajera“

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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PIVÍN Urostlý snajpr, který
přišel do Pivína s jediným cílem, se konečně ukázal v tom
lepším světle. Co nestihl v pěti
zápasech, dokázal v sobotním
klání během dvaceti minut
a utnul tak v podstatě naděje
prostějovské Hané k bodovému zisku. K hattricku mohl
ještě David Trajer (na snímku)
přidat i další branku, musel by
však hlavou mířit přesněji.

I když v tomto souboji mají zdánliv oba kapitání k mí(i stejn,z vítzství se nakonec
radoval pivínský Jaroslav Svozil (vpravo) .
Foto: Josef Popelka

to bylo opět o dvě branky. Dlouhý ná- mezi tři tyče, můžeme v tomto ohlekop si zpracoval Šišma a levasou nedal du mluvit o nadstandardní úspěšnost
zakončení. Domácí měli ještě několik
"Koljovi" šanci - 5:3.
slibně se vyvíjejících akcí, zakončení
Zásadní okamžiky
už nebyla tak přesná.
Zásádní pro vývoj utkání bylo vyloučení domácího Pospíšila, které na hře
domácích ale fotbalovosti neubralo.
Naopak. Hostující obrana nechala
příliš mnoho prostoru domácím plejerům, i když samozřejmě musela hru
vlivem průběžného stavu otevřít a dala
tak šanci rychlým výpadům "Turků".

Osobnost utkání
Osobnosti bychom v nedělním klání
našli několik. Výrazně se na výhře svého mužstva podílel útočník Trajer, jenž
během třiadvaceti minut zkompletoval hattrick. Tou nejzářivější hvězdou
však byl jeho spoluhráč, kapitán pivínských, Jaroslav Svozil. Měl chuť hrát,
bylo ho snad celé hřiště. Známé trojúhelníky zvládal s neuvěřitelnou lehkostí, zastaven byl jen za cenu faulu. Svůj
nadstandardní výkon korunoval proměněnou penaltou.

Zajímavost duelu
Výrazná produktivita obou mužstev.
Když si vezmeme, kolik pokusů mířilo

Atmosféra stetnutí
Tradičně se v Pivíně na tamní fotbalové mužstvo sjede mnoho fandů
z celého okolí. Nejinak tomu bylo
i uplynulou neděli. Zaplněná tribuna, hlasité skandování místních fans,
bílá pěna, láhev orosena, dobroty
z udírny. To vše si bylo možné vychutnávat při sledování velmi zajímavého utkání.

 Jak jste viděl zápas, který přinesl
spoustu dramatických momentů?
„Začali jsme skvěle, podařilo se
nám vstřelit dvě rychlé branky,
kontrolovali jsme hru, ale sami
jsme si to zdramatizovali červenou
kartou. Ta byla z mého pohledu
dost přísná.“
 Ani po tomto okamžiku jste
však nepolevili a naopak navýšili
vedení.
„Ani tohle nás nepoložilo, stejně
tak situace, kdy se soupeři podařilo skórovat. Vždy jsme po chvilce
odpověděli a drželi si tak potřebný
náskok.“

Foto: Josef Popelka

 Vy jste se vlastně stal takovým
katem Hané. Jak se zrodil dnešní
hattrick?
„Je to úplná bomba. (směje se) Nemohl jsem se doposud nějak chytnout. Prosadil jsem se v pěti kolech
pouze jednou, tak jsem rád, že mi to
tam dneska spadlo. “
 Co stálo za vaším výkonem, že
ani v deseti jste se nepoložili?
„Z části určitě i ten brzký hattrick,
který dal zápasu určitý ráz. Čekali
jsme také více od soupeře, který nás
dnes ničím nepřekvapil. Čekali jsme,
že budeme my tím, kdo bude běhat
bez míče, ale myslím si, že to bylo
spíše naopak.“

Pozápasové hodnocení trenér?
Jaroslav SVOZIL st.– TJ Sokol v Pivín:
„Spokojenost samozřejmě je, i když si myslím, že to bylo
trošku ovlivněno rozhodčím vyloučením našeho hráče.
Bylo to něco mezi žlutou a červenou, spíše taková oranžová.
(smích) Do té doby jsme zápas kontrolovali. Nechali jsme
hosty zápas zdramatizovat. Hlavně v úvodu druhé půle
jsme se až moc vytáhli, i když jsme hráli v oslabení. Přesto
musím před klukama smeknout, že se ani v deseti nepoložili. Divákům se zápas musel líbit, padlo poměrně dost
branek, byl to férový zápas. Trajerovi jsem před zápasem
předpověděl dvě branky, přidal ještě jednu navíc, Vrba skvěle pokryl Gábora a Jarek měl dnes vyloženě chuť.“

5 :3

TJ Sokol v Pivíně

Josef POPELKA

Daniel KOLÁ> – TJ Haná Prostjov:
„Jsem zklamaný, protože naše dnešní hra především směrem dozadu byla naprosto tragická. Domácí si vítězství
zasloužili, ale my jim ho strašně moc ulehčili, což mě mrzí
nejvíc. Hráli jsme dopředu netrpělivě, naši obrannou hru
jsem nepoznával. Samozřejmě tomu přispěl i nadstandardní Jarek Svozil, ale na můj vkus jsme kupili až moc
chyb. Jsem rád, že se rozhodlo na hřišti, protože rozhodčí
to měli v této atmosféře těžké. To, co bylo občas slyšet od
fanoušků přesahuje naprosto normu slušného chování,
něco tak hnusného jsme dlouho neslyšel. Zvláště, když tu
bylo spousta dětí. “

TJ Haná Prostějov

6. kolo Smoos I.B třídy skupiny A
Vrba

Holomek M.

Jaroslav

Trnavský

Daniel

Šišma
Svozil M.

SVOZIL ST.

KOLÁŘ
Krupička

Fürst

Čermák

Trajer
Petržela

Svozil J. ml.

Lošťák
Kaprál

Frýbort ml.

Frýbort st.
Gábor

Hodulák

Pospíšil
Sedlák

Branky: 7., 11. a 23. Trajer, 53. Svozil J. (pk), 77. Šišma
Střely na branku:
Rohové kopy:

8
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: Frýbort J. ml., Švéda

PIVÍN

5

Kolář M.

Novák

Švéda

5 :3

HANÁ PV

( 3 :1)

Rozhodčí: Zemánek – Bartuněk, Vojtek
Červené karty: Pospíšil

Střídání: 69. Bartoník J. za Frýborta J. ml., 82. Bartoník M. za Šišmu, 87. Přikryl za Frýborta J. st.

Branky: 26. Novák, 47. Gábor, 75. Kaprál
Střely na branku:

Diváků: 160

Rohové kopy:

Žluté karty: Holomek M., Petržela, Kaprál
Střídání: 66. Jančiar za Nováka, 74. Strouhal za Holomka M.

5
4

Střely mimo branku:

4
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
KOLA
VRAHOVICE
ZDEMOLOVALY
SLABÉ
„NEZÁTKY“
Nový
trávník
byl
pokřtěn
osmigólovou
kanonádou
ŠAMPI N
servis připravil Josef Popelka a Petr Kozák

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na
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TJ SOKOL VRAHOVICE
Minule na odstřel, teď na piedestalu. Vrahovičtí fotbalisté potvrzují známé
pořekadlo z legendárního hitu: jednou jsi dole a jednou nahoře. Zatímco
před týdnem padli na hřišti Horního Štěpánova, nyní se ocitli v návalu euforie, Dát osm branek je dobrý počin pro jakýkoliv hokejový tým, když to dají
fotbalisté, je to sláva na druhou!

KOLA

SM

LÍK

SOKOL VÍCOV

Když prohrajete na svém vlastním hřišti o jedinou branku, je to k vzteku.
Pokud je to navíc gól vlastní a ještě těsně před přestávkou takzvaně „do
šatny“, je to přímo k naštvání... Přesně takové pocity museli zažívat ve
včerejším odpoledni hráči Vícova a zejména jeho hráč David Bartoš. Byl
to on, kdo v utkání proti určické rezervě zavinil nešťastnou prohru 0:1...

PROGNÓZA NA 7. KOLO
VS. Jiskra Brodek u Konice

Tip

Otaslavickému týmu po letním doplnění kádru vyšel vstup Veèerníku:
do nové sezóny., tým jasně ukázal svoji sílu na přední příčky
4:1
tabulky. Hosté z Brodku u Konice prokazují sílu především na
domácím trávníku. Jasná jednička.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

Haná Nezamyslice

Sokol Vícov

Tip
Domácí mají co napravovat, když o uplynulém víkendu Veèerníku:

dostali od Vrahovických nasypáno do pytle hned osm
2:2
kousků. Vícovští takovou ofenzívní sílu zřejmě neprokáží,
ale chtějí napravit své včerejší zaváhání na domácí půdě. Bude to plichta.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sokol Urèice „B“

VS.

Sokol Brodek u Prostìjova

Toto bude zajímavý a také vyrovnaný souboj. Určická rezerTip
va patří každoročně k tomu lepšímu, co nejvyšší okresní
Veèerníku:
soutěž nabízí, a také v řadách Brodku u Prostějova najdeme
1:1
řadu výborných hráčů. Smrdí to smírem.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sokol Hvozd

VS.

Sokol Vrahovice

Tip

Hosté namlsaní osmigólovou show z utkání proti Neza- Veèerníku:
myslicím by měli potvrdit roli favorita a na půdě hvoz1:3
deckého celku vyhrát. Domácí se pomalu usazují v suterénu tabulky a tento duel je odtamtud rozhodně nevystřelí.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Dobromilice

VS.

Sokol Èechovice „B“

Tip

Domácí naposledy prohráli a pokud se chtějí usadit ve Veèerníku:
středu tabulky, musí vyhrát. Jenže soka nemají snadného.
2:3
Rezerva ambiciózních Čechovic v sobě skrývá řadu zajímavých jmen, kteří v neděli protitvníka zaskočí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. FK Výšovice

Tip

VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

FC Ptení

Ptenský tým je přikován od samého začátu sezóny ke dnu Veèerníku:
tabulky a tento zápas by na tom neměl nic změnit. Favor1:3
item jsou hosté, kteří už by vzhledem ke svým ambicím
měli naplno zabrat. A zaberou!
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Tištín

Tištínští překvapili nedělním triumfem v Brodku u Konice, Veèerníku:
které je odpíchlo od posledního místa v tabulce. Větší kvalita
1:2
byl ale přece jen měla být na straně hostů, což se sice ne vždy
musí na trávníku projevit, ale v tomto případě se tak stane.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Petr VODÁK (Učice B)
Pavel FARNÝ (Vrahovice)
4. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
7. Richard SCHWARZ (Vrahovice)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Daniel JODL (Čechovice B)
Kristián KOUKAL (Výšovice)
11. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
Patrik RAKÁŠ (Brodek u Pv)
Kristián KOUKAL (Výšovice)
Luděk OLBERT (Výšovice)
Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov)
Martin HON (Otaslavice)
Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
Karel GRYC (H. Štěpánov)
Libor NĚMEC (H. Štěpánov)
Jiří FOJT (H. Štěpánov)
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
Vojtěch VÁVRA (Vícov)
Michal ROCHLA (Dobromilice)
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Martin KUČERA (oba Vrahovice)
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)

8:0
(4:0)

VRAHOVICEPředtýdnemztratili fotbalisté TJ Sokol Vrahovice
jakožto největší favorit okresního přeboru mužů 2017/2018
první body v Horním
Štěpánově. V šestém kole aktuálního ročníku Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy však dali na
tenhle výpadek rázně zapomenout, když doslova smetli
TJ Haná Nezamyslice v hodně
kombinované sestavě. Debakl
8:0 je zatím největší v probíhající sezóně dané soutěže.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

aneb Veerník pedpovídá

TJ Sokol Otaslavice

So Vra
Ha Nez

7 branek
6 branek
6 branek
5 branek
5 branek
5 branek
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky

Úvod ovšem patřil překvapivě Nezamyslicím, jež do střetnutí
vstoupily nebojácně a hned v 6. minutě se mohly ujmout vedení. Leč Moravcova gólová střela z osmi metrů po zpětné
přihrávce od zadní lajny byla sražena těsně vedle. Tento moment Vrahovické dostatečně varoval i vyburcoval natolik,
že okamžitě převzali iniciativu. A celý zbytek mače proběhl
suverénně v jejich režii.
Ve 14. minutě Schwarz posunul na hranici vápna doprava
Studenému, ten kličkou obešel obránce a špičkou kopačky
procedil vybíhajícího Buriánka - 1:0. O dvanáct minut později
průnik Farného zvládl strážce svatyně zastavit, zatímco na
okamžitou dorážku Schwarze k tyči neměl nárok - 2:0. Po
půlhodině hry si na centr Kučery zleva zkušeně počkal Studený
a sám před bránou mazácky obstřelil Buriánka - 3:0. Krátce
před poločasovou pauzou pak Crhanův zákrok na Farného
v šestnáctce vedl k penaltě, kterou Schwarz bezpečně proměnil
k levé tyči - 4:0.
Brzy po změně stran zkompletoval svůj hattrick výborně hrající
Studený krásnou hlavičkou do šibenice po přesném pasu Prucka - 5:0. A jakmile během necelých deseti minut mezi 64. a 73.
hezky skórovali také Kučera po individuální akci (6:0), Farný
z pokutového kopu za faul Ošťádala (7:0) i střídající Alexy díky
nezištnému uvolnění Kučerou (8:0), zněly stadiónkem výkřiky
spokojených fanoušků vyzývající k dvoucifernému výsledku.

Marek

BYLI JSME
U TOHO

Domácí úto(ník Jan Studený (s (íslem 10) zahrál proti Nezamyslicím skvle a hattrickem siln p&ispl k dominantnímu triumfu Vrahovic 8:0.
Foto: Marek Sonnevend

K tomu již ale nedošlo, protože favorit v závěru polevil a protivníka ušetřil ještě krutějšího výprasku. Nicméně o jasné
převaze premiantů tabulky v celém utkání svědčí výpis základních statistik: rány na bránu 14:0, pokusy mimo 15:2, rohy 8:1.
Odevzdaná Haná se kromě zahajovací pětiminutovky nezmohla absolutně na nic.

Pozápasové hodnocení trenérù

SONNEVEND
Karty sobotního duelu byly už dopředu
jasně rozdané, neboť hosté dorazili v dost
slátaném složení s většinou hráčů „béčka“
či dorostenců a dokonce musel od
začátku nastoupit jejich šedesátiletý
trenér... Tím větší měli domácí chuť nejen
na vítězství, ale i na pořádný brankostroj.
A ten v duelu, terý byl pro Vrahovice po
rekonstrukci areálu prvním v probíhajícím ročníku, opravdu nastal.

David KRATOCHVÍL – TJ Sokol Vrahovice
„Skoro od začátku jsme kontrolovali hru a byla jen otázka
času, kdy přijdou góly. Což se taky ukázalo, po půlce bylo
v podstatě rozhodnuto. A druhý poločas se spíš jen dohrával.
Proti hodně oslabenému soupeři kluci každopádně odvedli
dobrý výkon a měli jasně navrch, jen chvílemi se přizpůsobili
pomalému tempu hostí. Jestli není škoda, že nepadla desítka?
Trochu je, ale chlapi asi šetřili novou výsledkovou tabuli, která
je pouze jednociferná.“ (smích)

Drahomír CRHAN – TJ Haná Nezamyslice
„Konečný výsledek odpovídá předvedené hře. Bohužel se
ukázalo, že současná krize nezamyslického fotbalu je ještě
horší, než jsem si myslel. K tomuhle utkání jsme přijeli jen
se čtyřmi členy áčka, zbytek byli chlapi z ´béčka´ a dorostenci plus dokonce já v šedesáti letech. Což o něčem
svědčí. Musíme i po takovém debaklu zůstat trpěliví,
nějak dát mančaft dohromady a pokusit se ve zbytku
sezóny o klidný střed soutěže.“

6. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Čechovice „B“
FC Ptení

3:0
(0:0)

Branky: 49. Látal vlastní, 60. Němeček,
87. Foret. Rozhodčí: Svozil - Vachutka,
Protivánek. Žluté karty: 76. Jančík – 61.
Nevrla, 90. Doležel. Diváků: 50.
Čechovice „B“: Jančík (11. Zápeca) Kupka, Hanák, Začal, Wolker - Klváček,
Muzikant, Jančík, Frys, (68. Foret) Němeček (62. Matula) - Jansa (68. Jodl).
Trenér: Rudolf Valný.
Ptení: Lang - Kohout, Vyroubal (68.
Porteš), Peterka, Látal - Šmída, Mar. Steiner, Nevrla, Jergl (58. S. Doležel) – Mich.
Steiner(46. M. Doležel), Sekanina (80.
Přikryl). Trenér: Vlastimil Šmída.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Vítězství se zrodilo
až v závěru utkání, ale je naprosto
zasloužené. Byli jsme více na míči,
pomohl nám zkušený Začal. Poločas
byl bezbrankový, převážně ale na soupeřově straně, který odolával našemu
tlaku. Paradoxně nás nakopla vlastní
branka, tím jsme získali větší pohodu. Škoda jen, že ty branky nepadly
o něco dřív. Ptení mělo v podstatě jen
náznak šancí, jinak jsme je do ničeho
nepustili.“
Vlastimil Šmída: „V prvním poločase
jsme se soupeřem drželi ještě krok, nějakou šanci jsme také měli. Důležité bylo,
že jsme neinkasovali. Smolná vlastní
branka domácí nakopla, nám už pak
došly síly. Navíc jsme proti posíleným
Čechovicím neměli.“
TJ Sokol Brodek u Pv
FC Dobromilice

3:2
(1:0)

Branky: 15. a 48. Ličman, 75. Matoušek
vlastní – 76. Špaček, 78. Jordán. Rozhodčí: Spurný - Sommer, Dömisch.
Žluté karty: 85. Vlachynský – 54. Václavík, 87. Rochla. Diváků: 60.
Brodek u Pv: Král - Hudeček (46.
Sedlák), Fialka, Zatloukal, Vlachynský
- Gamberský, Soldán, Smékal, Rakáš Ličman, Typner (82. Ševčík). Vedoucí
týmu: Tomáš Bureš.

Dobromilice: Nosek - Ryška, Rochla,
Kučera, A. Matoušek - Jordán, Šenkyřík,
Žondra (57. O. Matoušek), Václavík Špaček, Nakládal. Hrající trenér: Michal
Rochla.
Pohledem trenérů:
Tomáš Bureš: „Bylo to vyrovnané utkání, místy se na to dalo i dívat. Kuriózní
branky na obou stranách, které patří spíše
pro silvestrovské vydání. (smích) Sami
jsme si závěr trochu zdramatizovali, ve
finále rozhodlo proměňování šancí, my
byli dnes tím šťastnějším mužstvem.“
Michal Rochla: „Dali jsme tři branky,
přesto prohráli 3:2. (úsměv) Byl to ale
relativně vyrovnaný zápas. Neproměnili
jsme několik slibných šancí. Sice jsme
zápas ještě zdramatizovali, Špaček šel
poté ještě sám na gólmana, ale zalekl se
a neproměnil, domácí obrana si pak už
konec pohlídala.“
TJ Horní Štěpánov
FC Hvozd

6:0
(3:0)

Branky: 25. a 66. Fojt, 20. Bašný, 36. Janíček, 51. Klimeš, 78. Žilka. Rozhodčí:
Dömisch – Vachutka, Pitner. Žluté karty: 43. K. Procházka (H). Diváků: 50.
Horní Štěpánov: Havlíček - Rychnovský, Janíček, Sígl, Gryc (74. Kamený)
- Fojt, Tyl, Němec, Svoboda (80. Červinka) - Klimeš, Bašný (58. Žilka). Trenér:
neobsazen.
Hvozd: Koutný - Muzikant, O. Procházka, K. Procházka, Vyroubal – Z. Tichý, J.
Krásaml.,Vánský,J.Krásast.,EnkhbaatarSpíchal.Hrajícítrenér:KarelProcházka.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se
k utkání nemá nikdo vyjadřovat.
Karel Procházka: „Naše venkovní zápasy jsou jako přes kopírák. Nedaří se
nám, dostaneme lacinou branku nebo
dvě a sesypeme se. Máme dost mladých
hráčů, na kterých je to teď postaveno. Je
to taková daň za tu naši nezkušenost.
Když budou dobře pracovat na tréninku,
tak věřím, že se to brzy zlepší. Musíme
začít proměňovat šance.“

FK Výšovice
TJ Sokol Otaslavice

1:4
(0:0)

Branky: 60. Krčmář - 52. Drmola, 65.
a 82. Smékal, 72. Vogl. Rozhodčí: Milar
– Protivánek, Kopřiva. Žluté karty: 32.
Smékal, 75. Hon (oba O). Diváků: 140.
Výšovice: Pychora - Kozdas, Dostál,
Krajíček, Škop - Ryšánek, Baterdene,
Křivinka, Fildán – Okleštěk (53. Olbert),
Krčmář (71. Smička). Trenér: Michal
Dudík.
Otaslavice: Orálek – Vogl, Kaláb, Šubrt
(86. Ruszó), Skalický – Chvojka, Tkáč
(75. Langer), Smékal, Marčan (88. Fréhar) – Hon (84. Koudela), Drmola. Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Hosté byli fotbalovější,
v první půli jsme s nimi ještě fyzicky stačili běhat, takže jsme je k tolika šancím
nepustili. Podařilo se nám po jejich úderu vyrovnat, po druhé brance už ale hosté převzali iniciativu, byli důraznější a my
jsme začali odpadat. Musím sportovně
uznat, že vyhráli zaslouženě.“
Jiří Hon: „Na hřiště soupeře jsme jeli
oslabeni o tři hráče základní sestavy.
Soupeř je znám spíše tvrdou než fotbalovou hrou, což se od začátku zápasu
projevilo. Do šaten se šlo za bezbrankového stavu. Chtěli jsme dostat míč
více do naší hry, což se později povedlo. Hráčům děkuji za předvedený
výkon a chladnou hlavu s tímto soupeřem.“
Jiskra Brodek u Konice
TJ Tištín

0:3
(0:0)

Branky: 52. Kyselák, 58. Rehák, 78. Kratochvíl. Rozhodčí: Knoll – Zemánek,
Heger. Žluté karty: 41. H.Burget, 87.
A.Burget – 53. Bosák, 80. Návrat. Diváků: 80.
Brodek u Konice: Vičar - Blatner, H.
Burget (80. Müller), Barták, Hloušek
(75. Mach) – Možný (31. Grepl), Z.
Koudelka, P. Koudelka, Blatner - A. Burget, Kolář (31. Zapletal). Hrající trenér:
Patrik Müller.

Tištín: Koutský – Pavelka, Lakomý,
Slavík, Sipěna – Bosák, Lakomý, Rud.
Návrat, Kyselák - Kratochvíl, Rehák. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller: „Soupeř si vítězství zasloužil. Měl větší důraz, byl bojovnější
a spoustu šancí ještě neproměnil. My
jsme v těžké situaci, neměli jsme ani jedinou tutovku. Do hlav hráčů nevidím,
není tam nikdo, kdo by na sebe vzal
zodpovědnost. Nevím, co hráčům naordinovat...“
Zdeněk Oulehla: „Určitě jsme spokojení, je to vítězství z venku a to se vždy cení.
V první půli jsme ještě neproměnili šance, ale nedělali chyby vzadu, což byl odrazový můstek. Ve druhém poločase jsme
vstřelili dva góly a hru ovládli. Byli jsme
fotbalovější a vyhráli zaslouženě. Výhra
nám hodně pomůže, jak hráčům, tak
i realizačnímu týmu. Potřebovali jsme to.“
TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Určice „B“

0:1
(0:1)

Branka: 43. Bartoš vlastní. Rozhodčí:
Kunc – Šenkýř, Roháč. Žluté karty: 52.
D. Bartoš, 77. Vávra (V). Diváků: 85.
Vícov: Brabec – Zdobina, Humpolíček,
Ovčáček (63. Štuler), Chytil – Šobr, Vávra, Světlík, Bartlík – Baránek, Bartoš (73.
Nedvěd). Trenér: Miroslav Krutovský.
Určice „B“: J. Pokorný – Grulich, P. Mlčoch, Nakládal, Muzikář – Vajdík (54.
Žáček), Vodák, Plajner (79. Hudský),
Berčák – Kouřil (57. Ježek), Střebský
(46. Šnajdr). Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli více
vyložených šancí my. Bohužel nakonec
jsme prohráli vlastním gólem, což byl
dost nešťastný moment. Hráč chtěl odkopnout míč, ale trefil to přímo za svého
brankáře... Minimálně bod jsme si zasloužili. Kluci bojovali, nemohu jim nic
vytknout.“
Karel Vlach: „Ve Vícově to nebude mít
žádný soupeř snadné. Naše vítězství bylo
ubojované, vážíme si ho.“
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Veerník vyzpovídal ped startem sezony nové koue obou regionálních zástupc

„CHCEME ZAČLEŇOVAT DOROSTENCE, ABY SI OSAHALI CHLAPSKOU HÁZENOU“

David Ševčík se chopil trenérského kormidla a pokračuje v kosteleckém omlazování
KOSTELEC NA HANÉ V házené
už zažil ledacos. Zahrál si nejvyšší
domácí soutěže, dokázal see vrátit po
erány si vytěžkém zranění, mezi veterány
ěření
zkoušel i mezinárodní měření
ačísil. Přesto bude právě začí18
nající sezóna 2017/2018
pro Davida Ševčíka spe-cifická, půjde o jeho pre-o
miéru v pozici hlavního
kouče mužského týmu..
Výhodou pro něj je, žee
usedá na lavičku Kostelce,,
á,
kde to velice dobře zná,
ci
nyní bude ve spolupráci
s Milanem Varhalíkem zaaci.
pojovat nastupující generaci.

v rámci původního
o
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
 Jaká je to pro vás pozice
zice stát se
najednou trenérem mužů?
ů?
„(smích) No, nečekaná. Svým způsobem jsem počítal, že povedu letní
přípravu, nemyslel jsem si ale, že to
dopadne až takto. Jít od dětí k mužům
znamená velký skok, můžu ale říct,
že kluci přistupují k tréninkům velmi
dobře a plní pokyny. Chtějí na sobě
pracovat, to je to, co od nich očekávám,
takže mi vracejí energii, kterou do nich
vkládám. Jak se všechno projeví v sezóně, to teprve ukáže čas.“
 Obhajujete s Kostelcem třetí
pozici, jak vysoko pomýšlíte tentokrát?
„Bylo by hezké zopakovat poslední
umístění, rádi bychom ale hlavně
hrát poklidný střed tabulky a začleňovat dorostence. Dávat prostor těmto
mladým klukům, to je náš stěžejní cíl.
Chtěli bychom, aby se kluci vyhráli.

Spojili jsme tréninky staršího dorostu
Centra Haná s muži. Zatím se všechno
výborně prolíná a vytváří se skvělá
atmosféra mezi mladíky a muži...
na tréninku, nejnižší docházku jsme
měli asi patnáct lidí, což je pro trenéra super.“
 A vy osobně se ještě dostanete na palubovku?
„Nikdy neříkej nikdy...(úsměv)Rád
nikdy... (úsměv) Rád
bych si ještě zahrál, ale
soustředím se

Proto pro nás
není důležité,
jestli budeme
třetí, čtvrtí, druzí, hlavní je, aby
se mladé hráče
podařilo začlenit do mančaftu
a osahali si chlapházenou
skou házenou,
která je na rozdíl
od dorostenecké trochu tvrdší a náročnější.“
 Cítíte v odchovancích velký
potenciál a mohou se později stát
lídry?
„Osobně si myslím, že pokud budou
chtít na sobě pracovat a absolvují tréninky s takovým nasazením i kvalitou
jako doposud, tak na to budou mít.“
 Jak se tento proces daří?
„Jsem zatím mile překvapen. Vzhledem k tomu, že jsme spojili tréninky staršího dorostu Centra Haná
s muži, tak se vše výborně prolíná
a vytváří se skvělá atmosféra mezi
mladíky s muži, takže přechod mezi
dospělé pro ně nebude znamenat
zas tak takový skok. Navíc jsme dosáhli absolutně většího počtu kluků

Foto: archív Veerníku
na trénování. Nejde dělat vše dohromady, už tak je to složité skloubit s další
prací v klubu, odpovědnost trenéra je
daleko větší než hráče. Momentálně je
pro mě limitující věk, bohužel roky nejde zastavit, rychlost se ztrácí, koordinace je složitější. Nicméně chci pokračovat, dokud se mi nesplní sen, abych
si zahrál se svým synem a současně mu
nedělal na hřišti ostudu.“ (směje se)
 Kolik let tedy ještě musíte
vydržet?
„Ještě minimálně dva roky. A už při poháru v Telnici se kluci ptali, jestli mám
zdravotní prohlídku, protože jsme byli
bez pivotů. (pousměje se) Já jsem si ale
příliš netroufal a je super, že nám ještě
pomohl Peťa Kocourek, který mi je
ročníkem blízký.“

 Ligu jste začali už teď o uplynulém víkendu, stihli jste během přípra
pravy vše, co jste chtěli?
„N
„No, tři tréninky týdně je v létě málo...
Pok
Pokud bychom se chtěli dostat do
tak
takové fyzické vybavenosti a připraven
venosti, jakou bych si představoval,
pot
potřebovali bychom scházet se častěji. Ale
A na druhou stranu jsem vděčný,
že kkluci přijdou i třikrát týdně, jsou to
ves
vesměs otcové od rodin a čas je v dnešní době
d
nedostatkový. Vidím tam ale
ješt
ještě rezervu a prostor pro zlepšování.
Tře
Třeba přípravná utkání jsme včetně
poh
poháru odehráli pouze čtyři, což je
má
málo. Potřebovali bychom tak o jedno
dvě více, nedá se ale nic dělat. I v týdnu je to složité, pracovní a teď už opět
i studijní
st
povinnosti. Moje představa
byl
byla trošičku vyšší, ale jsem spokojen
ales
alespoň s tím, jak to probíhalo.“
 Soutěž má jednoho nováčka Do
Dolní Cerekev. Představuje pro vás
vel
velkou neznámou?
„Pr
„Pro nás je to hlavně hrozně daleko.
(sm
(smích) Mám pocit, že jsem tam někdy dávno jednou hrál, ale nikoho
odt
odtam neznám. Myslím si, že budou
mít mladé kluky, jelikož hráli dorosteneckou ligu, vůbec ale nevím, co od tamějšího mančaftu můžeme očekávat.
Uvidíme, až přijedou.“
 A očekáváte, že na špici budou
opět Bohunice, Ivančice či někdo
třetí?
„Rozhodně to budou Maloměřice,
které mají ambice jít nahoru. Máme
hodně těžké zápasy hned na úvod,
Ivančice tradičně doma neprohrávají, Bohunice jsou každoročně hodně
silným mančaftem a jednoduchý nebude žádný zápas. Myslím si ale, že
vrch bude obdobou loňska, jen úplně
nahoře bude 'Majlond'. Jsem o tom
přesvědčen. Možná bych se i vsadil,
kdybych sázel.“ (směje se)
 Je pravda, že los vám příliš nepřál, celé výše zmíněné trio potkáte
v prvních třech kolech...

„Právě proto jsem to zmiňoval, úvod
pro nás bude obtížný, ale právě od
něj se odvíjí psychická pohoda.
Doma je povinností získávat body,
budeme mít ale toho nejtěžšího soupeře. Uvidíme, jak to dopadne, do
každého zápasu půjdeme s tím, že
chceme vyhrát. Může se ale stát, že
první tři kola pro nás budou hodně
složitá.“
 Doznal kádr během léta výraznějších změn?
„Na konci června to nevypadalo příliš
optimisticky, ale faktem je, že se do
přípravy zapojili téměř všichni hráči
z loňské sezóny. Mimo to jsme na limitovaný přestup získali z Karviné dorostence Rosťu Podhrázského, což je
pravá spojka. Takže kádr by měl zůstat
de facto stejný, otázkou ale je, jakým
způsobem tu všichni hráči budou absolvovat tréninky, jestli to bude tak, jak
si představuju.“
 Pracovali jste i na dalším posílení?
„Máme opět jako v loňské sezóně
Pavla Přikryla i Filipa Dořičáka, je
tu Rosťa Porhrázský jako alternativa
pro Jirku Vymětala, s nímž se může
střídat. Jsem rád, že Jirka opět začal
trénovat, na konci sezóny měl určité

zdravotní problémy a věřím, že tréninkové i herní nasazení přečká ve
zdraví a bude velkou oporou jako
dříve. Chceme začleňovat dorostence a některé posty budou zdvojené
i ztrojené a důležité je, aby byli kluci
zdraví, ať už je to Honza Smékal nebo
Martin Švec na spojkách. Chceme
využívat kluky, kteří jsou naši, trénují
u nás a prostě chtějí. Musí chtít.“
 Trenérské lavičky jste se ujal
společně s Milanem Varhalíkem.
Jak velkou výhodou pro vás je, že
jste toho oba hodně zažili a současně stále ještě hrajete?
„Jsem moc rád, že je se mnou ve dvojici právě Milan, i když má na starosti
ještě starší dorostence. Tréninky vedeme společně a spolupráce je velmi
dobrá, to bych chtěl vyzdvihnout.
Myslím si, že to i kluci vnímají pozitivně. Oba jsme ještě aktivní, když
hrajeme za veterány. Máme ale za
sebou dlouhou kariéru a získali jsme
zkušenosti, které bychom jim chtěli
předat. Záleží jen na nich, jestli to
budou chtít akceptovat. Z tohoto
pohledu věřím, že jsou tréninkové
jednotky pro kluky zpestřením. Toto
je naše výhoda.“

vizitka
DAVID ŠEVČÍK
✓ narodil se 8. ledna 1972 v Olomouci
✓ post: hlavní trenér/pivot
✓ hráčská kariéra: Olomouc, Prostějov,
Sokol Kostelec na Hané-HK, HKKH
Haná
✓ největší úspěchy: starty v česko-slovenské interlize, české extralize, na ME OH
veteránů
✓ záliby: sport, cestování
✓ před sezónou 2017-2018 se stal poprvé hlavním trenérem,
když se chopil taktovky kosteleckého týmu
zajímavost: disponuje zkušenostmi z komunální politiky, v minulosti již mimo jiné rok starostoval městu Kostelec na Hané

Anatolij Vasiljev zahájil v Prostjov velkou herní pestavbu:

„Musíme odbourat stereotypy a zapojit celý man aft“
PROSTĚJOV Po předešlé nepříliš
úspěšné sezóně se prostějovský oddíl
odhodlal k trenérské výměně a mužstva se ujal Anatolij Vasiljev. Dlouholetý hráč, jehož však v posledních
letech výrazně limitovala zranění, si
tak odbude premiéru v pozici hlavního lodivoda a je na něm, aby Sokol II.
provedl obdobím změn. „Nehledě
na komplikace, které vznikly během
pauzy nebo během samotné přípravy, sezónu zvládneme. Sice jsme
realisté, díváme se ale optimisticky
a vidíme v mužstvu potenciál,“ věří
nový lodivod v úspěšný rok.

v rámci původního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
 Co vás vede k takovému optimismu, když jste odchodem Jiřího Kozlovského přišel o ústředního hráče?
„Vidíme určitá zlepšení v herním plánu
a můžeme předpokládat, že se na tomto
stavu nezastavíme a budeme pokračovat dál. Přibudou další zkušenosti, které
budeme moci využívat v následujících
zápasech. Pokračujeme také ve zkoušení hráčů na různých postech, abychom
stanovili, kdo kde bude hrát.“
 Může pro vás být na jednu stranu
výhodou, že nyní budete pro soupeře trochu nečitelní?
„Možná na tom něco bude, protože
dlouhé roky byla hra Prostějova postavena na pár hráčích, kteří odehráli celý

zápas a nastříleli spoustu gólů. Ostatní
mužstva byla připravena na to, že tu jsou
dva střelci, které musí pokrýt, a zbytek
týmu se extra nezapojoval. Dneska jsou
góly rozloženy na celý mančaft, není to
o nějakém jedinci, ale góly střílíme z křídel, spojek i pivota. Bude to překvapení
pro soupeře.“
 Máte přesto i v současném týmu
nějakého lídra, osobnost?
„No, zatím se neprojevila. (smích) Ale
vidíme, že si kluci začali zvykat, že to
ch a musí táhnout
leží na jejich ramenech
vaz. Začíná to vyvšichni za jeden provaz.
padat jako kolektivní sport a jeden druhého povzbuzují, cožž je pro nás strašně
áže až v průběhu
důležité. Lídr se ukáže
sezóny.“
 Ptám se i z toho
ho důvodu, jestli
o, kdo je schopen
máte v týmu někoho,
vzít odpovědnost na sebe, když přijde složitější období
bí v sezóně nebo
rozhodující fáze utkání.
kání.
„Počítáme s tím, že každý, kdo
se dostane k nějaké šanci, se ji
vat a rozbude snažit zužitkovat
hodnout zápas. Neníí to jen
o nějakém lídru, ale snažíme se ukázat hráčům,
m, že
každý z nich může rozhodnout a být tím lídrem..“
 Takže je to teď i tak trochu psychologie?
„Každopádně! Musíme
íme odbourat určité stereotypy, které byly do
hráčů vloženy před x lety, a zapojit
opravdu celý mančaft,
ft, aby se podílel
na výhrách i na porážkách.
kách.“
 A mají hráči na to,
o, aby se s touto
rolí srovnali?
„Určitě. Nehledě na to, že příprava
byla krátká, měli jsme
me pouze tři tré-

ninky týdně, pár přáteláků a jeden turnaj, ale už teď po posledním utkání proti
Velké Bystřici mohu potvrdit, že vidíme
i za tak krátkou dobu pokrok dopředu a úplně jiné myšlení hráčů. Věříme
tomu, že vše bude v pořádku.“
 Po léta platilo, že prostějovskou
doménou byl útok. Jak by tomu
mohlo být nyní?
„Říká se, že když dokážete odbránit na
sto procent, tak nějaký gól také dokážete vstřelit. Nejde říct, na co klademe
větší důraz, ale vzhledem k tomu, že
měníme útočnou taktiku, pře-

Foto: archív Veerníku

kopali jsme i obranu. Musíme aktivně
bránit a to stejné dělat i v útoku.“
 Jak velkou komplikací jsou
v tomto chybějící kilogramy?
„Je to dost limitující. Narazíte-li na zdatného hráče ze strany soupeře, který má
třeba sto kilo, měří metr devadesát pět
a ještě se dokáže rychle pohybovat na
nohách, tak je to poměrně velká komplikace. Když proti němu stojí hráč,
který má sice tak metr devadesát, ale jen

„(smích) Smlouva je zatím na rok, pak
záleží na vedení, na výsledcích, na společné domluvě.“
 Zatím stále ještě musíte využívat
prostorů U Kalicha. Kdy se budete
moci přesunout do haly ve Studentské ulici?
„Myslím si, že se zářím nemáme počítat, proto se snažíme domlouvat s Kostelcem, abychom aspoň jeden trénink
týdně mohli absolvovat u nich.“
 Jak výrazně vás tento fakt limituje?
„Rozhodně v tom vidím velké minus.
Až se dostaneme do haly, tak si budeme muset zvykat zaprvé na úplně jiný
povrch a zadruhé na odlišné prostorové vnímání. Není to úplně jednoduché. Teď jsme venku, povrch je úplně
jiný a hráči vnímají prostor také úplně
žádné velké ambice nemáme a dál teprve jinak. Vzhledem k tomu, že strávíme
budeme reagovat na budoucí situaci.“
venku tři měsíce, tak budeme potře To znamená, že počítáte a tím, že bovat zase nějakou dobu, abychom si
v hale zvykli.“
v Prostějově strávíte delší čas?

jeden mančaft. Každým rokem se to
mění a těžko odhadovat dopředu. Po
podzimní části budeme vědět víc.“
 V minulých letech platilo přání,
aby Prostějov útočil na elitní trojici.
Máte i vy výsledkovou metu, jíž byste
chtěl dosáhnout?
„Letos ne, letos máme úplně jiné cíle. Potřebujeme prohloubit své herní dovednosti a dostat se na určitý standard výkonů jak v útoku, tak v obraně. Takže letos

Dlouhé roky byla hra Prostějova postavena
Dlo
na pár hráčích, kteří odehráli celý
zápas a nastříleli spoustu gólů.
Dneska
Dne jsou síly rozloženy na celý mančaft.
pětasedmdesát osmdesát kilo, tak ho
posune na stranu
útočník jednoduše
jedno
a proletí kolem něho. Nicméně i s lehčí
dokážeme vyhánět ven, a fyváhou je doká
zicky zdatný hráč,
hr pokud zůstaneme na
metrech, toho extra moc neudědeseti metrech
lá. Ale je to o tom, abychom si předávali hráče a sledovali průběh hry.“
 Když se podíváte na ligové
soupeře, kam byste se chtěli zatabulce?
řadit v tabul
jestli mohu hned dnes říct,
„Nevím, jest
kam bychom
bycho se chtěli zařadit, ale
budeme bojovat
boj
v každém utkání
a budeme se sn
snažit získat body pro Prostějov. Těžko říct. Všechny mančafty
buď z hráčů, kteří
druhé ligy se skládají
sk
již mají přes třicet,
tři a jde o starou gardu,
která dohrává, nebo to jsou mančafty
šikovnými mladými hráči
doplněné šiko
z vyšších soutě
soutěží, aby se vyhráli. Takže
těžko odhadovat,
odhadov jaké změny u soupeřů nastaly, kdy
když jsme ještě neviděli ani

vizitka
ANATOLIJ VASILJEV
✓ narodil se 7. března 1983 v Záporoží
✓ Post: hlavní trenér/křídlo
✓ hráčská kariéra: ZTR (Ukrajina),
Sokol
Kostelec
na
Hané-HK,
Sokol II. Prostějov
✓ největší úspěchy: starty v česko-slovenské interlize, české extralize, juniorský
reprezentant Ukrajiny
✓ před sezónou 2017-2018 se stal poprvé hlavním trenérem,
když se chopil taktovky prostějovského Sokola II.
✓ záliby: rodina, házená
zajímavost: v mládežnických letech se zúčastnil evropských
i světových šampionátů

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. září 2017
www.vecernikpv.cz
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ÚVODNÍ
PŘÁTELÁKY SE SILNÝM RZESZÓWEM!
Zápasovou premiéru v rámci přípravy absolvují Agelky doma v pátek a v sobotu
PROSTĚJOV Po vyloženě tréninkovém duelu v Přerově
z konce minulého týdne odehrají volejbalistky VK AGEL
Prostějov své první dva opravdu plně přípravné zápasy.
V domácím prostředí Městské haly Sportcentra DDM přivítají
velmi kvalitní polský celek KS Developres Rzeszów, a to v pátek 15. září od 17:00 hodin a v sobotu 16. září od 16:00 hodin.

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ND
D
„Dění v Orlen Lize dost sleduji
a podle mého názoru bude právě
Rzeszów největším favoritem nové
sezóny na zisk titulu v Polsku. Už
v minulém ročníku měli hodně dobrý tým, po základní části skončili
čtvrtí za Chemikem Police, Wroclawí
a Lodží. Přes léto pak výrazně posílili,
a teď už skutečně jde o mezinárodně
špičkový mančaft,“ přiblížil nadcházejícího protivníka Agelek jejich kouč
Miroslav Čada.

Současný hráčský kádr KS Developres je plný polských reprezentantek, jež doplňují tři zahraniční
akvizice: Jelena Blagojevic s Adelou
Helic ze Srbska a Helene Rousseaux
z Belgie. Tento kolektiv navíc vede
renomovaný italský trenér Lorenzo
Micelli, který v minulosti velel dvěma protivníkům vékáčka v evropské
Champions League (klubům Eczacibasi Istanbul a Atom Sopoty). „Svou
momentální úrovní by Rzeszów
mohl Ligu mistryň klidně hrát, a nejspíš velice úspěšně. V každém případě
nás po herní stránce pořádně prověří,
obě vzájemná utkání by měla mít
vysokou kvalitu. Poprvé během přípravy se zápasově představíme našim
fanouškům v obměněném složení,

Hlavní náplní prostjovských volejbalistek jsou
v tchto dnech p&edevším
tyto tréninky.
Foto: Marek Sonnevend

a proto věřím, že si cestu do hlediště
najde co nejvíc zvědavých příznivců
pěkného volejbalu,“ řekl Čada.
Prostějovské družstvo nastoupí do zahajovacích přáteláků na
vlastním hřišti s deseti plejerkami.
„Lucka Nová se po návratu z Letní
světové univerziády v Taipei připojila
k mančaftu hned od pondělka čtvrtého září. A výbornou zprávou je, že
se rychle zlepšil zdravotní stav Laury

V Pøerovì juniorky páté,
kadetky až osmadvacáté

Emonts natolik, že během uplynulého týdne také opatrně naskočila do
tréninků s týmem. Samozřejmě však
dáváme na její bolavou nohu pozor,
aby se zranění neobnovilo,“ informoval kouč VK Agel.
Koho tedy bude mít proti Rzeszówu k dispozici? Nahrávačky
Kathleen Weiss a Michaelu Zatloukalovou, blokařky Ninu Herelovou
a Veroniku Trnkovou, smečařky Lau-

ru Emonts a Lucii Novou, univerzálky Helenu Horkou a Sarah Cruz,
libera Julii Kovářovou a Terezu Slavíkovou. „Na jednu stranu v dané fázi
přípravy asi nepředvedeme po herní
stránce nic vynikajícího, ale na druhou stranu nechceme ani vyloženě
propadnout. Rozhodně však z obou
střetnutí získáme spoustu cenných
poznatků,“ doplnil Miroslav Čada,
ostřílený lodivod prostějovských žen.

Tréninkový duel v Přerově jasnou záležitostí
V PŘ
VK PV 0:5

PŘEROV, PROSTĚJOV Náročný přípravný turnaj v německé
Postupimi nemohly prostějovské volejbalistky v okleštěném
složení bez reprezentantek
a zraněné Emonts absolvovat,
tým by jej se současnou sestavou nezvládl. Místo toho však
ženy vékáčka odehrály alespoň
jeden méně náročný a vyloženě
tréninkový mač na přerovské
palubovce.

Marek SONNEVEND

Hlavní kouč Agelek byl za možnost
sehrát čtvrteční střetnutí rád. „Tři těžké mezinárodní souboje v Německu
bychom teď na nějaké slušné úrovni
opravdu nezvládli. Na druhou stranu
holky v tuto dobu nějaké utkání už
potřebovaly, a proto jsme se dohodli
s Přerovem na tréninkovém zápasu,
který byl v našich momentálních
možnostech,“ vysvětlil Čada.

Jeho svěřenkyně u jednoho z hanáckých extraligových protivníků i v nekompletním počtu devíti plejerek
jednoznačně dominovaly. Ve všech
sadách ztratily maximálně dvacet
bodů, ve čtyřech dokonce patnáct
či méně. „Na to, že šlo o úplně první
duel, jsme předvedli dobrý výkon.
Výborně se prezentovaly zejména
Katy Weiss a Hela Horká, které potvrdily své zkušenosti a ukázaly, že by
měly patřit k největším tahounkám.

Vzhledem k fázi přípravy i veškerým
okolnostem jsme si počínali též velmi
solidně po týmové stránce. Spokojenost,“ zhodnotil Čada.
Kromě výše zmíněné dvojice nahrávačka Weiss - univerzálka Horká
byly v základu VK ještě blokařky
Herelová s Trnkovou, na smeči
Nová s Cruz a libero Kovářová.
Střídaly Zatloukalová na nahrávce
a uzdravující se Emonts do pole.
„Laura ještě nemůže skákat na síti při

smečování a blokování, přesto jsme ji
chtěli aspoň trochu dostat do tempa.
Proto vždycky chodila do zadního postavení, aby přihrávala a vybírala útoky
domácích,“ upřesnil Miroslav Čada.
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

Kossányiová i Casanova se chystají s národními
výběry Česka a Kuby na kontinentální šampionáty
PROSTĚJOV Dvě volejbalistky VK AGEL Prostějov absolvují už zanedlouho vrcholné mezinárodní turnaje reprezentačního charakteru. Za Českou republiku to bude smečařka
Andrea Kossányiová a za Kubu blokařka či univerzálka Heidy
Casanova Alvarez.
Výběr ČR čeká od 22. září do 1. října mistrovství Evropy žen 2017
v Ázerbájdžánu a Gruzii. Svěřenkyně hlavního trenéra Zdeňka
Pommera se tam v základní skupině D utkají se Srbskem, Nizozemskem a Belgií, což je bez přehánění vražedný los. Již případný
postup do předkola play-off ze druhé či třetí pozice by tak zname-

nal velký úspěch. Aby na něj Češky dosáhly, procházejí teď závěrečnou fází přípravy. Několik prvních dnů strávily v Jablonci nad
Nisou, poté se přesunuly do Brna a následně ke dvěma přátelským
utkáním do Chorvatska. Po návratu z Balkánu pokračují opět
v Jablonci, načež poslední krátký blok před odletem do dějiště ME
podstoupí v Kladně. Andrea přezdívaná Kossy má letos za sebou
všechny dosavadní akce národního výběru a podle všeho by neměla chybět ani v nominaci na kontinentální šampionát.
V podstatě zcela jistou účast na vrcholu tohoto roku se svou reprezentací má Casanova, neboť je největší současnou oporou ku-

bánského nároďáku. Ten se dlouhodobě chystá na Panamerické
hry 2017, jejichž volejbalový turnaj ženské kategorie proběhne
ve třech různých zemích i termínech. Kubánek se týká klání
v Kanadě, kde od 28. do 30. září narazí na domácí kolektiv, Nikaraguu a Svatou Lucii. Výsledky se započítávají do žebříčku států
NORCECA, ze kterého dva nejlepší postoupí na Mistrovství
světa žen 2018.
V příštích dvou týdnech přineseme ještě podrobnější informace
nejprve o Mistrovství Evropy a poté rovněž o Panamerických
(son)
hrách.

Extraligové ambice mládežnic VK: juniorky
mají na medaili, kadetky chtějí horní šestku
PROSTĚJOV V minulém ročníku svých extraligových soutěží obsadily mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov věkových
kategorií „U19“ a „U17“ čtvrté,
respektive desáté místo. O nejbližším víkendu jim začíná nová
sezóna 2017/2018 mezi českou
elitou a rády by dopadly lépe.

JUNIORKY
Stejně jako loni patří k medailovým
favoritkám, ovšem tentokrát jejich
trenér volí mnohem opatrnější slova
než před rokem. „Tenkrát jsem se na-

hlas netajil přáním, že bych strašně
rád s holkama dosáhl na mistrovský titul. A nakonec jsme nezískali
ani bronz. Proto teď zůstanu radši
skromnější a řeknu, že hlavně chceme postoupit do horní nadstavbové
šestky. Dál se uvidí,“ uvedl kouč juniorských Agelek Lukáš Miček.
V základní skupině „B“ (takzvané
moravské) budou mít jeho svěřenkyně za soupeře Brno, Šternberk, Ostravu, Přerov, Vysočinu
a v omezeném počtu střetnutí
i reprezentaci kadetek ČR. Po
dvaceti kolech základní části při-

program vk agel v extralize juniorek èr
2017/18 - základní skupina „b“
Neděle 17. září: Prostějov - Přerov (10.00 a 14.00 hodin). Sobota 23.
září: Prostějov - Vysočina (10.00 a 14.00 hodin). Sobota 14. října: Ostrava - Prostějov (10.00 a 14.00 hodin). Neděle 22. října: Prostějov - Šternberk (10.00 + 14.00 hodin). Čtvrtek 26. října: Kadetky ČR - Prostějov
(11.00 hodin). Neděle 5. listopadu: Brno - Prostějov (10.00 a 14.00
hodin). Neděle 12. listopadu: Přerov - Prostějov (10.00 a 14.00 hodin).
Neděle 3. prosince: Vysočina - Prostějov (10.00 a 14.00 hodin). Neděle
21. ledna: Prostějov - Ostrava (10.00 a 14.00 hodin). Neděle 28. ledna:
Šternberk – Prostějov (10.00 a 14.00 hodin). Neděle 11. února: Prostějov - Brno (10.00 a 14.00 hodin).
Juniorské Agelky hrají své domácí duely v hale Sportcentra DDM Prostějov (Olympijská ulice).

tom tři nejlepší v tabulce projdou
do nadstavby o 1. až 6. příčku, zatímco na horší tři zbude jen grupa
o 7. až 12. pozici.
„Přípravné turnaje nám sice výsledkově tolik nevyšly, ale přesto jsme si
během nich ověřili, že volejbalově
máme i na nejsilnější konkurenty.
Avšak jedině v případě trvalého
udržení koncentrace bez větších výpadků a přehnaného množství zbytečných chyb. Náš kolektiv rozhodně má kvalitu, a pokud ji správnou
soustředěností dokáže opakovaně
prodávat, neměla by nám účast mezi
elitní šestkou utéct,“ zdůraznil Miček s tím, že vidina následného boje
o cenný kov se samozřejmě také
vznáší ve vzduchu. „Ale nehodlám
to zakřiknout,“ dodal s úsměvem.

KADETKY
Po neblahé zkušenosti z uplynulého ročníku, kdy do poslední chvíle
bojovaly o přímou záchranu bez
baráže, je zásadní metou především
klidné udržení soutěže. „Pokud bychom mohli pravidelně nastupovat
v nejsilnější možné sestavě, nepochyboval bych ani o postupu do

RYCHLÝ
VEERNÍK

horní nadstavbové skupiny. Neboť
však musíme juniorkám pravidelně
pouštět dvě klíčové opory, nebude
mít mančaft bez nich logicky takovou sílu,“ upozornil zkušený lodivod
prostějovských kadetek i šéftrenér
mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
Rovněž jeho družstvo patří do
základní grupy „B“ společně s Brnem, Šternberkem, Ostravou, Přerovem a Frýdkem-Místkem, přičemž první tři v tabulce po dvaceti
dějstvích dlouhodobé fáze si zajistí
skupinu o 1. až 6. post. Zbylá trojice půjde do bitev o 7. až 12. místo.

„V přípravných turnajích se holky
prezentovaly dobrými výkony, které
se postupně zlepšovaly, a působily
slibně týmovým dojmem. Těžko ale
říct, na co to bude v letošní extralize
výsledkově stačit. Kvalitu soupeřů
teprve blíže poznáme a právě na ní
bude dost záležet. My se pochopitelně budeme snažit o produkování co
nejlepšího volejbalu v rámci našich
možností, k čemuž je potřeba hlavně
každodenní poctivá práce na trénincích. A postup do horní šestice by
rozhodně byl pěkným úspěchem,“
nadhodil Matěj.
(son)

program vk agel v extralize kadetek èr
2017/18 - základní skupina „b“
Sobota 16. září: Prostějov - Přerov (10.00 a 14.00 hodin). Sobota 23.
září: Prostějov - Brno (12.00 a 16.00 hodin). Neděle 15. října: Ostrava Prostějov (10.00 a 14.00 hodin). Sobota 21. října: Prostějov - Šternberk
(10.00 a 14.00 hodin). Sobota 4. listopadu: Frýdek-Místek - Prostějov
(12.00 a 16.00 hodin). Sobota 11. listopadu: Přerov a Prostějov (10.00
a 14.00 hodin). Sobota 2. prosince: Brno - Prostějov (10.00 a 14.00 hodin). Sobota 20. ledna: Prostějov - Ostrava (10.00 a 14.00 hodin). Neděle 27. ledna: Šternberk - Prostějov (10.00 a 14.00 hodin). Sobota 10.
února: Prostějov - Frýdek-Místek (10.00 a 14.00 hodin).
Kadetské Agelky hrají své domácí duely v hale Sportcentra DDM Prostějov (Olympijská ulice).

Přerov, Prostějov (son) - Pevnou součástí tréninkového období
mládežnických volejbalistek VK
AGEL Prostějov před novou sezónou každoročně je Velká cena
města Přerova. Letošek nebyl výjimkou, a do třicet kilometrů vzdáleného města se tradičně vydaly
týmy U19 i U17.
Juniorské Agelky obsadily páté místo.
„Chyběly nám Kača Kociánová
a Veronika Dudová, přesto jsme
třemi vítězstvími bez ztraceného
setu jasně vyhráli základní skupinu.
Tím jsme postoupili do další skupiny s osmi družstvy, kde jsme při
těžkém losu měli za soupeře všechny největší favority. Dva z nich nás
zdolali těsně 2:1, a byť jsme ostatní
zápasy zvládli, vinou těch porážek
ze slibně rozjetých utkání se nepovedlo projít do semifinále,“ popsal
trenér Lukáš Miček.
V bojích o 5. až 8. příčku jeho svěřenkyně už nezaváhaly. „Celkově
můžeme být s tímto turnajem spokojení kromě dvou zmíněných proher, které nás připravily o ještě lepší
konečné umístění. Doplatili jsme
na menší výpadky koncentrace
a během nich se dopustili vlastních
chyb. Přerovská akce nám každopádně ukázala, že jsme schopní každého porazit, ale musíme být neustále soustředění a využít každou
příležitost poskytnutou soupeřem,“
zhodnotil Miček.
Prostějovské kadetky přivezly z Velké ceny osmadvacátou pozici. „Mezi
dvaatřiceti zúčastněnými celky to
vypadá na hodně špatný výsledek,
ale naše vystoupení v Přerově zlé vůbec nebylo. Právě naopak, z výkonů
týmu jsem měl velice dobrý pocit.
V daném složení bez čtyř hráček, jež
by patřily do základní sestavy, jsme
opět pravidelně střídali a nešlo nám
primárně o to, jak jednotlivé duely
dopadnou. Přesto jsme z prvních
dvou dnů odešli s vyrovnanou zápasovou bilancí, zatímco ve třetím
dnu šly výkony přece jen trochu
dolů asi kvůli únavě. Mančaft každopádně udělal od předchozího
turnaje v Uherském Hradišti krok
dopředu a je na správné cestě,“ shrnul kouč Jaroslav Matěj.

KP Brno: Brazilka
je out, Slovinka in
Brno, Prostějov (son) - Volejbalistky Králova Pole měly mít v nadcházejícím soutěžním ročníku
2017/18 na soupisce svého ženského týmu hned dvě brazilské hráčky.
Nakonec však bude pouze jedna,
neboť smečařka Nayara Ferreira ze
zdravotních důvodů Brno opustila.
„Typologii hráčky na tento post
jsme před sezónou řešili delší dobu.
Věděli jsme, že Nayara před dvěma
lety prodělala těžké zranění, a proto jsme po jejím příchodu k nám
zajistili všechny potřebné testy i vyšetření, abychom její stav prověřili.
Bohužel se ukázalo, že její omezení
jsou vážnější, než se předpokládalo.
Proto jsme se rozhodli smlouvu s ní
ukončit,“ vysvětlil trenér KP Marek
Rojko.
Místo jihoamerické akvizice brněnský oddíl záhy získal slovinskou plejerku jménem Mojca Pene. Ta má
osmadvacet let, měří 180 centimetrů, uplynulou sezónu strávila v domácím Šempeteru a předtím nastupovala ve Švýcarsku za Franches
Montagnes či ve Francii za VBR
Romans. „Už od začátku mé volejbalové kariéry jsem snila o tom, že
budu hrát někde v cizině. Loni jsem
se po francouzském a švýcarském
působení vrátila do Slovinska, ale
hlavním důvodem k tomu bylo
dokončení mého studia. Současně
jsem měla jasno, že chci hrát zase
venku, a to na té nejprofesionálnější úrovni,“ okomentovala Pene svůj
příchod na jih Moravy.
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PROSTĚJOV Dosavadní přípravné zápasy basketbalistů
BK Olomoucko ukázaly, že noví
hráči v sestavě můžou klubu
v ligových bitvách pomoci.Třeba
Trey McDonald umí využít své
kilogramy v mlýnici pod košem,
Filip Šepa se zase nebojí z křídla
najet pod koš. Své přednosti naznačili i další, současně se však
ukazuje, že před realizačním týmem je hodně práce. Musí sestavu naladit na stejnou notu.
původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Při skromné účasti
českých týmů v evropských pohárech není snadné odhadovat kvality soutěží na starém kontinentu.
Určitým vodítkem může být popularita basketbalu v jednotlivých
státech. Ve státech bývalé Jugoslávie patři mezi nejoblíbenější, což
platí také v případě Španělska. I to
by mohlo znamenat, že do týmu
BK Olomoucko přišly v létě hráči,
kteří si s oranžovým míčem rozumí a během Kooperativa NBL to
potvrdí. Filip Šepa totiž hrál v Makedonii, Jan Močnik v Bosně a Jon-Christopher Fuller si vyzkoušel
evropský basketbal v zápasech ve
druholigovém Caceresu.
„Hledali jsme po celé Evropě. Projížděli statistiky, sháněli informace a záznamy odehraných zápasů. Nějaký
obrázek si z toho uděláte. Vesměs

Ladislav VALNÝ

Jon-Christopher
Fuller
s průměry čtrnáct bodů a osm asistencí na zápas. Na malé vytížení si vítěz slovinské ligy z roku 2016 nemohl
stěžovat. Třicetiletý hráč pobyl na
palubovce průměrně třiatřicet minut.
Devět bodů dával v průměru Jon-Christopher Fuller ve španělské druhé nejvyšší soutěže. Úspěšnost trojek
se přitom vyšplhala na 36 procent.
„Čísla jsou zajímavá, ale teď potřebujeme hráče dát dohromady. Udělat
z nich tým. Parta jednotlivců nikdy
na žádný dobrý výsledek nedosáhne.
Začínáme od nuly a cesta k sehrání
mužstva je dlouhá. Zatím to vypadá,
že by si hráči mohli vyhovět. Když si
budou pomáhat, můžeme mít konkurenceschopný kádr, což je pochopitelně náš cíl. Všechny to ale bude
ještě stát velké úsilí,“ uvědomuje si
Predrag Benáček, zkušený kormidelník BK Olomoucko.
(lv)

Filip
Šepa
jde o hráče, kteří jsou na tom basketbalově dobře. Mají dobré myšlení
i techniku,“ hodnotí posily sportovní
manažer nováčka nejvyšší domácí
soutěže Michal Pekárek.
Filip Šepa hrál za Karpoš Sokoli
a v průměru strávil na palubovce dvacet minut. Slovinský rozehrávač Jan
Močnik táhl bosenský Široki Brijeg

Jan
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Na
půdě Ostravy odehráli basketbalisté první ostrý přípravný zápas proti soupeři z nejvyšší soutěže a nevedli si špatně. Především v obraně
podali kvalitní výkon a nepouštěli
hráče Nové huti ke snadným košům. Tým BK Olomoucko vyhrál
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potřebovat body po brejkových situacích a třeba proti Kolínu jsme z toho
vytěžili jenom dva koše. Rozehrávači
a pivoti potřebují dostat do těla shodný timming. Začátky ale bývají vždy
složité, jsem přesvědčený, že půjdeme
postupně nahoru,“ uvedl Benáček.
Třeba měření sil s posledním ligovým
čtvrtfinalistou z Kolína nedopadlo

Foto: internet

pro BK Olomoucko dobře. Z porážky o devětadvacet bodů přesto Benáček nedělal velkou tragédii. „Soupeř
měl ligovou fazonu. Je otázkou, zda ji
udrží i do začátku sezony a především
pro mistrovské zápasy. Máme svůj
rytmus, úsilí směrujeme ke startu
ligy,“ uvedl kouč nově zrozeného hanáckého celku.

Býci z Kapfenbergu odolávali pouze deset minut
BK OLM
KAPF B

87:59

PROSTĚJOV Tradiční medailista rakouské ligy Kapfenberg
Bulls byl prvním zahraničním
soupeřem basketbalistů BK Olomoucko v probíhající přípravě na
nový ročník Kooperativa NBL.
Domácí podali zatím nejlepší
výkon a od začátku byli pozorní
v obraně a navíc se jim dařila střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti.
Pětinásobného rakouského mistra porazili vysoko 87:59, přestože na doskoku utkání ztratili.
Od první minuty nedělního duelu
dávali ex-Orli do zápasu více energie. Rozehrávač Jan Močnik v něko-

lika případech ukázkově uvolnil své
spoluhráče a toho využil především
pivot Michal Norwa a Filip Šepa. Šikovný křídelník dal za první čtvrtinu
deset bodů a výrazně se podílel na
průběžném vedení 24:22.
V další fázi utkání se dostal do velké
pohody při zakončení Jon-Christopher Fuller. Americký basketbalista
byl několik minut prakticky neomylný
a trefoval trestné hody, střely z dálky
i nájezdy pod koš. Rychle se dostal na
devatenáct bodů. Basketbalisté Kapfenbergu jenom přihlíželi, jak nabírají
ztrátu a za stavu 32:49 byli rádi, že si
mohli jít odpočinout do kabiny a věřili,
že pauza nápor domácích otupí.
Jejich přání ale basketbalisté BK Olomoucko nevyslyšeli. Už po dalších
třech minutách odskočili na rozdíl pětadvaceti bodů - 60:35. I díky častému

 

NA TISKOVCE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Každý takový zápas nás posouvá o kousek dopředu. Dělám si obrázek, jak by
mohla vypadat naše hra, kteří kluci si umí vyhovět. Některé pasáže byly celkem
povedené, stále jsme ale měli problémy na doskoku. Nejvíc jich nasbíral Marek
Sehnal, a to není žádný pivot. Marek byl celkově náš nejlepší hráč, líbil se mi.“
Michael SCHRITTWIESER - Kapfenberg Bulls:
„Upřímně řečeno, výsledek mě nepřekvapil. Máme za sebou náročné tréninky a chystáme se především na kvalifikaci Ligy mistrů. V každém případě
i utkání v Prostějově bylo přínosné. Chtěli jsme vidět naše hráče v různých
herních situacích. Zápas nám odhalil některé nedostatky, čímž nechci snižovat výkon soupeře. Odvedl dobrou práci.“
střídání kouče Predraga Benáčka se
Rakušané dokázali alespoň částečně
z dalšího direktu otřepat a sami několikrát bodovali. I tak bylo deset minut
před koncem za stavu 72:50 o vítězi

rozhodnuto. V poslední periodě si
nově poskládaný tým vyzkoušel svoji
obranu a Býkům dovolil pouze devět
bodů a udržel svého soka pod hranicí
šedesáti bodů.
(lv)

Kolín ukázal, kde mají hráči problémy

Dobrá obrana
NH OV
BK OLM

„Je třeba si uvědomit, že kádr máme
pohromadě týden. Zpočátku s námi
trénovali i dorostenci. Čekali jsme,
až dorazí kluci ze Spojených států.
A Marek Sehnal s Martinem Novákem byli na Univerziádě. Teprve nyní
můžeme hledat optimální varianty, teď
budeme vybírat základní rotaci. A to

 R  

prostě chce čas,“ uvědomuje si trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček.
V dosavadních zápasech nešlo
přehlédnout, že přechod do útoku
není úplně v pořádku. Hráči často
přidržují míč, stoprocentně nefunguje stavění clon, vázne distribuce
míčů pod koš na pivoty. „To vše se
snažíme vylepšit. V sezoně budeme

74:62 a naznačil, že je schopen kvalitních výkonů i v defenzivě.
„Obrana fungovala opravdu dobře.
Byli jsme lepší na doskoku. Ostrava
neměla vetší počet opakovaných střel.
Navíc se stále lepší celková souhra.
Dařilo se i Močnikovi na rozehrávce.
Celkově byl výkon opravdu nadějný,
přestože nás pochopitelně ještě čeká
hodně práce. Každopádně ostravská
výhra všechny povzbudila do dalšího
tréninku,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek. (lv)

BK OLM
BC KOL

57:83

PROSTĚJOV Účastníka nadstavbové skupiny hrající o 1. až 6. místo
z minulé sezony z Kolína přivítali basketbalisté BK Olomoucko.
Utkání mělo sice přípravný charakter, přesto bylo pikantní. Soupeře
ještě v minulém ročníku Kooperativa NBL trénoval kouč Predrag
Benáček, do Polabí zase zamířil křídelník Petr Dokoupil, který jakořto
místní rodák spojil dlouhou část své
kariéry právě s prostějovskou palubovkou.
Úvodní minuty naznačily, že domácí
potřebují ještě pořádně přidat pod
oběma koši. Nepřesné kombinace

PROGRAM
NEJBLIŽŠÍCH
PŘÁTELSKÝCH
ZÁPASŮ

12.09.2017
BK Opava - BK Olomoucko

14.09.2017 18:30
BK Olomoucko - Karlovka
Bratislava
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15.09.2017
Kapfenberg - BK Olomoucko

v útoku v řadě případů skončily neúspěšným zakončením. Obrana byla
hodně prostupná a hosté dirigovaní
rozehrávačem Čížem si rychle vypracovali slušný náskok. Po deseti minutách BK Olomoucko prohrával 13:26.
Druhá desetiminutovka přinesla
v úvodu naději na výsledkový obrat.
Několik chyb kolínské obrany přineslo ve 13. minutě snížení na rozdíl šesti
bodů (20:26), hosté ale včas přeřadili
na vyšší rychlostní stupeň a v rozmezí
16. a 20. minuty si vypracovali téměř
dvacetibodové vedení, které jim vydrželo až do poločasu - 27:46.
Nástup do třetí periody sice přinesl
mírné vzepětí domácí sestavy, ta ale
postupně ztrácela víru v úspěch a nedokázala se vyrovnat s rychlou hrou
kolínského Geosanu. Zásluhou dobře
hrajícího Skinnera a Kerra Středočeši

 

NA TISKOVCE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Věřím, že takový zápas se už nebude opakovat. Nešlo nám to v obraně, za celé
utkání jsme z rychlých protiútoků dali pouze čtyři body, což je strašně málo. Nešlo nám to ani při zakončení. Musíme ještě hodně pracovat a musíme být trpěliví. Kolín měl velkou fazonu, je otázkou, zda mu to vydrží do ligy.“
Pavel BENEŠ – BC Kolín:
„Bylo vidět, že náš tým je sehranější, což se dalo čekat. Základ týmu je už nějakou
dobu pohromadě, hráči ví, co od sebe můžou očekávat. Ale tak snadné, jak naznačuje výsledek, to nebylo. Když jsme polevili, soupeř zlobil. Naštěstí jsme ale
pokaždé dokázali opět přidat a využít našich předností.“
odskočili až na rozdíl třiceti bodů a do
poslední desetiminutovky vstupovali
s vedením 69:37.
Hrozící debakl alespoň na chvíli odvrátila šňůra jedenácti bodů na začátku závěrečné čtvrtiny. K výraznému snížení

ztráty se však basketbalisté až do konce
střetnutí nedostali i díky tomu, že měli
ve svém středu pouze dva dvouciferné střelce. Tomu odpovídal výsledek
54:83, který přinesl týmu první porážku v přípravě.
(lv)

Třináct hráčů zametlo

s prvoligovým soupeřem
BK OLM
B OL

110:44

PROSTĚJOV Drtivým výsledkem 110:44 skončilo regionální
derby mezi BK Olomoucko a olomouckým Basketbalem. Utkání
naprosto jednoznačně ovládl nováček Kooperativa NBL, který do
utkání nasadil všech třináct hráčů.
Všichni domácí plejeři se zapsali
mezi střelce.

Domácí v úvodu několikrát přes
dobré pozice nedokázali skórovat, v
5. minutě přesto vedli 14:2. Na konci čtvrtiny to už bylo 27:4, přičemž
hosté měli tou dobou ve svém středu pouze dva úspěšné střelce. Skóre
rychle narůstalo, v poločase tým z
Prostějova vedl o šestadvacet bodů
- 51:25.
S přibývajícími minutami bylo na
palubovce i střídačce stále veseleji.
Pod dojmem velkého náskoku si tým
střetnutí užíval, kouč Predrag Benáček přesto i v poslední čtvrtině udělo-

val taktické pokyny. „Nesmíme dostat
padesát bodů,“ nabádal sestavu devět
minut před koncem za stavu 85:38,
a basketbalisté jeho pokyn poslušně
splnili. Hranici stovky pokořil pět minut před koncem trojkou Františka
Váni a do závěrečné sirény přidal ještě dalších deset bodů. „Bylo to spíše
zpestření tréninku, i tak je dobré, že
jsme si mohli zkusit, co se nám zatím
v tréninku podařilo. Silnější soupeři
ale teprve přijdou a ti nás prověří,“
poznamenal po utkání trenér nově
zrozeného celku Benáček.
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BOMBA:
NOHEJBALISTÉ
VYHRÁLI
V
PRAZE!
Tuto sobotu odpoledne přivítají Start doma a pokud uspějí, postoupí do prvoligového finále
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Ale teď pojďme zpět do metropole
České republiky. Start byl ve včerejším souboji číslo jedna jasným favoritem, neboť v základní části skončil

druhý (Prostějov byl třetí), doma ve
své obávané „kleci“ skoro nikdy nepodléhá a navíc je čerstvě posílený
o někdejšího mistra světa Ungermanna. Přesto Sokolové cestovali do
hlavního města republiky s vírou ve
výsledkové překvapení, o něž se chtěli
porvat.
Leč úvod střetnutí i přes jeho setovou
vyrovnanost patřil Pražanům, kteří
záhy vedli 3:0 a směřovali k suverén-

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

nímu výsledku. „Na zápas jsem kvůli
pracovním povinnostem nemohl jet,
tudíž jsem pouze netrpělivě čekal na
mobilu průběžné zprávy. A když mi
kluci napsali, že prohráli tři první duely,
zdálo se, být všechno jasné,“ popisoval
pro Večerník trenér prostějovských
nohejbalistů Richard Beneš.
O půl hodiny později mu však pípla na telefonu esemeska, že došlo
ke snížení na 3:2. „Přesto musím

přiznat, že vzhledem k veškerým
okolnostem mě ani nenapadlo, že
bychom mohli takhle těžkou bitvu
úplně otočit až k vítězství. Proto
jsem na telefonát od chlapců, že vše
skončilo 5:3, reagoval výrokem: tak
to je pěkný výsledek, získat tři body
má svoji cenu,“ pokračoval Beneš
v rekapitulaci. Vzápětí se ovšem
z přístroje ozval hurónský řev a vysvětlující věta: „Jenže trenére, my
jsme vyhráli!“
Šťastný kouč si pak přes éter vyslechl hodně bouřlivý vítězný pokřik
svých svěřenců z 250 kilometrů
vzdáleného místa. „Kluci se nadšeně přeřvávali, padlo něco o tom,
kdo je vlastně ten Ungermann
a jestli vůbec hrál, taky plány na
finálové skolení Žatce jsem zaregistroval,“ popisoval euforii svých
poradili. V Radomyšli uspěli 4:2, sérii svěřenců na dálku Beneš.
ovládli 2:0 na utkání a pronikli mezi
kvarteto nejlepších družstev ČR dané
věkové kategorie. „Druhý vzájemný
souboj už měl vyrovnanější průběh,
neboť chyběl Honza Matkulčík.
Nicméně chlapci lépe zvládli klíčové
momenty a je výborné, že o postupu
rozhodli už venku bez nutnosti hrát
třetí čtvrtfinálový zápas. Moc děkuji
jak samotným hráčům, tak i kapitánovi našeho mužského týmu Janu Valentovi, který kluky na kurtu Radomyšle
vedl místo mě,“ ocenil Beneš. (son)

Dorostenci Sokola I
jsou mezi elitní ètyøkou ÈR
RADOMYŠL, PROSTĚJOV Vstříc
medaili z nejvyšší týmové soutěže
České republiky míří mladí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. O posledních dvou víkendech absolvovali své duely ve čtvrtfinále BOTAS
dorostenecké ligy 2017, a protože
obě střetnutí série na dva vítězné
mače vyhráli, postoupili tím do semifinále.
Prostějovští dorostenci předtím skončili
druzí po základní části skupiny B, čímž
šli v úvodním kole play off na třetí celek
z áčka TJ Radomyšl. V neděli 3. září ho

přivítali doma při prvním vzájemném
utkání a triumfovali hladce 4:0. „Nastoupili jsme v kompletní sestavě a papírově
slabšímu soupeři nedali podle očekávání žádnou šanci. Všechny čtyři jednotlivé zápasy byly kromě jedné výjimky
naprosto jednoznačné, kluci odvedli
standardně dobrý výkon. A za hodinu
nebylo co řešit,“ popsal trenér nohejbalistů Sokola I Richard Beneš.
K odvetě na jih Čech sice nemohl v sobotu 9. září se svými svěřenci odcestovat kvůli pracovním povinnostem,
ale talentovaní Hanáci si i bez kouče
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IVANČICE, PROSTĚJOV Do Ivančic se již dlouhé roky pro body příliš
často nejezdí a na vlastní kůži se o tom
přesvědčili i házenkáři Kostelce na
Hané. Na jižní Moravě se jim sice
skvěle vydařil nástup a vypracovali si
i komfortnější náskok, domácí se však
dokázali velice rychle oklepat a byli to
nakonec právě oni, kdo se dostal do
nedostižného trháku. Ve druhé půli
jejich vedení narostlo až na dvouciferný rozestup, na straně poražených se
totiž v koncovce kromě Smékala nikomu jinému příliš nevedlo.
„Výsledek je hodně rozdílový, úvod nám
ale vyšel lépe a vedli jsme do patnácté
minuty i o čtyři branky. Pak přišla ale čtyři
vyloučení, ztratili jsme hodně sil a skóre se
začalo srovnávat. Myslím si, že ne všechny fauly byly na dvouminutové tresty,
chybou ale bylo, že jsme tam nebyli o půl

kroku dříve,“ vracel se do první části celé
bitvy hlavní trenér hostů David Ševčík.
O přestávce tak Ivančice vedly o dvě branky a po pauze odskočily Kostelci o dalších
devět zásahů, takže konečné skóre působí
až hrozivě. „Mayer v první půli zavřel bránu a dařilo se nám střelecky, postupně se
začala ztrácet přesnost a došel nám dech.
Domácí předváděli rychlou nátlakovou
hru, s níž jsme se nedokázali vyrovnat,
točili navíc dvě silné šestky a my jsme ani
nenaplnili soupisku,“ upozornil.
Scházelo mu zkušené trio Karel Diviš,
Jiří Vymětal, Milan Varhalík, k dispozici
neměl ani mladíky Pavla Přikryla s Filipem Dořičákem. Tíha odpovědnosti
tak ležela na ostatních. „I tak si myslím,
že máme kvalitní kádr. Solidní zápas
odehrál Honza Smékal, dařilo se mu
střelecky, bohužel se k němu ale moc
kluků nepřidalo. V Ivančicích jsem jako
hráč nikdy nevyhrál a nepovedlo se mi
to ani v roli trenéra,“ posteskl si Ševčík.
Problémy dělali jeho týmu mladí
kluci, kteří v Zubří vyrostli fyzicky

Ungermanna!
>>> dokončení ze strany 21
Na všeobecně známého borce se
těšil například i kapitán Hanáků.
„Ungermanna jsem už řadu let neviděl hrát, takže nevím přesně, co
od něho momentálně čekat. On to
však měl vždycky skvěle v noze a to
se s věkem moc nemění, tudíž jim
určitě dost pomůže,“ řekl Jan Valenta. Navzdory tomuto výraznému
posílení konkurenčního SK se rozjetý prostějovský tým chce pokusit
o výsledkové překvapení. „I zázraky
se ve sportu stávají a my teď máme
dobrou formu. Navíc kluci hrozně
moc chtějí vybojovat finále první
ligy, což by byl historický úspěch
našeho oddílu. Třeba se to povede,“
zasnil se obětavý kouč.
(son)

Pohárové derby nebude,

Kostelec v Telnici padl

Kostelec v Ivančicích padl
IVA
KOS

Dílčí mega zářez se snažil okamžitě
vstřebat dvěma směry. „Za prvé patří
našim hráčům obrovská pochvala, doslova absolutorium. Zvrátit takovým
způsobem velmi důležité utkání u tolik
kvalitního soupeře a ještě navíc v obávaném prostředí Startu je skutečně husarský kousek, klobouk dolů. Na druhou
stranu nesmíme podlehnout sebeuspokojení ani předčasné euforii, neboť
jsme zatím do finále nepostoupili. Toho
můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud domácí odvetu opět vezmeme za
správný konec a zopakujeme skvělý výkon z Prahy. Potom přijde chvíle naplno
slavit,“ zasnil se Richard Beneš.
V sobotu odpoledne můžete být
v prostějovském areálku osobně
u toho a na vlastní oči sledovat, zda
se společný sen nohejbalistů TJ Sokol I podaří zhmotnit v realitu!
Statistiky z utkání na straně 22

HRRR na

i technicky, nepříznivý výsledek si
tak přeje hodit co nejdříve za hlavu
a poučit se z nedostatků. „Měli jsme
hluchou desetiminutovku, kdy jsme
se neprosazovali, a skóre se začalo
navyšovat. Balony se odrážely k soupeři a bylo těžké bojovat a zvednout
se. Nedá se ale nic dělat a jdeme dál,
teď nás čeká další nesmírně těžký
zápas,“ upozornil David Ševčík.
Při domácí premiéře v novém ročníku se na Hané představí celek Maloměřic, souboj v městské sportovní
hale začíná v neděli netradičně až
o půl třetí odpoledne. „Určice budou
patřit na špici. Doufám, že přijde hodně diváků a budou nám fandit a držet
pěsti, i když se nám třeba nebude dařit.
Hodně jsme totiž omladili,“ věří kostelecký trenér.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 23
Házenkáři Prostějova měli uplynulý víkend volno, neboť v Ivančicích
není připravená hala.

SO TEL
SO KOS 29:25

TELNICE, PROSTĚJOV Na
druhý pokus už počasí házenkářům přálo, a venkovní pohárový
duel mezi domácí Telnicí a hosty
z Kostelce na Hané se mohl uskutečnit. Zatímco předminulou
neděli bylo proti deštivé počasí,
uplynulou středu večer se pouze
stmívalo a dohrávalo se za umělého osvětlení. A hodně atypické
podmínky pro tento zpravidla halový sport seděly více domácím,
kteří byli po celé utkání o krůček
vepředu. Soupeřem Prostějova
ve druhém kole soutěže tak bude
právě Telnice, a na regionální derby se mohou fanoušci těšit pouze
v ligových bitvách.
„Neřekl bych, že byli lepší. Měli větší úspěšnost v proměňování střelby,
venkovní prostor nám jednoznačně dělal potíže v orientaci a naše
procento bylo nižší. V úvodu nám
trochu vázla spolupráce spojek,
herní nasazení rovněž nebylo ještě
optimální a totéž platí pro přechod
z druhé vlny. V poločase jsme si jasně
řekli, že musíme zvýšit tlak, a kluci se

pak zlepšili,“ ohlížel se za střetnutím
bezprostředně po návratu domů
kostelecký kouč David Ševčík.
Oba celky měly ve svém středu po
šesti úspěšných střelcích. Telnici
dělali největší problémy šestigóloví Jan Smékal s Martinem Švecem,
a jen o zásah méně zaznamenal mladý Lukáš Varhalík. Na straně soupeře
zosobnili největší nebezpečí Marek
Bím, jenž se prosadil hned devětkrát,
a Jiří Konečný, ten přidal o tři branky
méně. „První poločas se skóre ještě
tahalo, bohužel ve druhé části se už
začalo stmívat, hrálo se pod umělým osvětlením a nebylo moc vidět
na bránu, takže domácí odskočili na
čtyři branky a už si vedení udržovali. Chviličku před koncem jsme sice
snížili, bylo to jen o dva a vypadalo
to, že si odvezeme postup, ale soupeř
šťastně proměnil jednu střelu z dálky a skončilo to o čtyři,“ bilancoval
zkušený hráč, jenž trochu nečekaně
přesídlil na pozici trenéra.
Vedle samotného utkání pod
širým nebem se tak museli vypořádat jeho hráči vzhledem ke
zkracování dní a souboji uprostřed pracovního dne i s horší
viditelností. „To je věc rozhodčích
a my jsme to nerozporovali, protože
jsme utkání chtěli odehrát. Vyrovna-

li jsme se s tím hůře, ale podmínky
jsme měli my i oni stejné. Není to
omluva, hůř jsme se s tím vyrovnali,“
nechtěl spekulovat nad případnou
neregulérností.
Na jih Moravy odjížděli kostelečtí házenkáři bez tří hráčů základní sestavy,
výraznější šanci tak dostali mladíci.
Vedle již zmíněného Lukáše Varhalíka šlo i o další dorostence Michala
Nevrlu a Ondřeje Karvaye. „Musím
říct, že zahráli, co jsme od nich očekávali, poprali se s tím a dávali branky,
takže bych je chtěl vyzdvihnout. Pro
Michala i Ondru to byl první zápas
za muže, jsou to sedmnáctiletí kluci,
a stojí za to je pochválit,“ neváhal zmínit jejich lodivod.
I přes téměř třicet inkasovaných branek se nestavěl kriticky ani k defenzivní činnosti, přeci jen situace v Telnici
byla hodně netradiční. „Musím říct,
že obrana relativně fungovala. Byly
tam samozřejmě ještě nějaké chyby, je ostatně teprve konec přípravy
a museli jsme právě kvůli odloženému poháru zrušit jedno přípravné
utkání. Nějaké individuální chyby
tam samozřejmě byly, ale neděláme
z toho žádnou tragédii,“ nepřeceňuje
výsledek David Ševčík.
(jim)
Statistiky z pohárového utkání najdete na straně 23
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PRAHA, PROSTĚJOV Už jen poslední krůček chybí nohejbalistům
TJ Sokol I Prostějov k historickému klubovému úspěchu v dospělé
kategorii. Senzačně totiž ovládli první zápas semifinálové série 1. ligy
mužů 2017 na Startu Praha, kde rychle prohrávali 0:3 a přesto dokázali fantastickým obratem triumfovat 5:3! Co to znamená? Jestliže tuto sobotu 16. září od 14.00 hodin úspěšně zvládnou i druhý vzájemný duel na vlastním kurtu u sokolovny na Skálově náměstí, triumfují
2:0 na utkání a tím projdou do vysněného finále!
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Rozlosování 2. ligy,
$ (  # '\ 
2017/2018
– podzimní èást

+), 6J)6
17.00 hodin:

Maloměřice - Tišnov (11.00), Dolní
Cerekev - Napajedla, Velké Meziříčí – Kuřim, Ivančice - Kostelec na
Hané, Bohunice - Tišnov (neděle
10.9., 17.00), Juliánov - Prostějov
odloženo (náhradní termín bude
oznámen).
4), 6" +N)6
17.00 hodin:

Napajedla - Tišnov (sobota 16.9.,
11.00), Prostějov – Ivančice (sobota 16.9., 16.00, hala Kostelec na
Hané), Dolní Cerekev – Velké Meziříčí (sobota 16.9., 17.00), Kostelec na
Hané – Maloměřice (14.30), Telnice
- Bohunice, Kuřim – Juliánov (18.00).
=), 64=)6
17.00 hodin:

Maloměřice - Prostějov (11.00),
Velké Meziříčí - Napajedla, Juliánov
- Dolní Cerekev, Tišnov - Telnice,
Ivančice - Kuřim, Bohunice – Kostelec na Hané (neděle 24.9., 17.00).
O), 6=7)6
17.00 hodin:

Prostějov - Bohunice (16.00), Dolní Cerekev - Ivančice, Velké Meziříčí - Juliánov, Kuřim - Maloměřice
(18.00), Kostelec na Hané – Tišnov
(neděle 1.10., 10.30), Napajedla Telnice (neděle 1.10., 11.00).
3), 6N)#6
17.00 hodin:

Maloměřice - Dolní Cerekev
(11.00), Tišnov - Prostějov, Telnice
- Kostelec na Hané, Juliánov - Napajedla, Bohunice - Kuřim (neděle
8.10., 17.00), Telnice - Kostelec na
Hané (neděle 8.10., 17.00).
Z), 6+O)#6
17.00 hodin:

Prostějov - Telnice (16.00), Dolní Cerekev - Bohunice, Velké Meziříčí - Maloměřice, Juliánov - Ivančice, Kuřim
- Tišnov (18.00), Napajedla - Kostelec
na Hané (neděle 15.10., 11.00).
N), 64X)#6
17.00 hodin:

Maloměřice - Juliánov (11.00),
Ivančice - Napajedla, Tišnov - Dolní
Cerekev, Kostelec na Hané – Prostějov (neděle 29.10., 10.30), Telnice - Kuřim (neděle 29.10., 17.00),
Bohunice - Velké Meziříčí (neděle
29.10., 17.00).
8. kolo, sobota
4. listopadu, 17.00 hodin:

Dolní Cerekev - Telnice (11.00),
Velké Meziříčí - Tišnov, Ivančice Maloměřice, Juliánov - Bohunice,
Kuřim - Kostelec na Hané (18.00),
Napajedla - Prostějov (neděle 5.11.,
11.00).
J), 6" 
12. listopadu, 17.00 hodin:

Maloměřice - Napajedla (sobota
11.11., 11.00), Prostějov – Kuřim
(sobota 11.11., 16.00), Tišnov
- Juliánov (sobota 11.11., 17.00),
Kostelec na Hané - Dolní Cerekev
(10.30), Telnice - Velké Meziříčí,
Bohunice - Ivančice.
10. kolo, sobota
18. listopadu, 17.00 hodin:

Maloměřice - Bohunice (11.00),
Dolní Cerekev - Prostějov, Velké Meziříčí - Kostelec na Hané, Ivančice Tišnov, Juliánov - Telnice, Napajedla
- Kuřim (neděle 19.11., 11.00).
++), 6" 
26. listopadu, 17.00 hodin:

Prostějov - Velké Meziříčí (sobota
25.11., 16.00), Tišnov - Maloměřice (sobota 25.11., 17.00), Kuřim
- Dolní Cerekev (sobota 25.11.,
18.00), Kostelec na Hané - Juliánov
(10.30), Telnice - Ivančice, Bohunice - Napajedla.

NAD
VÝSLEDKOVÝMI
CÍLI
ČNÍ
TÝMOVÉ
PROMĚNY
O uplynulém víkendu odstartovala druhá liga házenkářů, v níž
ANALÝZA
 


neschází tradiční účastníci z Prostějova a Kostelce na Hané
V posledních letech pravidelně platilo, že vyššími ambicemi
se z regionálního házenkářského dua netajili členové prostějovského oddílu. Opakovaně hodlali zaútočit na elitní příčky
v druholigové tabulce a výhledově se i posunout o patro výš,
zatímco jejich kostelečtí kolegové se hlavně dívali pod sebe
a odpovídali nejtradičnějším stylem, že hlavně nechtějí mít
záchranářské starosti. Letos je situace odlišná, s průměrným
umístěním se spokojí oba týmy...

V

případě Kostelce na Hané je pravdou, že se loňský útok na stupně
vítězů nečekal a konečné třetí místo bylo
velkým překvapením. O to nečekanější
je tedy nedávná změna v tamějším trenérském štábu, kdy se úspěšný kouč Jiří
Grepl rozhodl pro neshody v otázce dalšího směřování mužstva složit funkci. Je
nezpochybnitelným faktem, že hráčů
ubývá, ti stávající stárnou a prostor
musejí dostávat mladíci. Touto cestou se postupně budou muset vydat
všechny druholigové mančafty. Přeci
jen házená není v tuzemských podmínkách sportem, který by na rozdíl od
jiných olympijských odvětví měl velké
finanční zajištění, o to více platí toto pravidlo pro nižší soutěže.
kádrech se tak objevují zpravidla
buďto studenti, kteří v mládežnických letech prošli významnějším
domácím centrem a mají stále čas
i energii na sportování, nebo vyzrálí
třicátníci, kteří pamatují bitvy v nejvyš-
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ších ligách. Není tedy divu, že dvanáctičlenná soutěž bývá rok co rok velice
vyrovnaná a bodové rozdíly nebývají
až na výjimky propastné. Z toho možná pramení i opatrnost při vyřčení
výsledkových ambicí, protože každý
chce jít od vítězství k vítězství.
případě Prostějova je situace trochu komplikovanější. Nejde jen
o skutečnost, že ztratil velkou osobnost v podobě Jiřího Kozlovského.
On i ze zranění se zotavující Jiří Kosina
totiž chyběli již prakticky po celou jarní
část, a mužstvo si tak muselo začít zvykat bez nich. Že se to ve druhé polovině uplynulého ročníku příliš nedařilo
a body přibývaly spíše sporadicky, je
věc druhá, avšak nyní mělo mužstvo
další týdny a měsíce, aby na zalepení
této absence zapracovalo.
ožná stejně významným limitujícím faktorem se může ukázat
nutnost připravovat se mimo svou halu.
Jak známo, právě v házené se ještě více
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než v jiných kolektivních sportech lpí na
6.
domácím prostředí a stále přetrvává hes7.
lo „můj dům - můj hrad“. Jde o množství
8.
zdánlivých detailů, které dokážou rozpo8.
8.
znat právě samotní házenkáři, zatímco
10.
pro diváckého laika se může jednat o úplnou banalitu. Z tohoto pohledu tak So2016/2017
2015/2016
2014/2015 2013/2014 2012/2013
kol II de facto zatím postrádá opravdový
Kostelec
domov. Minimálně první domácí duel
-&  
Prostějov
odehraje na neutrální půdě a poté bude
potřebovat chvíli času, než se na novém
w   $  Q
povrchu opět zabydlí.
dhadovat vývoj jihomoravské
$ =¥  '  '
druhé ligy se tak v tuto chvíli
rovná snaze věštit z kávové sedliny, V následujících číslech Večerníku vás budeme pravidelně informovat o novinkách
každý účastník si totiž jistě procházel a přejme si, abychom z prostějovského i kosteleckého tábora mohli přinášet
zejména pozitivní zprávy a házená dělala radost širokému diváckému spektru.
určitými interními starostmi.
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„U mládeže setrvává stále stejný špatný stav,“
smutní předseda Prostějova Svatopluk Ordelt
PROSTĚJOV Po skončení předešlého ročníku se Svatopluk Ordelt
těšil, že se stáhne z pozice trenéra
a bude se moci v Sokole II Prostějov
soustředit čistě na předsednickou
pozici. Jenže ouha, přání brzy vzalo
za své, a oddílová ikona lavičku tak
zcela neopouští, jen se vrátila zpět na
pozici asistenta.
„No, původní plán byl takový, že hlavním trenérem se stane Tolja, asistentem
měl být Tomáš Černíček a já nebudu
trénovat vůbec. Jenže Tomáš dostal
nabídku trénovat první ligu ve Velké
Bystřici, tak to padlo opět na mě,“ pousmál se šéf aktuálně druhého nejlepšího
okresního týmu. Návrat k trénování
tak sice nezamýšlel, neočekávaná si-

tuace si ale vyžádala náhradní řešení.
„Rád vypomůžu, čím víc toho ale bude
zvládat Tolja, tím budu radši. Tolja má
zkušenosti, ať už z Ukrajiny, kde vyrůstal, nebo z Kostelce, kde hrál extraligu.
Přinese změnu, nové tréninkové prvky
a odstranění stereotypu, kdy je jeden
trenér u mužstva x let,“ vysvětlil hlavní
důvod změny na pozici hlavního kouče.
Nabízí se tak možnost, že by se zkušené křídlo mohlo také častěji objevit
na palubovce, při pozici trenérské
jedničky se totiž na palubovku vydává
jen v dobách velké hráčské nouze. „Na
tréninky chodím a trénuji, když bude
potřeba, tak si rád zahraji. Nicméně se
nikam netlačím, ať hrají mladí a šikovní
hráči, jako jsou třeba Honza Čelovský

nebo uzdravený David Jurečka. Rád si
zahraju, bránit se tomu nebudu, ale bude
to už na Toljovi,“ nechává vše otevřené.
Podobně to vypadá i s oddílovými ambicemi, nikterak vysoko tentokrát Sokol
II nepomýšlí. „Žádné vyšší cíle momentálně nemáme, chtěli bychom ale skončit
lépe než loni. A pokud se nám povede
skončit do pátého místa, tak bude panovat spokojenost. Teď je to spíše o tom, jak
říkal Tolja, že se musí změnit herní styl
a zaměřit se trochu víc na obranu, ať nedostáváme tolik gólů,“ sdělil Ordelt.
Na pořadu dne je tak hlavně příliš neinkasovat. „Střílet přes třicet gólů je hezké,
když ale dostanete v zápase pětatřicet
gólů, je to špatně. Zaměřovali jsme se na
to již minulý rok, ale úplně se to nepo-
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Šéf Chalupecký: „Do zápasů

jdeme s tím, co máme“
KOSTELEC NA HANÉ S rozpaky
a nervozitou vyhlíží právě počínající
ročník 2017/2018 šéf házenkářského
oddílu TJ Sokol Kostelec na Hané-HK Lukáš Chalupecký. Kádr sice
zůstal téměř stejný a hlavní změna nastala pouze v realizačním týmu, avšak
podobně úspěšnou jízdu jako před
rokem neočekává a zejména si přeje,
aby se jím vedeného klubu netýkaly
starosti na opačném konci pořadí.
„Cíle budou podobné jako před loňskou
a předloňskou sezónou. To znamená
zachránit se a skončit do osmého místa.
Kádr se spíše omladil, tak uvidíme, co
to přinese. Stát se může cokoliv, třeba
když budeme stoprocentní doma, tak
samozřejmě můžeme uspět. Ale těžko
odhadovat, jak to bude,“ netroufá si příliš
předvídat někdejší stabilní hráč kosteleckého celku.
Na otázku stávajícího složení kádru
odpovídá poměrně lakonicky, nemá
cenu zabývat se tím, jaká jiná by realita mohla být... „Musíme pracovat

s tím, co je. V tuto chvíli je to asi optimální, ideální. Když hráči nejsou, tak
musíte o to více bojovat s realitou,“ sdělil
Chalupecký s tím, že důraz bude kladen
na prohloubení spolupráce dospělých
a mládeže.
„Začali jsme spolupracovat se starším dorostem Centra Haná, absolvujeme spolu
přípravu. Tréninky v pondělí, středu i pátek probíhají dohromady, každý bychom
teď přes školní rok měli pět a pět hráčů,
kdežto takto dohromady je to deset, s tím
už se dá pracovat. Jsou tam ´Kostelečáci´,
tak jsme se domluvili na hostování a doplnili jsme kádr,“ pochvaluje si první muž
oddílu TJ Sokol Kostelec na Hané-HK.
Jako z nouze ctnost působí i obsazení
lavičky, na niž se po nečekaném konci
úspěšného Jiřího Grepla přesunuli
David Ševčík s Milanem Varhalíkem.
Tedy místní činovníci, kteří dobře
znají klub, navíc úspěšní házenkáři.
„Nové koště dobře mete, tak uvidíme.
Mají sice méně trenérských zkušeností,
ale taky mají co dát klukům, těm mladým

určitě. My stále tvrdíme, že je to jen provizorní řešení, abychom totiž zvládali vedení klubu i trénování a další věci, to je časově hodně náročné,“ uvědomuje si Lukáš
Chalupecký obtížnost úkolu, který má
realizační tým na bedrech. První půlrok
ovšem stávající složení pravděpodobně
zůstane, byť by vedení chtělo doplnit
lavičku alespoň o vedoucího mužstva.
„Uvidíme, jaké budou možnosti a jaká
příležitost se naskytne. Nechtěl bych to
termínově omezovat, kdy se tak stane,“
pronesl tajemně.
Obdobně se staví i k potenciálním zásahům do mančaftu, hypoteticky by
nastat mohly. „Uvidíme, jaká bude situace. Když se něco naskytne a bude to
v možnostech klubu, tak se tomu bránit
nebudeme. Hráčů v okolí ovšem příliš
není a velké finance klub také nemá. Je
ale pravdou, že pokud by se nám zranilo
více hráčů, asi bychom to museli nějak
řešit. Ale teď to není na pořadu dne a do
zápasů jdeme s tím, co máme,“ dodal kategoricky Chalupecký.

dařilo. Otázkou je, jestli se to povede,“
upozornil na velké rezervy v minulosti.
Souvisí to i s odchodem Jiřího Kozlovského a zatím ne zcela stoprocentním
stavem Jiřího Kosiny. „Je to velká ztráta
pro tým, určitě bude chybět, nicméně
přišli mladí a perspektivní kluci. Začal
u nás hrát Martin Hacura, také Honza
Fiala se v přípravě jeví velice dobře, takže snad časem dorostou v opory. Rozhlíželi jsme se po okolí, není ale kde brát,
všechny okolní celky, které by připadaly
v úvahu, hrají druhou ligu, a hostování
ve stejné lize není možné. Podstatné je,
aby si kluci pomáhali,“ přeje si Svatopluk
Ordelt.
Ani v mládeži není zatím situace nejrůžovější a velká změna k lepšímu se

nerýsuje. „Setrvává stále stejný špatný
stav. Vznikla strašně velká díra. Veškerá
mládež je teď sice v Centru Haná, ale
kluci z Prostějova ještě nedospěli do
věku, kdy by mohli hrát za muže. Možná příští rok, až z nich budou starší dorostenci. Tak doufejme, že u toho mladí
vydrží a dorostou nám. Počtově je to ale
stále špatné, ani Centrum Haná nebude
mít příští rok dost hráčů,“ upozornil šéf
prostějovského házenkářského oddílu
na nelichotivý stav. Slibně podle něj vypadají až minižáci, avšak jde o věkovou
kategorii od šesti do deseti let. „Tam je
v tuto chvíli relativně hodně široký kádr.
Otázkou samozřejmě je, kolik jich dojde do žáků a do dorostu,“ uvědomuje si
velký odpad s rostoucím věkem.
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