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NA RADNICI SE ZASE PIJE!
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Nedávno se v rámci magistrátu řešil „óbrskandál“ s pijatikou bývalého tajemníka a jeho kolegů
během jednoho silvestrovského odpoledne. A ejhle,
včera v jednací síni primátorky byl cítit alkohol znovu!
Nu což, Hanácké slavnosti celé propršely, tož si jednu nedejte. Slivovička zahřála hejtmana, primátorku, náměstky
i pětaosmdesátiletou tetičku Pachtovou...
CO SE V ÚTROBÁCH RADNICE ODEHRÁLO?
A JAKÉ BYLY LETOŠNÍ HODY? EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 30-31


      
         
   !        "#$
 %&
2x foto: Michal Kadlec

➢

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

TAJEMNÍK MAGISTRÁTU 





Veškeré informace a požadavky na tuto
pracovní pozici naleznete na internetové adrese:

www.prostejov.eu

17091311035

17082410959

17091411043

Přihlášky je možné podávat do 1. 10. 2017

17091411047

v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

17091311035

17090110978

OSOBNÍ ODBĚR
NA PRODEJNĚ ZDARMA
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Koneènì tajemník?
Prostějov (mik) - Jak prostějovská
primátorka už před měsícem Večerníku potvrdila, stalo se. Vedení magistrátu minulý týden vyhlásilo nové
výběrové řízení na post tajemníka
či tajemnice úřadu. „Zájemci o tuto
práci se mohou přihlásit do 1. října
tohoto roku. Předpokládám, že nový
tajemník nastoupí do funkce na začátku listopadu,“ řekla aktuálně Alena
Rašková. Nezbývá než doufat, že se do
konkurzu nepřihlásí někdo, kdo pak
jako vítěz práci tajemníka odmítne...

Rekordní dluhy
Prostějov (mik) - Jak vyplynulo při
jednání zastupitelstva města minulé
pondělí, magistrát eviduje finanční
pohledávky za občany Prostějova v rekordní výši. „Jednotlivé odbory města
vykazují pohledávky v celkové výši
sedmdesáti milionů korun,“ potvrdila
Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova. Nejvíce občané dluží radnici za pokuty, nájemné
či za odvoz komunálního odpadu.
Večerník se bude tomuto tématu
podrobně věnovat v příštím vydání.

FOTO
VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Takřka denně se na vyhrazeném
parkovišti před redakcí Večerníku v Olomoucké
ulici potýkáme s problémy bezohledných řidičů, kteří zde neoprávněně zaparkují. Minulý
pátek nám dokonce zablokoval místo šofér
vozidla skutečně těžkého kalibru! Nešlo však
o případ, kdy bychom museli volat strážníky
městské policie, aby zábor placeného parkoviště řešili.
„Nezlobte se, vím, že tady nemůžu parkovat,
ale na křižovatce mi rupla guma. Za chvíli mi
dovezou novou,“ omlouval se vůdce těžkotonážního bagru. Svízel jsme pochopili. Ostatně
tak velkou botičku strážníci určitě ve svém
arzenálu nemají...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz
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Agentura Hóser se těsně před uzávěrkou tohoto vydání dozvěděla šokující
zprávu. Severní obchvat v Prostějově nebude! Tedy alespoň prozatím,
neboť na něj nedostaneme slíbenou
skoro půlmiliardovou dotaci. Ministra dopravy totiž trefil šlak, a nestačil
podepsat šek.
„Když jsem se to dozvěděl, málem mě
trefil šlak taky... Projekt na severní obchvat je načmáraný, stavební povolení
máme taky. Už chyběly jen ty prachy,

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Propadne Faltýnek? Návrh na odvolání Jaroslava Faltýnka z představenstva prostějovských VaK či FCC na zastupitelstvu neprošel. Samotný Faltýnek se k celé věci
nevyjádřil, neboť nedorazil. Nebylo to poprvé. Žák, který by měl docházku jako
místopředseda ANO 2011 na jednáních prostějovského zastupitelstva, by si ročník
musel zopakovat nebo přestoupit do jiné školy.
•• Úterý ••
Boxer v košili. „Nedávno o mně jeden grafolog prohlásil, že podle rukopisu jsem
násilník. Nevěděl jsem, co mu mám říct. Tak jsem mu rozbil hubu...“ Rostislav Zich
rád boxuje. U soudu se probíralo, zda napadá i lidi, kteří o to vůbec nestojí. On sám
se v síni snažil vystupovat, jako by v životě mouše neublížil. Navzdory svědectví
zmlácených návštěvníků pivních slavností odešel bez trestu.
•• Středa ••
Blbec a vlak. „Srážka s vlakem je ještě horší než srážka s blbcem,“ upozorňovali mě
v autoškole. Rozdíl mezi oběma střety vidím v tom, že pokud se srazíme s vlakem,
je vina na naší straně. To platí i pro řidiče Volkswagenu Crafter, který nerespektoval
pokyny vlakvedoucího a který na železniční vlečce mezi Prostějovem a Kostelcem
na Hané najel do posledního vagonu couvajícího vlaku.
•• Čtvrtek ••
Splněný sen. „Pokud bych upovídanou devítiletou Charity poznala dříve, zřejmě
bych své rozhodnutí pracovat s dětmi přehodnotila,“ píše s úsměvem Torey Haydenová v románu Zvíře. V rámci scénického čtení této knihy v Národním domě
dokázali dva herci neuvěřitelně působivě střídat humorné pasáže s mrazivou výpovědí o agresivním klukovi, kterého hluboce poznamenala vražda milované sestry.
Neméně silným zážitkem bylo následné setkání s charismatickou a nesmírně pozitivně působící autorkou, které se splnil dětský sen stát se skvělou spisovatelkou.
•• Pátek ••
Petr Handsfree. Víte, jak by se mělo do češtiny přeložit handsfree? Přece bezruč!
V Kostelci na Hané si připomněli 150 let od narození autora Slezských básní, který se
narodil jako Vladimír Vašek. Svůj pseudonym, který nese neobyčejná řada českých
a moravských ulic a náměstí si zvolil podle své zhrzené lásky Dody Besrutschové.
•• Sobota ••
V Plumlově padl Berlín. Hitler stojí před svým obrazem na zdi a ptá se: „Jak to
s náma asi dopadne?” A obraz odpoví: „Jednoduše, mě sundají a tebe pověsí.“ I takové vtipy kolovaly za protektorátů mezi lidmi. Konec druhé světové války si připomněli všichni, kteří dorazili na akci Dobytí Plumlova.
•• Neděle ••
Nafrněná na hodech. „I ty víš líp, kdo jsem já, líp, líp, než vím to já,“ zpívá Barbora Poláková ve své nejznámější písni „Nafrněná“. Herečka a zpěvačka byla hlavním
hostem letošních prostějovských Hanáckých slavností.

abychom mohli zaplatit stavbaře,“
chytal se za srdce Pjotr Kousavý,
šéf dopravní komise prostějovského
magistrátu. „Tohle nám udělat na
poslední chvíli, když máme všechno
připravené?! Co se dá dělat, Prostějov
bude bez obchvatu, lidi se tam budou
dusit oxidem uhelnatým,“ shrnul
aktuální situaci za investora naplánované dopravní stavby Laco Okleštěný,
hejtman Olomouckého kraje.
Jak ale vyplývá z nejnovějšího rozhodnutí rady prostějovských konšelů,
severní obchvat si nenecháme jen tak
vzít. „Ty prachy do roka a do dne seženeme. Na to můžou vzít jed i mladí
aktivisté,“ ohlásila na tiskové konferenci primátorka Alena Rašáková.

KRIMI
íslo

Krade se pořád a krade se všude! Ale napadlo by vás, že se
stanete obětí zloděje na úřadu
práce? Policie právy teď řeší
případ okradené mladé ženy,
kterou chmaták okradl přímo
v budově na náměstí Spojenců.

5 000
Žena přišla o peněženku, ve
které kromě českých korun
měla i chorvatské kuny. Utrpěla škodu bratru za pět tisíc
korun. Zřejmě mnohem více ji
ale mrzí fakt, že dosud nezjištěný pachatel určitě ve šrajtofli
našel platební kartu a doklady
poškozené i jejích dětí! No řekněte, nenaštvalo by to i vás?

PEDPLATNÉ
608 960 042

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...
Fantazii se meze nekladou. O přípravách instalace sochy sedícího
Jiřího Wolkera na lavičce na náměstí T. G. Masaryka Večerník již
informoval. Autor sochy architekt
Miloš Karásek z Bratislavy se ale
Večerníku svěřil, že jeho dalším
plánem je čůrající Hanačka před
Zlatou bránou. Proč ne? Velmi
dobrý a originální nápad!
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

To myslí vážně?! I když je na vzestupu a přestože to pod jeho vedením
dotáhla na první příčku světového
žebříčku, rozhodla se tenistka Karolína Plíšková, že zčistajasna ukončí
spolupráci s trenérem prostějovského klubu Davidem Kotyzou. Prý
kvůli neshodám ve strategii. Stále
více se proslýchá, že tu „strategii“ určuje pouze jistý Hrdlička...
ZACHYTILI JSME…

Agentura Pi prjezdu Prostjovem se bude platit mýto

Chce dvacetimetrový
smrk...
Prostějov (mik) - Večerník již v předchozích vydáních informoval o skutečnosti, že magistrát má už z loňska dvě
nabídky od soukromých dárců na vánoční strom, který bude krášlit náměstí
T. G. Masaryka. Přesto vedení města
minulý čtvrtek zveřejnilo ještě další
výzvu občanům. „Pokud máte na svém
pozemku vhodný strom, který by ozdobil sváteční náměstí ve vánoční čas,
můžete se ozvat do konce měsíce října
2017. Preferujeme smrk o výšce zhruba
dvaceti metrů, který by byl rovně rostlý s rovnoměrnými větvemi do všech
stran,“ uvedla náměstkyně prostějovské
primátorky Ivana Hemerková.

letos slavíme jubileum...

rubriky

Ovšem jak? Na to se Agentura Hóser
zeptala dopravního náměstka přes
obchvaty a zelenou vlnu na křižovatkách Pavla Šlehačky. „Ten nápad, jak
za rok sehnat bezmála půl miliardy,
vzešel kupodivu z řad prostějovské
opozice. S okamžitou platností od
prvního října tohoto roku zavedeme
v Prostějově placení mýtného. Kdo
z přespolních řidičů bude chtít projet
naším městem, zaplatí tisíc korun za
bycikl, tři tisíce korun za osobní vozidlo a deset tisíc kaček za nákladní
auto. Navíc pro každého Prostějovana, aby ho to taky něco stálo a přispěl
na obchvat svého rodného města, zavedeme jednorázovou obchvatovou
daň ve výši deseti tisíc korun. Ta bude

pro všechny naše občany, kteří vlastní
jízdní kolo a automobil, splatná do
konce tohoto roku,“ popsal mýtný
scénář Pavel Šlehačka.
Při počtu cizích vozidel, která denně
projedou Prostějovem, se dá lehce
spočítat, že během jediného roku bude
mít město peníze nejenom na severní,
ale i na západní, jihovýchodní a severovýchodní obchvat. Tož jen do toho!
V tom případě se ovšem Agentura Hóser okamžitě zbavuje vlastnictví všech
svých redakčních vozidel...
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

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

ROMAN CRHA
se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. září
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou v databázi uvedeny.

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 30 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou v databázi uvedeny.
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Do bojů o poslanecké mandáty
vysílá v Olomouckém kraji své
kandidáty celkem šestadvacet politických stran a hnutí. A na listinách
jsme objevili hned šestaosmdesát
želízek v ohni z prostějovského regionu. Kdo z nich uspěje a dostane
se do Parlamentu ČR?
ZAUJALA NÁS…

BARBORA
POLÁKOVÁ

Foto: internet

Největší hvězdou kulturního programu v rámci Hanáckých slavností
na prostějovském náměstí byla bezesporu Barbora Poláková. Herečka a zpěvačka při svém koncertu
pochopitelně nemohla opomenout
svůj největší hit. „Nafrněné“ tleskalo zaplněné náměstí včetně jejího
manžela Pavla Lišky s dcerou.
ZASLECHLI JSME…

„NA CO BYCH
SI TU KNÍŽKU
KUPOVALA, KDYŽ
JI NEPOUŽIJI...“
Jedna ze studentek mířících
ráno do školní lavice
jasně odpověděla kamarádce,
proč si nehodlá obstarat jednu
z učebnic českého jazyka...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

16/7 °C
Kryštof

Úterý

12/10 °C
Zita

Støeda 13/11 °C
Oleg

Ètvrtek 15/10 °C
Matouš

Pátek

17/5 °C

Sobota

18/6 °C

Nedìle

17/7 °C

Darina
Berta
Jaromír
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Sportovní redakce: Zdeněk Vysloužil (sport@vecernikpv.cz). Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Grafické oddělení: Josef Popelka a Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Věra Černá (608 723 849, prezentace@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a administrativa: Květoslava Hubáčková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Předplatné: Věra Černá (608 723 849, predplatne@vecernikpv.cz). Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci.
Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

letos slavíme jubileum...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

3

Trest pro Augustina

'() DALŠÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

BRNO, PROSTĚJOV Krajský
soud v Brně minulé úterý potvrdil
rozsudek Okresního soudu
v Prostějově, kterým byl
prostějovský
zastupitel
za KSČM Josef Augustin
odsouzen k podmínečnému
odnětí svobody a navíc i k dvouletému zákazu advokátní praxe. To
vše za trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
Augustin se totiž nepoučil z toho,
že byl za podobný delikt odsouzen
už jednou, a to v roce 2008. Nyní
byl odsouzen za to, že v letech 2010
až 2014 nepodával daňová přiznání
a nevedl daňovou evidenci. Státu
tak neplacením daní způsobil škodu
přes 400 000 korun. „Daně za uvedené období jsem doplatil finančnímu
úřadu,“ řekl před časem Augustin
Večerníku v obsáhlém rozhovoru.

  

  

To však nemění nic na tom, že komunistický zastupitel, který musel
kvůli této kauze opustit post radního a byl také zbaven funkcí v městských organizacích, se musí smířit
s potvrzeným rozsudkem. Ten je
tak nyní již pravomocný. „Vyjádření
vám mohu poskytnout až po obdržení rozsudku Krajského soudu
v Brně,“ omlouval se Josef Augustin. I tak jsme se zajímali, jak se
známý právník popere s tím, že mu
soud zakázal po dobu dvou roků
vykonávat advokátní praxi. (mik)
dokončení na straně 5 >>>
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NEBYL...

PROSTĚJOV Jednání prostějovského zastupitelstva zažilo minulé pondělí další skandál. Během přímého vysílacího přenosu se na sociální síti objevila zmínka, z níž se vyklubala pomluva nejhrubšího zrna. „Smetana je nalitej,“ napsal na Facebooku Milan Fládr z Prostějova.
Jeho příspěvek záhy odstartoval sérii diskusních příspěvků
a vše začal pochopitelně řešit i náměstek prostějovské primátorky Pavel Smetana. Jak?

ČTĚTE NA STRANĚ 19

➢





„ŠMAJCHLKABINET“?

NA VÁŠ NÁMÌT
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PROSTĚJOV Tohle je hodně citlivá záležitost! Večerník byl upozorněn na případ známého
prostějovského podnikatele, který si stále drží městský byt, přestože již má údajně sám
dávno bydlet v rodinném domě. Tím by hrubě porušoval nájemní smlouvu. Domovní
správa v této věci provedla šetření a zjistila, že muž v bytě minimálně čas od času přebývá!
A rozhodně ne sám...

GRVORYDSRGiYDWNOLNX

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Foto: Martin Zaoral

na „pracáku“
3ĜLãODRNRUXQ\
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PROSTĚJOV - Být okraden na
Úřadu práce? To přece nemůže nikdo ani předpokládat! Přesto minulé pondělí 11. září v době mezi
čtvrt a půl desátou odcizil dosud
nezjištěný pachatel v budově na
náměstí Spojenců v Prostějově
osmadvacetileté ženě peněženku!
S peněženkou, kterou měla žena
volně odloženou vedle sebe, přišla i o platební kartu, doklady své
a svých dětí včetně finanční hotovosti 4 200 korun a 150 chorvatských kun. „Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na bezmála
pět tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže i přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ shrnul
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor v Prostějově. (mik)
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PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova slaví desetileté výročí vzniku a na hodovou neděli uspořádal v Národním domě již sedmnáctý ročník Jiřinkového odpoledne.
Krásné modelky, mezi kterými nechyběla ani nedávná Miss Prostějova, předvedly modely
od známých návrhářů. Pochopitelně nechyběly ani skutečné květiny, jiřinky opravdu provoněly celý „Národ“. I letos byla akce věnována jedné ze členek spolku, zesnulé novinářce
Jarmile Pospíšilové. „I přes nepříznivé počasí přišel plný dům,“ pochvaloval si Petr Sokol, který si odbyl moderátorskou premiéru.
(mik)
Podrobnější reportáž z akce si můžete přečíst na straně 31

17091511049

Okradena

„Majitel známé prostějovské restaurace má městský
byt, přestože už v něm tak dobrých pět let nebydlí.
Pokud vím, tak si už dávno postavil rodinný dům,
kde žije. Místo něj tam ovšem přespávají různá
děvčata. A dost se tam střídají. Domovní správa
o tom sice ví, ale nic s tím nedělá,“ sdělil Večerníku
jeden z našich čtenářů.
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letos slavíme jubileum...
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STÍNY MINULOSTI

VILA V HAMRECH: Po zbourání „kolonek“

prodej se zatím nekoná se bezdomovci znovu nasthovali
za místní nádraží
HAMRY Prvorepubliková vila
v Hamrech už zažila ledacos, naposledy tam ku příkladu fungovala školka. Město Plumlov se legendární nemovitost pokouší už
bezmála sedm let prodat. Tento
příběh však happy end stále nenabídl. A to i přesto, že jeden z vážných zájemců už dokonce složil
zálohu, kterou mu ovšem město
nakonec vrátilo. Důvody vidí každá ze stran jinde...
Vila v Hamech je zajímavá svou pohnutou historií. Před druhou světovou válkou patřila jednomu z bohatých brněnských právníků. Na
základě Benešových dekretů přešla
po jejím skončení do majetku obce.
Po sametové revoluci potomci předválečných majitelů usilovali, aby jim
byl dům vrácen. Soud však rozhodl
o tom, že budova zůstane v majetku
Plumlova, který tam tehdy provozoval mateřskou školku. Ta v ní působila ještě na začátku nového tisíciletí, posléze byla kvůli nedostatku dětí
uzavřena.
A již od roku 2011 hledá město
Plumlov nového majitele. Zastupitelstvo dokonce výrazně snížilo
cenu nemovitosti v původní výši
dva miliony korun. Loni se konečně objevil vážný zájemce, který
se netajil záměrem zřídit v objektu

Napsáno
pred


„Všechny dokumenty jsem řádně
předložil. Realitní kancelář ale nebyla schopna ani po osmi měsících
připravit kupní smlouvu,“ argumentoval Petr Suchý.
Otázkou zůstává, proč by realitní
kancelář, která má z každého realizovaného prodeje patřičnou provizi,
celou věc zbytečně protahovala?!
Ať tak, či onak. Zda se zajímavou
nemovitost nakonec podaří prodat,
zůstává ve hvězdách. „V současnosti
máme dalšího zájemce, snad již prodej vyjde,“ zadoufal Sušeň. (mls)

Pozoruhodná vila už !adu let chátrá a nový majitel se hledá ím dál h-!e.
Foto: archiv Ve erníku

PROSTĚJOV Už před pěti lety
se do starých a polorozpadlých
domečků za místním nádražím
v Prostějově začali stěhovat první
bezdomovci. Postupem času si tam
vytvořili stejně odpudivé sídlo,
jakým byly kdysi Prostějovanům
dobře známé kolonky U svaté
Anny. Přestože vloni byli lidé bez
domova z této oblasti vyhnáni
a nový majitel Správa železniční
dopravní cesty nechal chatrné
domky zbourat, dnes se sem bezdomovci stěhují znovu. Jak je to
možné?
Během června roku 2015 vrcholil
boj mezi Městskou policií Prostějov
a dřívějším majitelem „kolonek“ za
místním nádražím. „Bezdomovci
zde žijí v naprosto nevhodných
podmínkách, mnozí z nich navíc
často páchají různé přestupky proti
veřejnému pořádku nejenom před
nádražím, ale i v jiných lokalitách
města. Upozornili jsme na tento
fakt České dráhy, ty se ale k řešení
problému nemají. Bezdomovce ve
svém majetku nechávají přespávat,
o demolici domků nechtějí ani
slyšet,“ postěžoval si před dvěma lety
Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.
Od roku 2016 se ale stala novým
majitelem místního nádraží i starých

Vloni šly staré domky za místním nádražím k zemi, bezdomovci se až na dv
výjimky rozprchli po celém Prostjov. Nyní jsou zpt! Foto: archiv Ve erníku

domečků za ním Správa železniční
dopravní cesty. A ta takřka ihned
začala s demolicí. „Určitě to prospěje
ke zklidnění a zlepšení veřejného
pořádku. Bezdomovci si najdou
k životu jiné lokality a doufám, že
většina z nich vyhledá i službu azylového centra,“ pochvaloval si zrušení
bezdomoveckých kolonek Jan Nagy.
Stalo se, polorozpadlé chatrče byly
srovnány se zemí, Večerník pak v zimě
na začátku roku 2017 přinesl rozhovor
s bezdomovcem Jardou, který jako
jediný se svým kamarádem za místním nádražím zůstal. Dvě desítky
jeho druhů se ale rozprchly po celém

Prostějově. Jak se nyní ale každý může
přesvědčit, všichni jsou zpět! „Jsme
si toho vědomi, na pozemku za kolejemi místního nádraží totiž zůstal stát
jeden větší dům, který si bezdomovci
upravili k bydlení. Pokud nebude
zbourán i ten, staré špatnější časy se
mohou vrátit,“ upozorňuje nyní šéf
prostějovských strážníků.
Večerník bude samozřejmě celou
situaci i nadále sledovat, doposud
však není hlášen žádný zvýšený výskyt
přestupků proti veřejnému pořádku.
Bezdomovci zatím obývají poslední
domek za místním nádražím v klidu
a míru...
(mik)

Porno na radnici! Selhal radniní kiosek?
Podvečerní procházka centrem
města v pondělí 10. září měla být
téměř traumatizujícím zážitkem
pro pana D. z Prostějova a jeho
sestru. Když prý procházeli kolem prostějovské radnice, všimnul
si údajně pan D., že na obrazovce
informačního kiosku je spuštěn
videozáznam s homosexuálním
pornem! Tento příběh, kterého se
ochotně chytla některá média, má
ovšem několik vad na kráse. Hned
tou první je samotná podstata popsané náhody.
„Informační kiosek je zabudován do
fasády radnice, není to zařízení, o které jen tak zakopnete. Pokud chcete

najít požadované informace, musíte ke kiosku přistoupit a cíleně data
hledat. Je naprosto vyloučeno, aby se
nějaká stránka spustila sama od sebe,
a vzhledem k velmi tichému provozu
reproduktorů je také zcela nepravděpodobné, že by někoho upoutal zvuk
linoucí se z kiosku. Co se týká obecně
známých nevhodných stránek, zejména s pornografickým obsahem,
tak přístup k nim byl zablokován už
při samotném spuštění informačního
kiosku. Nelze bohužel vyloučit, že se
někdo k nevhodným stránkám takzvaně prokliká přes standardní povolené servery. To byl zřejmě i případ ze
začátku týdne,“ vysvětlil Pavel Drmo-

la, místostarosta Prostějova. Sporné je
však podle radnice i samotné odhalení
animovaného obrázku s nevhodným
obsahem. „Jednoznačně jsme zjistili,
že se ke stránce s tímto obsahem někdo připojil 10. září 2007 v 18.47 hodin. Dvacet vteřin trvá načtení stránky, která pak zůstala na monitoru do
18.52 hodin. Už v 18.49 však přijala
městská policie hlášení o tomto přestupku. Kolemjdoucí, který animovaný obrázek s nevhodným obsahem při
náhodné procházce se sestrou zaznamenal, měl tedy jen něco málo kolem
dvou minut, aby si samovolně běžícího záznamu nejen povšimnul, ale
také pořídil duchapřítomně záznam

mobilním telefonem a následně přivolal městskou policii. Je přitom s podivem, že si tento občan nepovšimnul
nikoho, kdo inkriminovaný sprostý
obrázek na kiosku spustil,“ doplnila

podezřelé okolnosti Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovské radnice.
Případ se do autu ale rozhodně nezahraje. „Předali jsme ho Policii ČR,“
uzavřel Pavel Drmola.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Toto byl případ takřka detektivní. Pokud si ale dobře pamatujeme, nikdy
se nepřišlo na to, kdo na informačním kiosku animované hrátky dvou
homosexuálů spustil. Pravdou ale je, že tato událost proslavila v tu chvíli
Prostějov jako málokterá předtím... Některá média dokonce podezřívala městské úředníky, že viníkem je některý z nich a snad mělo jít o vtip či
recesi. Buď jak buď, tenkrát před deseti lety pár dní po tomto incidentu
stály u informačního kiosku na radnici dlouhé fronty jako už nikdy poté...
(mik)

17091211031

17. 9. 2007

muzeum etnografie. Podobně jako
v případě zámku ve Ptení a jeho nesčetných zájemců, i tato transakce
nakonec nevyšla. „Prodej vily panu
Suchému jsme odpískali. Chtěli
jsme po něm dokumenty potřebné
pro prodej, které nám však v daném
termínu nedodal. Proto jsme se
rozhodli, že mu zálohu vrátíme,“ vysvětlil Večerníku starosta Plumlova
Adolf Sušeň.
Někdejší kupec nám potvrdil, že nemovitost už skutečně nechce. Celou
záležitost totiž viděl poněkud jinak...

jak šel čas Prostějovem ...

MÁTE UŽ
P*EDPLATNÉ
VE,ERNÍKU
NA ROK 2018?

ulice Daliborka

CHYSTÁ SE
VLNA NOVÁ
SOUTŽ PRO
ABONENTY
Krátká ulice s bohatou historií. Najdete ji mezi Rejskovou a ulicí Pod
Kosí!em. Byla pojmenovaná v listopadu 1899 podle rytí!e Dalibora z Kozojed, popraveného v roce 1498 za porušení zemského míru. V letech 1940 až
1945 byla zvána nmecky Daliborka-Gasse. V dom íslo 9 se narodil známý malí! a pozdjší národní umlec Alois Fišárek. V ísle 10 bydleli od zá!í
1900 do b!ezna 1904 manželé Wolkerovi, také zde bydlel profesor reálky
Josef Glivický nebo výtvarník Jano Köhler v dob, kdy pracoval na sgrafitech
domu Hanaka.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Filipcovo náměstí

BU/TE U TOHO!
Pro objednávky
•
volejte:
608 960 042
•
pište:
predplatne@vecernikpv.cz
•
navštivte nás:
Olomoucká 10, Prostjov

letos slavíme jubileum...

hodin

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

krimi
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168 ZACHYTILA HO KAMERA. ZLODĚJ

s mstskou policií

Oheň v mašince

Ve večerních hodinách předminulé
soboty 9. září vyjížděli strážníci na
oznámení na hlavní vlakové nádraží,
kde v mašince před budovou někdo
rozdělal oheň. Na místo se zároveň se strážníky dostavila i Policie
ČR. Pachatele se hlídkám vypátrat
nepodařilo. Společnými silami byl
oheň částečně uhašen. Hasiči pak
provedli úplné dohašení.

Ilustra ní foto: internet

Zloděje hnal hlad

Minulé pondělí 11. září před polednem bylo přijato telefonické oznámení o krádeži jídlonosičů v soukromé firmě nedaleko centra města. Na
místo byla vyslána hlídka a strážníci
zkontaktovali oznamovatele. Zjistili, že jeden ze zaměstnanců spatřil
neznámého muže pohybujícího se
v místech, kde je vstup cizím osobám
zakázán. V nestřežený okamžik si
vložil do batohu tři jídlonosiče i s jídlem pro zaměstnance. Na dotaz, co
tam dělá, odpověděl, že jen hledal kamaráda. Poté svůj lup z batohu opět
vyndal a vyčkal na místě do příjezdu
hlídky. Padesátiletý muž je svým jednáním podezřelý z přestupku proti
majetku. U správního orgánu mu
hrozí pokuta do padesáti tisíc korun.

V hospodě bez peněz

Během sobotního podvečera 9. září
bylo přijato oznámení o neplatiči
v restauraci ve Vrahovické ulici. Na
místě byl zjištěn dvaačtyřicetiletý
muž, který v podniku s kamarádkou
zkonzumoval alkoholické nápoje
v hodnotě 170 korun. Peníze na zaplacení ale neměl a žena z místa odešla. Muž hlídce uvedl, že vlivem požití většího množství alkoholu peníze
i platební kartu ztratil předchozí den.
Jelikož u sebe neměl ani doklady, byl
předveden na obvodní oddělení ke
zjištění totožnosti. Svým jednáním je
podezřelý z přestupku proti majetku.
Celá záležitost byla předána k dořešení správnímu orgánu.

Propil se na záchytku

17091421044

Při dohledu na veřejný pořádek si ve
středu 13. září povšimla hlídka muže
ležícího na lavičce. Dotyčný si stěžoval, že se necítí dobře, přičemž jevil
známky podnapilosti a budil veřejné
pohoršení, když padal z lavičky a nebyl schopen se sám zvednout. Na
hlavě měl zranění ošetřená předešlý
den v nemocnici, požití alkoholu
však popíral. K posouzení zdravotního stavu byla přivolána zdravotnická
záchranná stanice. U pětašedesátiletého muže byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem
2,9 promile alkoholu v dechu. Dle
lékařky zdravotní komplikace neměl,
proto hlídka rozhodla o převozu na
protialkoholní záchytnou stanici do
Olomouce k odeznění akutní intoxikace alkoholem.

nebo SVĚDEK? ERNÁ

DRŽOVICE Teprve až minulý týden přišla od prostějovské
policie výzva k veřejnosti se žádostí o pomoc při pátrání po
pachateli krádeže. V Držovicích se koncem července tohoto
roku vloupal zatím neznámý muž do kufru auta, odkud sebral
kromě jiných věcí i značnou finanční částku. Aniž to však
e, krivěděl, zachytila ho bezpečnostní kamera. Jenže,
moc,
ádá o po
minalisté se záznamem dlouho otáleli...
Policie ž
síci

Michal KADLEC

„Ve čtvrtek sedmadvacátého července
tohoto roku v době od 11:15 do 12:15
hodin v ulici Dr. Mičoly v Držovicích
odcizil dosud nezjištěný pachatel ze
zavazadlového prostoru zaparkovaného osobního automobilu značky
Audi koženou brašnu na notebook.
Společně s taškou její majitel přišel
i o obálku s finanční hotovostí 129 tisíc
korun, a různé písemnosti. Část věcí
z tašky majitel krátce po činu nalezl za
plechovou halou, která se nachází za
provozovnou velkoobchodu s elektromateriálem firmy Janča,“ popsal případ

KRONIKA

až po m
bohužel
a pl...

František Kořínek,,
tiskový mluvčí Po-ho
licie Olomouckého
ní odbor
kraje pro Územní
v Prostějově.
V době skutku místem činu procházel
muž, který byl zachycen bezpečnostní
kamerou. Je možné, že jde o náhodného svědka, ale také může jít o samotného pachatele! „Prostějovští policisté
se obrací na širokou veřejnost a žádají
o pomoc při zjištění totožnosti osoby
z videozáznamu. Mohlo by se jednat
o důležitého svědka, který svými informacemi může policistům přispět
k odhalení pachatele. Současně žádá-

Místo hry plakal...

Foto: internet
Snímek po!ízený z videozáznamu, který Veerníku poskytla policie. Znáte toho
muže? Pokud ano, obraIte se na strážce zákona.
Zdroj: Policie !R

me také tohoto muže, případně další
svědky, kteří by mohli k případu uvést
jakékoliv poznatky, aby se s nimi obrátili buď telefonicky, nebo osobně na
policisty obvodního oddělení Prostě-

jov 1 v ulici Újezd 12, nebo zavolali na
telefonní číslo 974 781 651, případně
prostřednictvím bezplatné telefonní
linky 158,“ apeluje na veřejnost Kořínek.

„Vydaené“ odpoledne recidivist

Pøestupek, dvì vloupání, zadržení

a NOCLEH V POLICEJNÍ CELE!

ŽEŠOV, PROSTĚJOV Nejprve ničili
patníky u silnice, pak ještě přitvrdili.
Dva mladé muže zadrželi policisté
předminulou neděli hned dvakrát.
Nejprve při vandalském činu, o několik desítek minut poté, co se v Žešově
vloupali do firmy a odnesli si počítač.
To jim ale nestačilo a vzápětí se násilím vloupali i do domu v Určické ulici
v Prostějově! Starší ze zlodějů se strážcům zákona přiznal, mladší se s nimi
odmítl bavit...
„V neděli desátého září jsme krátce před
třináctou hodinou obdrželi oznámení
o dvou mladících, kteří mají na silnici mezi obcemi Výšovice a Žešovem
poškozovat silniční plastové patníky.
Vyslaná hlídka na místě zajistila dva
muže ve věku pětadvacet a šestadvacet
let. Ohledáním místa policisté zjistili, že
muži poškodili celkem pět patníků. Věc
zadokumentovali a tato bude po vyčíslení způsobené škody pro podezření z přestupku proti majetku k dořešení předána

příslušnému správnímu orgánu,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
v Prostějově.
Celkem banální případ vandalismu měl
ale pokračování. Oba mladí muži dostali chuť krást. „Krátce po čtrnácté hodině
hlídka do této lokality vyrážela znovu,
protože jsme na lince 158 obdrželi oznámení o vloupání do kanceláře ve firemním objektu v Žešově. Při ohledání místa
činu policisté společně s majitelem zjistili,
že neznámý pachatel do objektu vnikl
s použitím násilí a poté z kanceláře odcizil výpočetní techniku v hodnotě 7 350
korun. Na dalších sedm a půl tisíce korun pak byla vyčíslena škoda vzniklá poškozením objektu. Vzhledem k tomu, že
policisté věděli o předchozích hříšnících,
kteří navíc mají kriminální minulost, pojali podezření, že by mohli být pachateli
také tohoto skutku. Podařilo se jim oba
muže vypátrat ještě týž den odpoledne
ve Smetanových sadech v centru Pros-

tějova. Zde klidně seděli na lavičce a prozkoumávali notebook, který před pár desítkami minut odcizili ve firmě v Žešově,“
prozradil Kořínek. „S odcizenými věcmi
byli zajištěni a umístěni do policejní cely.
Při následných úkonech se k činu starší
z podezřelých pod tíhou důkazů přiznal.
Mladší s policisty mluvit odmítl,“ přidal
mluvčí prostějovské policie.
To ale nebylo ještě všechno, čeho se
oba mladíci dopustili. Už když byli
zadrženi a seděli v policejní cele, zjistili kriminalisté další případ vloupání,
které mají oba výtečníci na svědomí.
„Pachatelé ještě dvacet minut před patnáctou hodinou v neděli desátého září po
násilném vniknutí do domu ze dvora odcizili dvě jízdní kola v hodnotách 4 800
a 4 500 korun. Poškozením vstupních
dveří pak způsobili škodu vyčíslenou na
pět set korun. Při činu byli zachyceni kamerovým systémem domu. Při šetření
tohoto skutku padlo po zhlédnutí pořízeného videozáznamu podezření na již

uvedené dva muže. Pod tíhou důkazů se
starší z podezřelých přiznal i ke spáchání
tohoto skutku,“ konstatoval František
Kořínek.
Podezřelí se uvedeného jednání dopustili, přestože byli v minulosti pro
obdobnou trestnou činnost již odsouzeni. Mladší z nich v dubnu tohoto
roku po několika letech opustil vězení
a staršímu v současnosti běží osmnáctiměsíční zkušební lhůta k podmíněnému trestu odnětí svobody na šest
měsíců. „Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody, přečinu
krádeže a přečinu poškození cizí věci. Ve
věci je konáno zkrácené přípravné řízení.
V úterý dvanáctého září byl spisový materiál i s mladším podezřelým předán na
Okresní státní zastupitelství v Prostějově.
Trestní stíhání staršího podezřelého je
vedeno na svobodě, u mladšího se bude
rozhodovat o jeho umístění do vazby,“
uzavřel Kořínek.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

Napadení na pivních slavnostech viníka nenašlo
Rostislava Zicha zachránila dvojice kamarádů
PROSTĚJOV „Co čumíš,
zmrde?“ Takto oslovil vyholený, jednodušší a nevybouřený mladík jednoho z náhodných návštěvníků Hanáckých
pivních slavností. Následně
mu bezdůvodně vylil pivo
do obličeje a praštil jej pěstí.
Poté stejným způsobem napadl jednoho z jeho přátel,
který se ho zastal. Poškození,
policisté i státní zástupce měli za to, že oním útočníkem
by mohl být strážmistr celní správy Rostislav Zich. Ten
vše popíral. Obžalovaného
navíc k Okresnímu soudu
v Prostějově přišla podpořit
dvojice jeho kamarádů. Oba
svorně tvrdili, že se žádného útoku dopustit nemohl.
Soudce se tak dostal do hodně obtížné situace...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL

jímž měl být čtyřiadvacetiletý Rostislav Zich. „Začal jsem pátrat na internetu a útočníka objevil. Jsem si na sto procent jistý, že je to on, vypadá stále stejně.
Když mi někdo ublíží, tak si ho prostě
zapamatuji. Nechci nikoho křivě obvinit
a tímhle jsem si jistý. Navíc policisté mi
říkali, že patří do skupiny lidí, kteří se tímto způsobem baví. Chodí na hokej nebo
na diskotéky a napadají tam bezdůvodně
lidi,“ vypověděl Pavel Sedláček.
Rostislav Zich, mezi jehož záliby pat!í
bojová umní, ml s napadáním lidí na
diskotékách a jiných akcích problémy
již v minulosti. Podobn tomu bylo
i u jeho bratra Davida, který byl za podobné útoky opakovan odsouzen.
Foto: Martin Zaoral

K události došlo loni v květnu v areálu
cyklistického velodromu. „Byl jsem
na pivních slavnostech ještě s dalšími
třemi kamarády. Jeden mladý kluk se
vetřel mezi nás a řekl mi něco v tom
smyslu: co čumíš, zmrde? Očividně
provokoval. Pak se na chvíli vzdálil
a přišel ještě s jedním. Vylil mi pivo
do obličeje a praštil mě. Následně napadl ještě jednoho z mých kamarádů,“
popsal Jiří L. vzniklý konflikt.
Napadeným se po nějakém čase podařilo dohledat snímek, na němž
byla skupina mladíků. V jednom
z nich bezpečně poznali útočníka,

Strážmistr mohl
pøijít o práci
Mezi poškozenými o osobě útočníka
nepanovala žádná pochybnost. To však
svalnatého a sebevědomě působícího
Zicha nerozhodilo. „Na pivních slavnostech jsem byl, ale nikoho jsem tam
nenapadl. Vím, že k nějakému incidentu došlo, vytvořil se tam hlouček lidí, šel
jsem se na chvíli podívat, ale nedostal
jsem se až k centru dění a brzy se vrátil
na své místo,“ vypověděl před tribunálem Rostislav Zich, který je zaměstnán
u celní správy. Pokud by byl pravomocně odsouzen, reálně by mu hrozilo, že
o práci přijde. V jeho neprospěch přitom
svědčil kromě výpovědí poškozených
i fakt, že před lety na diskotéce v Otaslavicích podobným způsobem zaútočil na
jiného muže, jehož praštil takzvaným boxerem... Více než podivné bylo i to, že při

svém prvním výslechu na policii odmítl
prozradit, s kým na pivní slavnosti vyrazil.
„Přišel jsem sám a potkal jsem tam Jakuba Vymlátila a Antonína Gejzu, kteří byli
stále se mnou,“ vyjádřil se teprve ve chvíli,
kdy mu začalo téct do bot. Oba jmenovaní navzdory důraznému upozornění,
že v případě křivého svědectví mohou
být trestně stíháni, Zichovu verzi shodně
zopakovali.

Soudce jej zprostil
viny. Musel...
Soudce se tak ocitl v hodně nezáviděníhodné situaci. „Je jisté, že k napadení došlo. Co se týče identity útočníka, existují
tu dvě skupiny svědků. Každá z nich tvrdí
něco jiného. Skoro to vypadá, že bych si
mohl hodit korunou. V takovém případě jsem však povinen obžalovaného
zprostit viny,“ vyjádřil se Petr Vrtěl, který
tím ovšem výrazněji nezpochybnil svědectví poškozených. „Napadeni určitě
byli. Zároveň si nemyslím, že by chtěli
někomu ublížit tím, že jej bezdůvodně
obviní... Přesto se domnívám, že se mohou mýlit. Dle mého názoru na ně mohl
zaútočit i někdo podobně vyholený
a svalnatý, jako je tady obžalovaný. Třeba
jeho bratr,“ dodal Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
státní zástupce si totiž ponechal lhůtu pro možnost odvolání.

Předposlední srpnový den si
třiadvacetiletý
Prostějovan
vyhlédl na internetovém bazarovém portálu inzerát s nabídkou herní konzole typu
Sony PlayStation za cenu 5 100
korun. Po elektronické komunikaci požadovanou částku
zaslal na účet domnělého prodejce. Po obdržení platby však
prodejce s kupujícím přestal
komunikovat a žádné zboží neodeslal. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu podvodu.
V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku
hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Nenapravitelná
feťačka
Policisté v pátek 8. září po desáté hodině při silniční kontrole v Olomoucké ulici zastavili osmadvacetiletou řidičku
osobního vozidla. Měla pozitivní test na látku amphetamin
a navíc nepředložila řidičské
oprávnění. Dalším šetřením
policisté zjistili, že o něj přišla 19. května letošního roku,
kdy jí byl odebrán pro jízdu
pod vlivem návykových látek.
Mladé ženě hrozí pokuta od 25
do 50 tisíc korun a zákaz řízení
na dobu od jednoho do dvou
let.

Zloděj ve firmě
Přes noc ze 7. na 8. září vnikl
dosud nezjištěný pachatel nezjištěným způsobem do oploceného a uzamčeného firemního areálu v Kojetínské ulici.
Z areálu pachatel poté odcizil
66 kusů volně ložených dřevěných palet. Vzniklou škodu
jejich majitel vyčíslil na 18 000
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Nadýchali
o půlnoci
Předminulou neděli 10. září
před druhou hodinou po půlnoci zastavila hlídka šestašedesátiletého řidiče osobního
vozidla Volkswagen Polo,
který při kontrole na Sídlišti
Svornosti nadýchal 1,36 promile alkoholu v dechu. Dalším
podezřelým z trestného činu
byl o něco později kontrolovaný jednatřicetiletý cizinec,
kterému policisté při kontrole
v Drozdovicích změřili hodnotu 1,52 promile alkoholu v dechu. Oba řidiči pro své jednání
nyní čelí hrozbě trestu odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitému trestu nebo zákazu
řízení.

děti, pejsci, zdraví

Martin GLOUZAR
29. 8. 2017 49 cm 3,15 kg
Skalka

Pavel GOGA
11. 9. 2017 47 cm 2,75 kg
Kojetín

NEMOCNICE
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bídnout také celkovou anestezii. V případě léčebných
metod, například při endoskopickém odstranění žlučových kamenů, je úleva od bolesti samozřejmostí.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov
patří mezi tzv. screeningová centra, tedy místa, kam
jsou odesíláni pacienti k vyšetření a léčbě při pozitivním nálezu testu na okultní krvácení. „Lidé s nádorovými onemocněními tlustého střeva, která se mohou
projevovat právě skrytým krvácením ve stolici, tvoří
mimo jiných podstatnou část pacientů našeho oddělení. V tomto ohledu se snažíme co nejvíce apelovat
na prevenci a nezanedbávání příznaků, jakými jsou
dlouhodobá nevolnost, hubnutí, zažívací obtíže, krvácení či bolesti,“ uvedl Jaroslav Maceček. Zároveň
apeloval na důležitost zdravého životního stylu bez
cigaret, velkého množství alkoholu a s dostatkem
zdravého pohybu, což hraje podstatnou roli v prevenci onemocnění trávicího traktu.

Josef KADLEC
11. 9. 2017 53 cm 4,75 kg
Laškov

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz
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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.

    

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel) Letos uplynulo již pětatřicet let
od chvíle, kdy lékaři Nemocnice Prostějov provedli
v roce 1982 vůbec poprvé gastroskopické vyšetření, tedy diagnostické zobrazovací vyšetření jícnu,
žaludku a dvanácterníku. Za tu dobu prošla endoskopická vyšetření patřičným vývojem a už dávno
se pacienti nemusí obávat nepříjemného zážitku
s tlustou a neohebnou hadičkou v krku.
Metodu tehdy poprvé provedla MUDr. Helena Simonová a MUDr. Pavel Navrátil, CSc., který je rovněž zakladatelem gastroenterologického oddělení
v Nemocnici Prostějov. „Současné endoskopy pracují
s naprosto odlišnými technologiemi, které jsou nejen
rychlejší a přesnější, ale především komfortnější pro
pacienty. V minulosti se obraz z minikamery na konci
endoskopu přenášel pomocí optických vláken. Oproti
tomu dnes již využíváme bezdrátového přenosu, takže
endoskopy jsou mnohem tenčí a pružnější,“ vysvětlil
primář gastroenterologického oddělení Nemocnice
Prostějov Jaroslav Maceček a dodal, že tím se zkracuje i doba samotného vyšetření, která se tak pohybuje
v rozmezí několika málo minut.
„Pokud se jedná o klasické diagnostické vyšetření, pak
se doba zákroku skutečně pohybuje v řádech minut
a vyšetření je šetrné a bez komplikací,“ vysvětluje primář Maceček. Podobně probíhá i vyšetření tlustého
střeva (koloskopie) či žlučových cest (ERCP). Tato vyšetření se pohybují v řádu desítek minut. Pro co největší
komfort pacientů mohou lékaři při vyšetření aplikovat
lokální nebo celková analgetika či v případě potřeby na-
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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!

BLAHOPØEJEME!!!

Hynek KADLEC
11. 9. 2017 52 cm 4,20 kg
Přemyslovice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé minulé pondělí 11. září
schválili koupi pozemků mezi
aquaparkem v Krasické ulici a sídlištěm Západ. Necelý hektar současné orné půdy bude městskou
kasu stát 8 978 450 korun!
„Tento pozemek může být v budoucnu využit pro výstavbu sportoviště, sportovní haly nebo můžeme rozšířit aquapark. V územním
plánu je totiž parcela určena pouze
pro výstavbu veřejné vybavenosti
sportovního charakteru,“ přednesl
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova.
„Je dobře, že nyní tuto investici
schvalujeme, něco tam postavíme
a občané ze sídliště se konečně dostanou na autobus po pořádném
chodníku,“ podotkl František Švec
(nezařazený). „Také pro výkup pozemku zvednu ruku, ale bych rád,
kdyby se zde konečně postavil pořádný atletický stadion se všemi
schválenými parametry. Po něm
totiž naši atleti už dvacet let marně
volají,“ přidal svůj názor Petr Kousal
(KDU-ČSL). „Opakuji, že na pozemku musí podle územního plánu
vyrůst sportovní stavba. Jaká, o tom
se bude samozřejmě dlouho jednat,“
zareagoval Fišer.
(mik)

u aquaparku

pozemky

schválili

Zastupitelé

Jednatel Domovní správy je ale kromě nižší návštěvnosti a nepředpokládaných nákladů s letošní sezónou
spokojen. Hlavně co se týká úrovně
služeb uvnitř největšího koupaliště v Prostějově. „V tomto ohledu
jsem dokonce výrazně spokojen. Na
facebookovém profilu aquaparku jsou
ohlasy návštěvníků na poskytované
služby z devětadevadesáti procent kladné a hodně lidí považuje náš aquapark
za nejlepší na celé Moravě. To samozřejmě potěší, obzvláště při konkurenci
Olomouce či Vyškova,“ usmál se přece
jen Vladimír Průša.
Těžko nyní předvídat, jak se situace
ohledně návštěvnosti prostějovského
aquaparku bude vyvíjet v příštích letech.
„Počasí samozřejmě neporučíme, to
neodhadneme nikdy. Mám ale obavy
z něčeho jiného. V posledních dvou až
třech letech jsme si v aquaparku všimli,
že odtud skoro zmizela mladá generace
návštěvníků. Přestali k nám chodit studenti ve věku od patnácti do osmnácti
let. Bohužel při dnešní konkurenci různých zábavních center během léta se to
dá chápat. Mladí lidé začínají mít přes
léto i jiné priority, než jsou vodní radovánky,“ pokrčil rameny jednatel Domovní správy v Prostějově.
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společnosti Manthellan. Zmizel i bod
ohledně výstavby nového krytého
bazénu v aquaparku. „Rozhodli jsme
se, že toto téma je natolik zásadní, že
by až nové zastupitelstvo, které vzejde
z komunálních voleb na podzim 2018,
mělo rozhodnout o tom, zda krytý
bazén bude pětadvacetimetrový nebo
padesátimetrový. Jde o peníze, rozdíl
v uvedených investicích je stamilionový,“ vysvětlila Alena Rašková (ČSSD),
primátorka Statutárního města Prostějova. Kupodivu souhlasila také opozice.
Tím tedy bylo rozhodnuto, že stavba
krytého bazénu bude zahájena nejdříve v roce 2019.
Opoziční zastupitelé během jednání
navrhli rovněž nové dva body programu, ve kterých požadovali rezignaci
Jaroslava Faltýnka (ANO 2011) a náměstkyně primátorky Ivany Hemerkové (PéVéčko).
Největší penzum času zabralo minulé
pondělí diskutování o již zahájené výstavbě Národního olympijského centra. Opoziční zastupitelé před kamerami České televize bezmála dvě hodiny
kritizovali zahájení stavby bez toho,
že by slíbená státní dotace ve výši 100

milionů korun byla převedena na konto spolku Prostějov olympijský...
O jednotlivých bodech programu jednání zastupitelstva informujeme na
této dvoustraně a další zprávy přineseme i v příštím vydání Večerníku.
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Už potřetí vám
po dvouměsíční přestávce
vyplněné letními prázdninami přinášíme seriál rozhovorů s významnými postavami
veřejného života, který nese
název „NA ROVINU“, kdy se
známých osobností ptáme na
aktuálně žhavá témata. Jako
první v jednotlivých rundách
míříme do dění na magistrátu, kdy na otázky odpovídají
komunální politici z Rady statutárního města Prostějov. Ve
druhém kolečku je pod naši
kuratelu pozván zástupce
podnikatelské sféry, konkrétně dnes pak přichází na řadu
osobnost z kulturní či společenské oblasti a již příště pak
dojde na vybraného pracovníka ze státní správy policie či
justičních orgánů.

pro ...

4 otázky

NA ROVINU:

jsem na to koukala. Milane, ty jsi odporný lhář,“
byla mnohem tvrdší další diskutérka na sociální síti
Alena Rubešová.
Samotný náměstek Smetana však nehoráznou
pomluvu nehodlal tolerovat a rozhodl se konat.
„Byla to nehorázná lež, která mě na veřejnosti velmi
poškodila. Okamžitě jsem se podnikl kroky s cílem
dokázat, že pod vlivem alkoholu jsem v žádném
případě nebyl. Na konci jednání zastupitelstva jsem
sám požádal přítomného ředitele Městské policie
Prostějov Jana Nagyho, aby mě podrobil dechové
zkoušce,“ prozradil exkluzivně Večerníku Pavel
Smetana.
„Ano, je to tak. Byl jsem panem náměstkem
požádán přímo na zastupitelstvu o provedení
dechové zkoušky, neboť byl údajně napaden, že je
pod vlivem alkoholu. Zkoušku jsem provedl osobně
certifikovaným přístrojem s negativním výsled-

kem,“ potvrdil tuto skutečnost šéf prostějovských
strážníků Jan Nagy.
U tohoto potvrzení střízlivosti však nezůstalo.
Náměstek primátorky se rozhodl proti pomluvě
bojovat právní cestou! „Po skončení jednání zastupitelstva jsem na Milana Fládra podal na Policii České republiky trestní oznámení pro pomluvu. Policisté mě v rámci protokolu opětovně
podrobili dechové zkoušce, samozřejmě znovu
s negativním výsledkem,“ uvedl Pavel Smetana.
Večerník se obrátil i na samotného Milana Fládra.
Naše otázka byla jasná, chtěli jsme vědět, co jej
vedlo k podezření, že náměstek primátorky je na
jednání zastupitelstva opilý. „Nebudu se k tomu
vyjadřovat,“ zněla strohá odpověď nevlastního otce
aktivisty Jakuba Čecha.
Zda celá záležitost dojde k soudnímu projednávání
nebo verdikt vyřkne správní orgán, není dosud jisté.

PERLIÈKY

ze zastupitelstva

 Na burze nešlo jen o zábavu, ale
i poučení...
„Každý rok připravují složky Integrovaného záchranného systému něco
zábavného a zároveň poučného. Děti
si tak mohou vyzkoušet takzvané opilecké brýle, vyplnit kvíz anebo se setkají
s ukázkou zbraní, což je baví a mají to
rády. Loni měli záchranáři přistavenou
i sanitku, ale to se letos nepovedlo.“
 Můžete už nyní prozradit, co
nového plánujete na příště?
„Nápady přicházejí postupně během
celého roku. Nelze teď říci, co chystáme nového, spíš je naším primárním
záměrem udržet lanovkáře a laserovou arénu. Přemýšlíme o nějakých
dalších sportovních aktivitách, nikoli
ve formě kroužků, ale pro zpestření
programu. Třeba něco na způsob shazování na kladině, starší generace to
třeba pamatují z Her bez hranic.“
Celý rozhovor najdete na
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova
bylo v pondělí 11. září na obvyklé
poměry enormně krátké, takže někteří tradiční vtipálkové z řad komunálních politiků nestačili ani příliš
slovně perlit. Přesto pár nejvydařenějších perliček Večerník pro své čtenáře opět zaznamenal.
* „Já ten pozemek dobře znám, v roce
1973 jsem na místním nádraží dělal
výpravčího!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) byl rád, že
město hodlá vykoupit pozemky za nádražím a zbourat i brlohy bezdomovců.
* „Víte, proč nehraji na housle? Protože
na ně neumím!“
Zmatečné hlasování o projektu Manthellanu takto komentoval Josef Augustin (KSČM). Nelíbilo se mu totiž, že se
hlasovalo o něčem, čemu nikdo v sále
nerozuměl...
* „Byl jsem teď na Aljašce, takže mám
dobrý anglický přízvuk. Stejně si ale
myslím, že workhout hřiště bychom
měli nazvat jinak, tak nějak česky!“
Podruhé Petr Kousal (KDU-ČSL)
si totiž při názvu nové investice města
lámal jazyk...
* „Myslím, že v té komisi jsou pouze
dva lidé, tak by se snad mohli domluvit,
kdy se sejdou!“
Primátorka Alena Rašková nechápala,
proč se dva členové komise pro vyjednávání se společností Manthellan Jiří
Pospíšil (PéVéčko) a Aleš Matyášek
(TOP 09) ještě nesešli.
* „Nejsme tady spolek kámošů!“
Aleš Matyášek (TOP 09) těmito slovy
zareagoval na půjčku Miroslava Černoška spolku Prostějov olympijský na
zahájení stavby Národního olympijského centra.
* „Jestli se už pan magistr rozdýchal,
může odpovědět na otázku!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
vyzvala právě přicházejícího Františka
Juru (ANO 2011), aby zodpověděl dotaz jednoho ze zastupitelů ohledně výstavby Národního olympijského centra.
* „Ještě jsem ty schody nerozdýchal,
navíc se hlásím, že jsem přítomen, ale
nesvítím!“
František Jura (ANO 2011) potřeboval
ještě pár vteřin na vydýchání.
* „Naší chybou bylo, že jsme uvěřili
vládě a ministryni!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
lamentovala při tématu stále chybějící
dotace na stavbu Národního olympijského centra.
Zachytil Michal Kadlec

hodobějšího hlediska jde samozřejmě
o náborovou akci, v některých kroužcích máme pořád místo. Nejsme tu
ovšem jen my, jsou tu další organizace,
které nabírají zájemce do svých kroužků či oddílů. Přejeme jim úspěch,
protože nikde jinde během roku nenajdou všechny děti z Prostějovska na
jednom místě. Tady už se nemohou
vymlouvat na to, že se nedostaly blíž
k dětem, záleží jen na nich, jak atraktivní program mají a jak děti zaujmou.“
 Jaký byl program a co třeba bylo
novinkou letošního ročníku?
EXKLUZIVNÍ
„Podařilo se nám opět přitáhnout větší
rozhovor
množství návštěvníků, bylo jich zde za
pro Večerník
dva dny asi čtyři tisíce, což je pro nás
dobrá zpráva. Je to pochopitelně orgaTomáš
nizačně čím dál náročnější. Pokud tady
KALÁB
máme třeba první den osmnáct set
 Jak hodnotíte přínos burzy pro dětí, je potřeba je co nejvíce rozmělnit
její návštěvníky?
po jednotlivých stanovištích, aby nestá„První důležitý výsledek akce je sa- ly fronty, nebyly unuděné nebo naopak
motný fakt, že se děti bavily. Z dlou- smutné, že nestihly projít vše. Stanovišť

PROSTĚJOV Proudy školáků směřovaly v předminulém týdnu ke
Sportcentru-DDM, kde se konal další
ročník sportovně-společenské akce
BURZA VOLNÉHO ČASU. Také
letos šlo o událost vskutku masovou,
neboť účast se počítala na tisícovky.
Proto když hektika dvou dnů postupně ustupovala, měl konečně koordinátor akce a zároveň zástupce ředitele
Sportcentra Jan Zaloukal chvilku na
posezení při kávě. Večerník toho využil k následujícímu interview.



bylo zhruba o deset víc než loni. Školy
jezdí na celé dopoledne, jsou schopné
tady vydržet díky rozmanitosti nabídky.
Mezi nové věci patřila laserová aréna
ve sklepě, přitáhli jsme na akci různé
kejklíře, dali prostor baseballu, kam
chceme nabrat nové zájemce. Alfou
a omegou burzy ale zůstali jeskyňáři
provozující lanovou dráhu.“
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PROSTĚJOV Milan Fládr je nevlastním otcem
prostějovského aktivisty Jakuba Čecha, který si
nedávno nechutně vystřelil z exprimátora Miroslava Pišťáka. Rovněž on patří k častým kritikům
všeho, co se na radnici šustne. Minulé pondělí
11. září odpoledne to však už poněkolikáté doslova přepískl. Ve chvíli, kdy v přímém přenosu
ze zasedání zastupitelstva hovořil náměstek
primátorky Pavel Smetana (ČSSD), Fládr ho obvinil, že je opilý!
„Smetana je nalitej,“ objevilo se přesně na Facebooku v příspěvku Milana Fládra. „Myslím, Milane, že se mýlíš,“ odpověděla mu vzápětí přímo
z obřadní síně radnice zastupitelka Milada Sokolová
(ODS). „Zase lžeš! Pavel Smetana není nalitej, teď

➢ ZE STRANY 3
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Pravdou nicméně je, že tři zásadní body
jednání byly za souhlasu opozice z programu na poslední chvíli staženy. Vůbec
se tedy nediskutovalo o zrušení Územního plánu zóny části centra Prostějova
ani o ukončení pořizování regulačního
plánu pořizovaného podle podnětu

Michal KADLEC

PROSTĚJOV To už na komunální
politické scéně dlouho nepamatujeme, aby jednání zastupitelstva
bylo tak „krátké“. Jen něco málo
přes pět a půl hodiny trvalo pondělní zasedání, přičemž by mohlo být
ještě kratší, kdyby se zejména opozice vyvarovala zbytečně dlouhých
slovních výlevů, často i nad časové
limity stanovené jednacím řádem.
Ovšem kdo zná historii vleklých
jednání tohoto orgánu v současném volebního období, podivuje se
nad jeho krátkostí...
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netové stránky www.vecernikpv.cz
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Zdroj: Domovní správa Prostějov

PROSTĚJOV V době, kdy se na
pondělním jednání prostějovského
zastupitelstva diskutovalo o jednotlivých rozhodnutích rady města
během uplynulého období, padla
samozřejmě řeč i na dopravu.
Opoziční zastupitele hlavně zajímalo,
jaké návrhy na zlepšení a vůbec na
investice tohoto druhu předkládá odbor dopravy a také dopravní komise
města.
„S dopravním odborem a samozřejmě
i komisí úzce spolupracujeme. Aktuálně
projednáváme hned několik materiálů

s dopravní problematikou. Jedním
z nich byl požadavek seřídit semafory na křižovatce ulic Újezd, Vápenice
a Olomoucká, kde si řidiči stěžují na
nefunkčnost takzvané zelené vlny. Zaobíráme se intenzivně také námětem
dopravní komise, která preferuje
prodloužení časového intervalu průjezdu
vozidel po Olomoucké ulici oproti intervalu průjezdu aut vyjíždějících z ulice
E. Valenty. Jsou tu ale i další požadavky,
prověřujeme možnost povolení vjezdu
vozidel nad tři a půl tuny na jižní kvadrant, dále na návrh dopravní komise

přední částí porazilo dopravní značku
a vzrostlý strom. Poté se teprve zastavilo. Ke střetu s nezjištěným vozidlem
nedošlo a jeho řidič z místa nehody odjel,“ popsal havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče dodávky. „Sanitkou byl
převezen k vyšetření do prostějovské
nemocnice, ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na pětaosmdesát tisíc korun. Alkohol i jiné
návykové látky policisté u řidiče vyloučili provedením testu na místě,“ dodal
Kořínek s tím, že totožnost druhého
řidiče, přesné příčiny, okolnosti a míra
zavinění nehody jsou nadále předmětem šetření.
(mik)
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Uplynulé úterý Domovní správa
provedla v bytě namátkovou kontrolu.
„Ráno jsme zde našli nájemníka ve
společnosti mladé dívky. Její jméno se
neshodovalo s tím, které muž již dříve

  
zde nebydlí.
  
"
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Jak ukazuje tento konkrétní případ,
prokazování nedovoleného podnájmu v městských bytech bývá
skutečně velmi ožehavé. „Jsme v tomto případě odkázáni na oznámení
ze strany veřejnosti. Ta se mohou
následně ukázat jako neopodstatněná,
cizí lidé mohou být v bytě třeba jen
na návštěvě. Pokud se však nedovolený pronájem prokáže, bývá to
důvod k neprodloužení nájemní
smlouvy. Stejně jako to, pokud v bytě
opakovaně přespává člověk, který tu
není nahlášen,“ shrnula Hájková.

#   
 " $

nahlásil. O své původní přítelkyni
prohlásil, že už v bytě nebydlí. Co se
týče údajného vlastnictví rodinného
domu, tak jej muž dle svých slov stále
dokončuje a trvale v něm nebydlí.
Otázkou zůstává, zda je to i pravda.
Důrazně jsem ho upozornila na fakt,
že pokud by v tomto případě docházelo k porušování nájemní smlouvy,
pak mu tato nebude prodloužena. Její
platnost vyprší letos v listopadu,“ objasnila anabázi Marie Hájková, která
připustila, že ve prospěch tohoto
„hříšníka“ svědčí fakt, že pravidelně
platí nájem. Jeho identitu redakce
Večerníku zná, ale prozatím se jej
rozhodla nezveřejňovat s tím, že
celou anabázi kolem bytu budeme
sledovat.
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připravujeme zadání studie výstavby
kruhové křižovatky u kostela Milosrdných bratří. Jsou tu ještě další náměty,
kterými se rada města zabývá,“ uvedla
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Statutárního města Prostějova.
Daleko lepší spolupráci s radními si na
zastupitelstvu pochvaloval předseda dopravní komise Petr Kousal (KDU-ČSL).
„Po delší době se nám nyní podařilo
všechny body, které jsme v komisi často
probírali, přenést na radu města, aby o nich
jednala. Radní tyto úkoly přijali a jsem Ohledně celé záležitosti jsme se tedy
tomu velmi rád,“ poznamenal.
(mik) obrátili na zástupce Domovní správy,
která aktuálně eviduje 484 žádostí
o přidělení bytu, o čemž Večerník informoval v minulém vydání. Někteří
ze zájemců na byt čekají roky, přestože
ne všichni stávající obyvatelé dodržují
podmínky nájemní smlouvy. Najdou
se mezi nimi i tací, kteří se přestěhují
a byt se snaží pronajímat dalším osobám.
„V této souvislosti jsme loni zaznamenali pět stížností. Dvě z nich
se ukázaly jako neoprávněné, tři
z nich skončily vyklizením bytu,“
nahlédla do svých pečlivě vedených
záznamů vedoucí kanceláře jednatele
prostějovské Domovní správy Marie
Hájková, která slíbila prošetřit i aktuální případ jednoho z nájemníků
domu v Brněnské ulici. „Vámi uváděný
podnikatel dostal byt po sestře. Před
čtyřmi roky nahlásil, že tu bydlí
s přítelkyní,“ předestřela.
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PROSTĚJOV Uplynulé pondělí
11. září před devatenáctou hodinou došlo v Určické ulici k dopravní nehodě dodávky značky
Peugeot. Její řidič se policistům
vymlouval na to, že musel strhnout
řízení kvůli jinému autu, které mu
vjelo do cesty. Poté šofér dodávkou smetl vše, co mu stálo v cestě,
nevydržela dopravní značka ani
letitý strom u silnice.
„Podle slov jednatřicetiletého řidiče
mu měl při předjíždění kolony pomalu
jedoucích vozidel do levého pruhu náhle vyjet tmavý automobil. Střetu s takto vzniklou překážkou se řidič dodávky
měl pokusit zabránit prudkým brzděním a stržením volantu doleva. Při tom
však mělo vozidlo dostat smyk a vyjet
vlevo mimo komunikaci. Tam levou
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Jaké jsou v provozu konkrétní neduhy? „Například oběhová čerpadla, odešla nám také ta tepelná. Za výrazných
nákladů jsme museli přikročit k jejich
opravě už letos, šlo ovšem jen o provizorní řešení. V nejbližších letech přijde
na řadu generální oprava, která už může
stát stovky tisíc, možná i milion korun,“
vypočítává V. Průša.
Návštěvnosti prostějovského aquaparku
zcela jistě pomůže naplánovaná výstavba
krytého bazénu. „To zcela určitě, a přeji si,
aby už konečně stál. Docela mě zamrzelo, že minulé pondělí zastupitelé odložili
jednání o výstavbě krytého plaveckého
stadionu v aquaparku o další rok. Takže
mám obavy, že než se ho dočkáme, bude
to trvat rozhodně déle než jeden rok.
Nový bazén by přitom pomohl nejenom
zvýšit návštěvnost, ale zároveň bychom
mohli dát stálou práci mnoha lidem. Poslední dobou se v aquaparku potýkáme
s obrovským problémem, kdy se nám
nedaří sehnat spolehlivé pracovníky, zejména z řad brigádníků. Bohužel dnešní
mladá generace nemá alespoň o sezónní
zaměstnání vůbec žádný zájem. Pokud
by šlo o stálý pracovní poměr, mohla by
se tato záležitost zlepšit a lidem bychom
mohli nabídnout daleko lepší služby,“
uvedl šéf Domovní správy.

Dopravní komise si pochvaluje ' 4 4
lepší spolupráci s radou města
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návštìvnost aquaparku v roce 2017

Zdroj: Domovní správa Prostějov



Prostějov (mik) - Týden a jeden den
po zasedání zastupitelstva se v úterý 19.
září sejdou k dalšímu jednání i prostějovští radní. Podle již známého programu je čeká pořádný maratón. „Bodů
v programu jednání rady města je skutečně hodně, i z tohoto důvodu jsem
stanovila začátek schůze už na jedenáct
hodin,“ uvedla Alena Rašková (ČSSD),
primátorka Statutárního města Prostějova. Konšelé po projednání mnohých
doporučení stavební komise budou
jednat o novém partnerovi, který v následujících čtyřech letech bude pro město
zajišťovat marketing, schvalovat se bude
několik stavebních investic, prodloužení
působení služeb Senior taxi, dotace do
sociální oblasti a projednávat se budou
rovněž možnosti prodeje či nákupů pozemků a dalších nemovitostí.

2 323

Zdroj: Domovní správa Prostějov
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tajemstvím, že toto rekreační a oddechové zařízení pomalu ale jistě stárne
a bude potřebovat nutnou opravu.
„Z finančního hlediska ještě nejde
o katastrofu, a to i přes ztráty při nižší
návštěvnosti. Problém ovšem nastane
v příštích letech, kdy bude zapotřebí
investovat značné prostředky do rekonstrukce koupaliště. Technická zařízení aquaparku pomalu dosluhují, což
se projevilo právě v letošním roce,“ připouští šéf provozovatele.

roèní návštìvnost aquaparku v prostìjovì

aquaparku pohybujeme ještě stále v černých číslech,“ pustil se Vladimír Průša do
vysvětlování finanční situaci.
Ekonomika ovšem hýbe nejenom
světem, ale i aquaparkem. Není totiž



Radní se sejdou
  

Prostějov (mik) - Od pátku 15. září až
do konce tohoto měsíce je uzavřen silniční úsek mezi ulicemi Za Plumlovskou
a Norskou v Prostějově. „Důvodem je
zřízení vodovodní a komunikační přípojky k novostavbě rodinného domu. Tato
uzavírka je zřízena bez objízdné trasy,
řidiče tedy žádáme o trpělivost a toleranci,“ prozradil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy magistrátu.
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zel prázdnotou...,“ pokrčil rameny Průša.
Celkově pak letošní sezónu ohodnotil
jako podprůměrnou. „Každoročně připomínám, že uspět můžeme jen tehdy,
když se návštěvnost přehoupne přes hranici šedesáti tisíc. To jsme pak při porovnání nákladů a výdajů za provoz takzvaně
na nule. Hodně dobře jsme na tom byli
v roce 2015, kdy se přišlo vykoupat 76
822 lidí, a to jsme pak byli v dosti slušném
zisku,“ objasnil Večerníku jednatel Domovní správy.
Letos ale aquapark vykáže finanční
ztrátu... „Nemáme to ještě přesně spočítané, jistě půjde o pár stovek tisíc korun. Domovní správa ale není malá společnost, aby
nebyla schopna tuto ztrátu unést a pokrýt
ji z jiných prostředků. Jen připomínám,
že v předchozích letech jsme několikrát
vygenerovali celkem slušný zisk. V celkovém součtu se tedy za jedenáct let provozu

nejvyšší denní návštìvnost aquaparku v roce 2017

V létě 2016 navštívilo prostějovský aquapark 45 189 lidí, což byl druhý nejhorší
výsledek návštěvnosti tohoto koupaliště
v jeho historii. Letos se sem přišlo vykoupat 53 684 návštěvníků, což je sice o trochu více, avšak důvod k optimismu není.
„Je to o něco lepší než vloni, zachránila
nás série tropických dní během srpna.
Výpadek v návštěvnosti během června
a července se už ale v plné míře bohužel
dohnat nepodařilo. Nejvíce nás mrzí
první červencové týdny, kdy navíc byly
svátky. Jenomže byla zima a aquapark

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství



 

Dvì nová høištì



 

Prostějov (mik) - Je to rok, co v Prostějově vznikla první venkovní posilovna
Street Workout. Minulé pondělí pak zastupitelé schválili výstavbu dalších dvou
zařízení! „Popularita tohoto odvětví
totiž jasně ukazuje, že se při funkčním
zázemí počet jeho vyznavačů zvyšuje.
Kromě sportoviště v areálu v Kostelecké
ulici, které vzniklo ve spolupráci s iniciátorem venkovní posilovny Daliborem
Nenálem, tak budou moci milovníci
tohoto sportu využívat posilovnu také
ve Vrahovicích a v Kolářových sadech
v Prostějově,“ uvedla Ivana Hemerková
(PéVéčko), náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějov. „Jsem pro
a zvednu ruku pro tuto investici. Jen bych
prosil, aby tato hřiště získala nějaké české
jméno, to anglické je strašné a nikdo neví,
co to je,“ poznamenal na jednání zastupitelstva města opoziční zastupitel Petr
Kousal (KDU-ČSL). „Výstavba obou
posiloven si vyžádá částku do jednoho
a půl milionu korun,“ dodal první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD).

navštivte stále více oblíbenější inter

PROSTĚJOV Prostějovský aquapark v Krasické ulici i v letošním roce pláče nad výdělkem. Stejně
jako vloni se nepodařilo naplnit kvótu šedesáti tisíc návštěvníků, což je přesná hranice k zaručení
bezztrátovosti provozu největšího regionálního areálu pro koupání. „Loňská sezóna byla kvůli
mizernému počasí katastrofální, ovšem ani nad tou uplynulou nemůžeme nijak jásat. Byla
podprůměrná. A to nás ještě na poslední chvíli zachránil teplý závěr srpna,“ konstatuje smířeně
Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov, která někdejší ´Koupelky´ provozuje.

18. srpna

RYCHLÝ


zpravodajství

AQUAPARK
MÁ ZA SEBOU DALŠÍ PODPRŮMĚRNÝ
„Lidé už mají jiné priority než vodní radovánky,“ konstatuje V. Průša
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publicistika

Nemyslím teď to, že by si díky letákům všichni
kupovali stejný jogurt, džíny či šampon na vlasy.
Hlavní působení reklamy myslích mladých lidí
vidím jejich nespokojenosti se sebou samými.
Ta může být některých ohledech motivující.
Nicméně dnes se mladí lidé netrápí tím, že něco
neumí, ale tím, že něco nemají. Reklama jim
vtlouká do hlavy, že pokud chtějí vůbec vyjít
na ulici, musí mít tohleto támhleto, jinak se nehodí ani do hnoje. Najde se však někdo, kdo jim
řekne, že nic toho nepotřebují měli by se naučit
pracovat pouze tím, co mají? Že největší radost
budou mít, pokud něco vytvoří, ne, když si něco

koupí? Snad jedině rodiče, kteří nemají peněz na
rozdávání...
Právě tohoto důvodu mi reklama žákovských
knížkách přijde jako dvojnásobný podraz.
Nebyla to finta pouze na ředitele škol, kteří ní
nevěděli využili možnosti ušetřit na nákladech
za pořízení nezbytných dokumentů. Jednalo se
ránu pod pás pro rodiče, kteří se snaží vést své
děti šetrnosti odpovědnosti. To však neznamená, že by tam některým rodičům nevadila.
Doufejme však, že příště prezentaci žákovských
knížkách najdou pouze ti, co tam budou nějaké
logo chtít mít.

Hodně dlouhou dobu jsme byli
informováni, že Brněnská a Wolkerova ulice se v budoucnu opraví
společně. Nyní se ve Večerníku
dočítám, že jsou rekonstrukce
obou ulic Olomouckým krajem
naplánovány do dvou let a každá
se bude opravovat zvlášť. Není to
zbytečné? To se každý rok bude
rozkopávat zvlášť a zvlášť se taky
budou dělat uzavírky, které nám
všem řidičům komplikují život,
obzvláště na vnitřním okruhu
města. Vždyť podle selského rozumu by se měly obě rekonstrukce
spojit v jednu, když jde o sousední
ulice!
Petr Nadymáček, Prostějov

Jako Prostějovák jsem často a rád
jezdil v létě do Vrahovic na tamní
koupaliště. Zbožňoval jsem tam to
prostředí, celý areál na mě vždy působil takovým rodinným dojmem. Sice
žádný velký přepych, ale člověk se
tady během dne opravdu zrelaxoval.
Na jednu stranu jsem samozřejmě
rád, že se po dlouhých desetiletích
někdo rozhodl koupaliště zrekonstruovat. Na druhé straně už to pak
asi nebude ono. Sice půjde o moderní koupaliště, ale ztratí svoji tvář, na
kterou byli nejenom místní občané
zvyklí a hlavně pyšní. Podívejte se
třeba na současný aquapark, tomu
se vyhýbám na sto honů. Posledním
romantickým koupalištěm na Prostějovsku tak zůstane jen to na Stražisku,
kam rovněž jezdím hrozně rád.
Milan Dvořák, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz <<<
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řadí. Celkem v sedmiatřiceti třídách těchto školek bylo umístěno
zhruba tisíc dětí. Prostějovská pošta slavila 350 let fungování a k této
příležitosti se ve městě uskutečnila
oblastní výstava poštovních známek. Byla dokonce vydána kniha
Miroslava Polišenského „O vývoji poštovnictví na Prostějovsku“
a dále pak pamětní obálka s příležitostným razítkem i známka se
znakem města. Město bohužel
zasáhla i tragická událost, když
v Bulharsku na železničním
přejezdu havaroval autobus
s prostějovskými parašutisty TJ
Dukla, kteří tam reprezentovali
Československo. K události došlo 21. září, dva dny poté proběhlo
rozloučení v leteckých kasárnách
v Prostějově a 26. září hromadný
pohřeb v krematoriu v Olomouci.
áří 1977 znamenalo otevření
dvou dalších mateřských škol,
tentokrát v ulici Libušinka a v ulici
Marie Pujmanové. Prostějovské
letiště zažilo takřka mimořádnou událost 11. září, když na
jeho plochu dosedlo letadlo
s tehdejším prezidentem republiky Gustávem Husákem, který
letěl na dožínky do Olomouce.

Ztratí svoji tváø

P

řed pětašedesáti lety byly
otevřeny hned dvě mateřské
školy, a to ve Vrahovicích i v Šafaříkově ulici. Velký koncert se
uskutečnil v prostějovském divadle k 85. narozeninám básníka Petra Bezruče, na podzim pak
měl i velkou výstavu v místním
muzeu. Před šedesáti lety, tedy
v září 1957, se změnil status školy
v Rejskově ulici, kde z dosavadní
osmiletky vznikla jedenáctiletka.
První mateřskou školu pro konkrétní továrnu slavnostně otevřeli
v září 1962. Jednalo se o závodní
MŠ národního podniku Oděvní
průmysl, který v té době již zaměstnával mnoho žen a o jejich
děti tak bylo seriózně postaráno.
řed padesáti lety vznikl při
Lidové škole umění soubor
Collegium musicum, jehož dirigentem se stal přímo ředitel školy
Radek Kubáník. Ve stejném měsíci
pak bylo možno potkat vojáky ve
vcelku neznámých uniformách,
jelikož místní letiště navštívily delegace jugoslávské armády. Další
školské zařízení bylo otevřeno
v září 1972. Jednalo se o mateřskou školu na Sídlišti Svobody
a ta se stala již sedmnáctou v po-

P

Kdyby nebylo sem tam nějakých
kulturních akcí na náměstí, tak by
do centra Prostějova nepáchla už
ani noha. Já tedy rozhodně ne, nic
mě tam netáhne. Plno obchodů
prázdných a v těch zbývajících jsou
ceny, až přechází zrak. Hlavně že je
tu spousta kaváren a taky posedávajících bezdomovců a dalších sociálních živlů. Máme tedy podařené
náměstí!
Petra Linhartová, Prostějov
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Druhou část Tylovy ulice nám sice
opravili, ale zatím to tady vypadá jako na
poušti. Než bude zasazena zeleň a stromy, tak to potrvá roky. A nechápu, proč
se pan náměstek Fišer diví, že někomu
vadí kontejnery na smradlavý odpad
pod okny a že požaduje jejich odstranění
nebo posunutí do jiné lokality. Z rekonstrukce Tylovy ulice mám teď akorát
dobrý pocit z toho, že zde konečně přibylo víc míst k parkování. Jinak ale nic
moc. Eduard Ferenčík, Prostějov
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klaďáky na noc do továrních zón a ne
do zón obytných. Dne 3. září 2007
byl na Odboru dopravy Městského
úřadu Prostějov spuštěn takzvaný
vyvolávací a objednávkový systém.
Jeho smyslem bylo nabídnout lidem
větší komfort při vyřizování evidence vozidel, řidičských průkazů či
technické činnosti na odboru dopravy, a také určitým způsobem eliminovat dlouhé fronty u přepážek.
Tak takové bylo září v městských
kronikách, to letošní nám asi nabídne zuřivou parlamentní předvolební kampaň, snad to ve zdraví
přežijeme.

ANALÝZA
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Přesun z Prostějova do Olomouce se následně prováděl kolonou
černých Tater 613 a koluje mezi
pamětníky historka, že se do „průvodu“ zařadil motocyklista celý
v černé kombinéze, využil absolutní přednosti prezidentské kolony
a pak se odpojil tam, kde potřeboval. Co je na tom pravdy, se už dnes
asi nedozvíme.
září 1982 slavila 120 let Orlice, tedy prostějovský mužský
pěvecký sbor a k tomu byl vydán
i památník. Dále vyšla publikace
k prostějovským hladovým bouřím v roce 1917 pod názvem
„Hladový rok“, autorem byl S.
Matonoha. Před třiceti lety začala výstavba bytů v prostoru
Prostějov-západ a Krasice, kdy
bylo naplánováno celkem 1848
bytových jednotek. Místní muzeum se připojilo k oslavám 460.
výročí prvního českého tištěného
slabikáře a ze svých fondů vytvořilo výstavu starých tisků.
iž deset let, od 1. září 2007, platí ve
městě vyhláška o zákazu parkování aut nad 3,5 tuny. Poslední dobou
mám ovšem pocit, že na to někteří
jedinci kašlou a kontrolní orgány
také. Hlavně že stále řešíme parkovací plochy. Dle mého názoru patří ná-

Začal nový školní rok a i v něm se postupně podíváme, co se Tam ovšem letoun nedostal podělo v našem městě v měsících před desítkami let. Dnes se tedy volení přistát a tak jako náhradní řešení byl zvolen Prostějov.
zaměříme na září.

aneb od mateřských škol až po digitalizaci

ZÁŘIJOVÉ POHLEDY DO KRONIK

Narodil jsem se době, kdy televizi párkrát za den
běžely reklamy například na mléko. Nikoliv na
nějakou konkrétní značku, ale prostě na mléko
jako takové. Reklama nám doporučovala je pít,
protože je zdravé. Zřejmě mě to hluboce ovlivnilo, neboť jej mám od dětství rád.
Pro generaci dnešních maturantů je něco takového věcí stejně vzdálenou jako brontosaurus požírající květiny na místě hlavního
prostějovského náměstí. Reklama na vše možné
je od narození běžnou součástí jejich životů. Ač
by si to většina nich nikdy nepřipustila, vliv na ně
má obrovský.

byla podrazem i na rodiče...

7

Reklama v žákovských knížkách

MARTIN ZAORAL

   

letos slavíme jubileum...
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horké počasí, ale uchrání vás i v případě nenadálé přeháňky. Kapacita míst
u osmi masivních stolů je značná a na
lavice se směstná podle našeho odhadu
až osm desítek letních hostů.
Rovněž interiér prošel zásadní rekonstrukcí a získal moderní vzhled, novou
podlahu i podhledy, masivní výčepní
pult a osvětlené regály se sklem za zády
výčepního, prostor pro hosty opticky
rozdělený dřevěnou ohrádkou, která
zvyšuje pocit soukromí, což dokreslují
i světla spuštěná nad jednotlivými stoly. Zařízení je jednoduché, ale stylové,
dřevěné židle pohodlné. Dá se říct, že
podnik posunul svůj vzhled z podoby hostince do podoby restaurace.
Jen velká televizní obrazovka a hlasitá hudba připomínají, že restaurace
je primárně zaměřená na milovníky
piva. O poschodí výš se nachází prostor
nabízený pro větší akce, jako jsou školení a prezentace.

EXCELENTNÍ

Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
a z kvalitních surovin. Příjemný interiér,
absolutní čistota všech prostor je samozřejmostí. Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze
pozvat i nejvzácnější hosty.

4 VELMI DOBRÉ

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

5

DOBRÉ

SNESITELNÉ

Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem
se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale
kde nic není... Stěží zde strávíte příjemný
večer a ve dvou už určitě ne. Jako by se zde
již před lety zastavil čas.

2

Průměr po všech stránkách.
Trochu invence při přípravě
pokrmu by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí a nezpůsobí žaludeční
újmu. Prostředí slušné, obsluha se snaží.
Je sice na čem pracovat, ale pozváním do
tohoto podniku neurazíte.

3

RaS resumé

Začněme jídlem. Již venku si každý den
můžete přečíst na tabuli denní menu.
Vybírat lze ze čtyř možností, nejlevnější za 90 Kč, dvě jídla kolem stovky
a poslední nese název minutka týdne,
je dražší a celý týden se nemění. Jako
příklad minutky týdne můžeme uvést
smažený telecí řízek s letním bramborovým salátem za 159 Kč.
Další možnost výběru nabízí stálý jídelní
lístek vyvedený zajímavou grafickou formou - tady vám bude trvat výběr déle,
nepůjdete-li cíleně za jedním typem pokrmu. Posuďte sami: dvě polévky, sedm
chuťovek k pivu, šest jídel české klasiky
(převážně za 159 Kč), pět druhů pizzy,
< 4
tři burgery, stejný počet salátů jako hlavní
V tomto případě musíme nejprve zmí- chod,devětminutek(od130do150Kč).
nit exteriér - letní zahrádku pod sluneč- Z menu je patrné, že jde o specianíky, která umožní vychutnat si nejen lizovanou pivovarskou restauraci,

Donedávna nebylo mnoho těch, kterým by něco říkal pojem „šnyt“. Jak rostla v posledních letech úroveň stravování
v restauracích a vnímání této úrovně
návštěvníky, rostlo i rozlišování kvality
vína a piva. A právě z tohoto oboru výraz „šnyt“ pochází. Znamená na jeden
„zátah“ natočené pivo do půllitru, kde
se pivo již nedotáčí do úrovně rysky,
ale co nejrychleji se expeduje na stůl
v podobě zdaleka ne plné sklenice, kdy
podstatnou část tvoří hustá bílá pěna.
Představuje kompromis mezi malým
pivem a plným půllitrem, a sice mezi
možností, dát si ještě jedno pivo nebo si
nedat už nic.
A podle této speciality ceněné znalci
piva se jmenuje restaurace, kterou jsme
tentokrát navštívili. Název nenese příliš dlouho, mnozí si ji pamatují pod
názvem Smíchovský zámeček. Nachází se v ulici Josefa Lady, mezi dvěma posledními kruhovými objezdy
na cestě do nemocnice. Není tomu
tak dávno, kdy objekt prošel zásadní
rekonstrukcí, což je na vnějším vzhledu
patrné. Jde o Original Premium PUB
pivovaru Lobkowicz, který v tomto
konceptu postupně zařizuje restaurace
celé České republice, zřejmě inspirován
sítí Potrefená husa. Prostějovský ŠNYT
je druhou pivnicí tohoto druhu v Čechách a na Moravě.
Na webových stránkách si kromě informace o tom, kdy mají otevřeno, můžete
prohlédnout fotografie interiéru a přečíst denní menu i stálý jídelní lístek.
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běr nám zabral dost času, ale nakonec
jsme zvolili jedna marinovaná vepřová
žebra připravená na černém pivu a míchaný salát s grilovaným kozím sýrem,
nakládanou hruškou v griotce a s medovým dressingem. O oba chody jsme
se podělili a udělali jsme dobře.
V teplém, téměř letním, podvečeru to bylo ideální řešení jak se najíst
a nepřejíst těžkého jídla. Žebra byla
měkká, dobře ochucená a doplněná
přílohou - i když hovězím žebrům bychom asi dali přednost. Salát byl přímo
skvostný, alespoň pro toho, kdo má rád
specifickou chuť kozího sýra. Hruška
naložená v griotce korunovala dílo,
s kozím sýrem tvořila velmi lahodnou
kombinaci.
Na závěr jsme večeři korunovali Démonem a Májovým speciálem, zlákaly
nás názvy obou piv. Obecně patří piva
náležející do náruče lobkowiczké skupiny mezi piva nadprůměrně hodnocená znalci, svědčí o tom i ceny, které si
piva odnášejí ze soutěží. Neochutnali
jsme všechna, která se ve ŠNYTu nacházela na čepu, ale k velmi dobrému
hodnocení se jistojistě připojujeme.
Na druhou stranu musíme přiznat, že
nás na první pokus neuchvátil „šnyt“,
ale pokusíme se k této podobě čepovaného piva propít.

VYHNĚTE SE

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Na zdejší místo bychom nepozvali ani svého největšího nepřítele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadající
a žaludek si je dlouho pamatoval. Také
interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný.
Obsluha se ani nesnažila atmosféru
místa zpříjemnit.

1



&

' (





Zdroj: www.vecernikpv.cz
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Výhodná pozice v blízkosti velkého
sídliště a příjemné venkovní posezení,
spolu s dostatečnou nabídkou kvalitního jídla i pití, uspokojí náročnější klientelu, která zároveň nechce vydávat vyšší
částky za neformální posezení s přáteli,
popřípadě chce zaskočit večer „na jedno“, ale takové, na kterém si pochutná
a které si vybere z široké nabídky. Právě
toto místo vyhovuje základním požadavkům.

W
] >  
dojem

Nachází se v zadní části lokálu, což je
trochu nevýhoda pro hosty sedící venku - od zadních stolů to mají opravdu
dost daleko. Kvalita toalet odpovídá celkové úrovni podniku, neshledali jsme
zde nic, co by se jim dalo vytknout.

#-  :::

čili, že se podělíme o oba chody večeře,
servírka přizpůsobila prostření našeho
stolu, aniž bychom o to museli zvlášť
požádat. Měla by to být samozřejmost,
ale bohužel leckde není...

hvězdy

3,5

Prostějovský ŠNYT je restaurace vedená pivními odborníky
a zaměřená na kvalitní pivo. Určitě se nesnaží získat zákazníky
cenovým podbízením, nejen jídlo, ale i pití jsou zde o něco dražší než jinde v Prostějově, ale ne o moc. Kvalita prostě něco stojí.
Když k tomu přidáte moderně vylepšený interiér i dostatečně
velkou zahrádku, máte tip pro večeři se svým partnerským protějškem. V tomto případě nemůžete prohloupit!

 

  & 

Marně vzpomínáme, co by se dalo
obsluze vytknout... Zvláště příjemná
byla servírka, která obsluhovala venku
@
- ochotně odpovídala na naše všetečné
+
dotazy, týkající se jednotlivých značek
piv, nic nespletla nejen u našeho stolu,
>
ale i u stolů sousedních - a že byly objedPoté, co jsme uhasili první žízeň je- návky rozmanité. Musíme ale přiznat,
denáctkou Ježkem a jedním z Lob- že v podvečerní hodinu ještě nebylo
kowiczů venku pod slunečníky, odebra- zdaleka plno, což jí práci usnadnilo. Teli jsme se na večeři
prve večer se restaurace zaplnila jak pod
do interiéru. Výslunečníky, tak uvnitř. Když jsme nazna-

kde jídlo má tvořit příznivý základ
konzumace piva. Nechybí tal marinovaná vepřová žebra nebo kuřecí
paličky, připravované na pivu, pečené koleno s oblohou nebo hovězí
chilli guláš.
Z nápojů je největší výběr rumů - deset druhů od prostějovského za třicet
korun po dvanáctileté Diplomatico
za 120 korun a ještě starší guatemalský
rum Zacapa za stejnou cenu. U ostatních druhů lihovin je výběr menší, ale
rozhodně si vyberete. Za zmínku stojí
nabídka kávy - devět druhů.
Tentokrát jsme vynechali při našem
hodnocení víno, ale při naší minulé
návštěvě asi před rokem jsme si s potěšením objednali pozdní sběr z Chateau
Valtice, což je víno kvalitní, příjemné
a našemu vkusu velmi blízké. Prohlídkou chladicí skříně v zadní části
restaurace jsme si ověřili, že majitelé j
Ano, je to sortiment piva z pivovarů
spadajících do společnosti Lobkowicz
Group. Při naší návštěvě jsme identifikovali piva z pivovaru Černá Hora (Matouš, Borůvka), jihlavského Ježka (stejnojmenné pivo), Démona z Vysokého
Chlumce a celou škálu piv Lobkowicz
z pivovaru Protivín.
Tak jako si již venku můžete přečíst
na veliké tabuli aktuální nabídku jídel z denního menu, můžete se již při
příchodu seznámit na druhé tabuli
se sortimentem piva na čepu. Což je
velmi praktické, zvláště sedíte-li venku pod slunečníky.

Již čtrnáctým kláním pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který si prošel prádzninovou
přestávkou, aby se v předminulém vydání na stránky nejčtenějšího regionálního periodika vrátil v plné síle. I s odcházejícím létem jsme totiž odhodlaní dívat se na zoubek nejen regionálním
restauracím, ale také místním hostincům či čas od času vám přinést nějaký ten bonus.
Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci uplynulého roku, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu
stávajícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly, v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž výjimkou
byly návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány a naposledy zahradní restaurace.
Naposledy také avizujem, že již brzy se bude bojovat o výhry v rámci ohlášené čtenářské
soutěže. Oceňovat budeme také samotné provozovatele.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech třináct doposud zveřejněných dílů. Teď už ale pojďme do další restaurace, která si našla své místo na trhu...
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Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

letos slavíme jubileum...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

seriál Večerníku

netové stránky www.vecernikpv.cz
Volební servis připravili Petr Kozák a Michal Kadlec.
Foto: archív Večerníku a jednotlivých stran

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz
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SVOBODA A PØÍMÁ
DEMOKRACIE
- TOMIO OKAMURA
1. Radim FIALA, Prostějov
2. Pavel Jelínek, Olomouc
3. Tomáš Hauzner, Jeseník
...
6. Denisa Fidlerová, Štarnov
7. Martin Křupka, Prostějov
12. Radovan Moudrý, Prostějov
16. Jan Tabery, Prostějov
21. Michal Šmucr, Lutotín
23. Pavel Olšan, Olšany u Prostějova

1. Ladislav Opletal, Olomouc
2. Jiří Kudláček, Hranice
3. Mojmír Lýsek, Štěpánov
...
10. Pavel Gall, Prostějov
12. Markéta Sedláčková, Držovice
17. Sylvie Schettlová, Kostelec na Hané

OBÈANSKÁ DEMOKRATICKÁ
ALIANCE

1. Václav Kopa, Šumperk
2. Jan Rytíř, Olomouc
3. Dana Šmidrová, Přerov
(bez kandidátů z Prostějovska)

BLOK PROTI ISLAMIZACI –
OBRANA DOMOVA

1. David Herman, Přerov
2. Martin Staviař, Hranice
3. Ivana Strouhalová, Zábřeh
...
6. Aleš Hrubý, Plumlov
15. Martin Kusý, Polomí

STRANA SVOBODNÝCH
OBÈANÙ

1. Josef Kopa, Šumperk
2. Miloš Horák, Troubelice
3. Jiří Endlicher, Olomouc
(bez kandidátů z Prostějovska)

ÈESKÁ STRANA NÁRODNÌ
SOCIÁLNÍ

1. Aleš Jakubec, Olomouc
2. Zdeňka Blišťanová, Jeseník
3. Zdeněk Navrátil, Přerov
4. Miloš Rubeš, Kostelec na Hané
...
8. Michal Drozd, Prostějov
12. Otakar Svoboda, Plumlov
19. Iveta Černá, Prostějov

TOP 09

1. Václav Kareš, Hrusice
2. Lubomír Znojil, Vyškov
3. Radka Rychlíková, Velešovice
...
5. Antonín Zita, Kralice na Hané
9. Markéta Bednářová, Prostějov

REFERENDUM O EVROPSKÉ
UNII

5. Petr Lysek, Prostějov
9. Petra Minářová Ošťádalová, Lutotín
12. Miroslav Hasa, Prostějov
16. Jakub Burget, Konice

...

1. Vojtěch Pikal, Olomouc
2. Martin Šmída, Majetín
3. Petr Kapounek, Prostějov

ÈESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Jak se volí do Parlamentu ČR
V případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si volič ve
Volební lístky
volební místnosti za zástěnou vybere Nejpozději jeden den před začátkem
jeden hlasovací lístek kandidujícího voleb dostane každý volič do schránky
subjektu (strana, hnutí, koalice), který ve svém trvalém bydlišti obálku s hla-

?

Kde můžete volit?
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče
Kdo může volit
informuje nejpozději patnáct dnů
Volit může každý svéprávný občan před volbami. Jedná se o obvyklé mísČeské republiky, který dosáhl v době to, kde volby probíhají pokaždé. V příkonání voleb věku 18 let.
padě závažného zdravotního důvodu
může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost.

18 +

Termín parlamentních voleb
Podle Článku 17, odst. (1) Ústavy
České republiky, se Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konají ve lhůtě počínajíc
třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho
uplynutí. Letošní se tak budou konat
v pátek a sobotu 20. a 21. října 2017.

chce podpořit. Obálku s lístkem poté
vhodí do hlasovací urny. Parlamentní volby umožňují voliči preferovat
konkrétního kandidáta na kandidátce.
Jméno kandidáta může zakroužkovat.
Tuto preferenci může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na pouze
jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty,
kteří jsou na kandidátní listině před
ním.

i v samotné volební místnosti.
Systém a pravidla
parlamentních voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají každé čtyři roky dle
zásady poměrného zastoupení. Do dolní komory Parlamentu se volí celkem
200 poslanců a volby vyhlašuje prezident ČR. Kandidovat může každý svéprávný občan starší 21 let. Podle zákona
se volby konají vždy v pátek od 14 do 22
a v sobotu od 8 do 14 hodin. Jednotlivé
kraje (v České republice jich máme 14)
se dělí na volební okrsky. Každý kraj má
určen maximální počet kandidátů na
kandidátní listině - nejvíce jich má Praha
a Moravskoslezský kraj (36) a nejméně
Karlovarský (14). V každém okrsku
spočítá obdržené hlasy volební komise,
která výsledky předá příslušnému krajskému pracovišti Českého statistického
úřadu (ČSÚ). Ten poté přepočítá počet
hlasů na mandáty, které se rozdělí mezi
kandidující subjekty. Strany či hnutí, které nesplnily stanovenou uzavírací klauzuli 5 % získaných hlasů v rámci celé ČR,
jsou vyřazeny a nemají na mandát nárok.
Mandáty jsou jednotlivým kandidátům
strany přiřazovány podle jejich pořadí na
kandidátkách. Ovlivnit to mohou voliči
díky preferenčním hlasům.

PRAVID
LA

sovacími lístky. Pro každou politickou
stranu, hnutí či koalici je jeden lístek.
Hlasovací lístky si může volič vyžádat

CO MOŽNÁ NEVÍTE
O PODSTATĚ A SYSTÉMU VOLEB...
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STICKÁ STRANA
MORAVY

1. Stanislav Kaláb, Olomouc
2. Václav Kocián, Lipník nad Bečvou
3. Jiří Pospíšil, Přerov
4. Zdeněk Ondráček, Mostkovice
...
21. Richard Dadák, Prostějov

STRANA PRÁV OBÈANÙ

1. Lubomír Hartmann, Litovel
2. Michal Krejčí, Olomouc
3. Marie Vinklerová, Lipník nad Bečvou
...
11. Pavel Góra, Olšany u Prostějova
14. Pavel Crha, Kostelec na Hané
15. Martina Greplová, Protivanov

REALISTÉ

1. Marian Jurečka, Rokytnice
2. František John, Zábřeh
3. Jaroslav FIDRMUC, Krumsín
...
10. Petr Vysloužil, Bedihošť
15. Jaroslav Procházka, Konice
20. Jiří Raška, Kralice na Hané

   
UNIE – ÈESKOSLOVENSKÁ
STRANA LIDOVÁ

1. Ladislav OKLEŠTĚK, Výšovice
2. Petr Vrána, Přerov
3. Milan Feranec, Olomouc
...
5. Irena Blažková, Vranovice-Kelčice
15. Ivo Zatloukal, Vrbátky
19. Petr Neoral, Kralice na Hané

ANO 2011

www.

vecernikpv.cz

4. Lumír Daněček, Prostějov
...
6. Alena Matoušková,
Kralice na Hané
8. Lubomír Dostál, Prostějov
10. Jan Strapek, Prostějov
11. Jana Daněčková, Prostějov
12. Milan Přikryl, Prostějov
14. Jaroslav Kocourek, Doloplazy
15. Marek Filipi, Prostějov
17. David Petrů, Prostějov
19. Ladislav Menšík, Kostelec na Hané
20. Vladimír Kocián, Prostějov
21. Jaromír Homola, Prostějov
22. Daniel Chytil, Kostelec na Hané
23. Radek Lasák, Prostějov

1. Zdeněk Rybář, Praha
2. Marek RAMPOUCH, Ptení
3. Oldřich VRCHA, Prostějov

DÌLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ
SPRAVEDLNOSTI

1. Pavel KONVIČKA, Hačky
2. Radek Drulák, Olomouc
3. Ivan Bank, Ruda nad Moravou
...
17. Jan Šnobl, Hačky
18. Vladimír Vařeka, Horní Štěpánov
20. František Sláma, Ochoz
23. Břetislav Runtág, Laškov
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navštivte stále více oblíbenější inter
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Zdroj: www.volby.cz

mý, ale rozhoduje se podle volební účasti v daném
kraji. Protože se u nás ale volební účast kraj od kraje
dramaticky neliší, je dopředu odhadnutelný přibližný počet mandátů. A z toho vyplývá počet kandidátů, který je určený volebním zákonem,“ vysvětlil
Večerníku politolog Petr Sokol. Podle něj vůbec nejde o žádnou diskriminaci. V Karlovarském kraji se
obvykle volí 5 poslanců, v Praze většinou 24, kdyby
měly oba kraje stejný počet kandidátů, nebylo by to
logické. U nás jsme někde uprostřed. Od roku 2002
se u nás vždy volilo dvanáct poslanců, proto máme
střední počet kandidátů. Osobně v tom tedy diskriminaci nevidím,“ dodal Sokol.

Vysočina

Jihočeský

Hlavní město Praha

22

Karlovarský

34

Olomoucký

Ústecký

34

Liberecký

PROSTĚJOV Blížící se volby do Parlamentu
České republiky mají jednu zvláštnost. Strany
a hnutí nemají ve všech krajích rovné podmínky,
co se týká počtu kandidátů, které mohou zapsat
do kandidátních listin. Například zatímco v Praze mohou strany poslat do boje o poslanecká
křesla 36 lidí, v Libereckém kraji je to jenom 17
a v Karlovarském kraji dokonce pouze 14!
Proč politické strany či hnutí mohou v jednotlivých
krajích České republiky zapsat na kandidátní listiny
naprosto rozdílné počty kandidátů? „To vyplývá
z faktu, že jednotlivé kraje mají ve Sněmovně rozdílný počet poslaneckých křesel. Ten není dopředu zná-

17091511079

Zlínský

36

Středočeský

Maximální poèet kandidátù

MOŽNÝCH KANDITÁTŮ

1. Petra Foldynová, Ostrava
2. Vlastimil Brázda, Bystřice pod Hostýnem
3. Daniela Diblíková Vláčilová, Tršice
(bez kandidátů z Prostějovska)

DOBRÁ VOLBA 2016

1. Radim Sršeň, Dolní Studénky
2. Tomáš Müller, Nová Hradečná
3. Radek Brázda, Troubky
...
6. Jarmila Stawaritschová, Čelechovice na Hané
12. Pavel Kolář, Kralice na Hané
14. Blanka Kolečkářová, Držovice

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. Marcela Belicová, Bohuňovice
2. Oldřich Houžvička, Olomouc
(bez kandidátů z Prostějovska)

RADOSTNÉ ÈESKO

1. Roman Váňa, Olomouc
2. Pavel HOLÍK, Prostějov
3. Antonín Staněk, Olomouc
...
9. Bedřich Grulich, Prostějov
16. Milada Galářová, Prostějov
18. Ivana Dvořáková, Němčice nad Hanou

ÈESKÁ STRANA SOCIÁLNÌ
DEMOKRATICKÁ

1. Monika Bartošová, Ol
2. Jiří Živec, Bělkovice-L
3. Oldřich Myška, Lipník
(bez kandidátů z Prostě


- RSÈ MI

1. Ivan HRBEK, Hvozd
2. Roman Sláma, Olomo
3. Alfred Scheuch, Přero
...
8. Zdeněk Šmída, Prostě
9. Kamila Přikrylová, P
21. Barbora Hrbková, H

ROZUMN
A DIKTÁT

1. Hana Vacková, Olomo
2. Ivo LUŽNÝ, Prostějov
3. Jan Horký, Přerov
...
8. Jana Jaňourová, Pros
13. Eva Zatloukalová, P
17. Marie Slezáková, U
22. Kateřina Večeřová, P

ZELENÍ

...
5. Ludvík Šulda, Seloutk
9. Zdeněk Vysloužil, Pro
16. Jiří Zips, Bedihošť
18. Ladislav Sypko, Dol

PROSTĚJOV Lékař a bývalý ředitel Zdravotnické záchranné služby
v Prostějově Pavel Holík je poslancem Parlamentu České republiky
již od roku 2010. Lídr okresní kandidátky ČSSD a „dvojka“ na kandidátní listině sociálních demokratů
za Olomoucký kraj před blížícími se
parlamentními volbami nyní usiluje
o v pořadí třetí poslanecký mandát
za sebou. Co řekl Večerníku měsíc
a dva dny před otevřením volebních
místností?
 Jak byste zhodnotil své sedmileté
působení v Parlamentu ČR?
„Během mého prvního volebního období
byla sociální demokracie v opozici, teprve
až v tom druhém jsme byli součástí vládní
koalice. Říkám to proto, že v letech 2010 až
2013 jsem i já měl v rámci opoziční strany
daleko menší možnosti něco prosadit. Po
předčasných volbách se situace zlepšila,
našim ministrům zdravotnictví Němečkovi a posléze i Ludvíkovi jsem pomáhal
prosazovat nové zákony, které se mnou
konzultovali. Byla to i pro mě obrovská
výhoda, že k oběma ministrům jsem měl
vždy dveře otevřené. I proto jsem byl v samotném centru dění při nejrůznějších návrzích zákonů, které vždy měly za cíl zlepšit
stav českého zdravotnictví.“
 Pokud se nemýlím, pracoval jste i ve
zdravotnickém výboru Sněmovny...
„Ano, je to tak. Jako lékař jsem se logicky
zařadil do výboru, který řešil zdravotnické
otázky. Od úhradových vyhlášek, protikuřáckého zákona až po snižování poplatků
za léky a podobně. Zabývali jsme se stovkami odborných problémů, kterým jsme
jako lékaři rozuměli, ze všech sil jsme se je
snažili řešit.“
 V jakém stavu je podle vás české
zdravotnictví?
„V naší republice máme zdravotnictví obec)  !**+

ně na velmi vysoké úrovni a vůbec se za něj
nemusíme stydět. Technické vybavení nemocnic, vzdělání personálu, lékařů a zdravotních sester je prostě špičkové. O tom nemůže být diskuse! Troufám si tvrdit, že snad
žádný stát nemá například tolik vysokoškolsky vzdělaných sester. Pak je tu samozřejmě
další rovina, tou je přístup zdravotnického
personálu k pacientům. Ten není všude
ideální, to si musíme přiznat. Obehranou
písničkou je financování českého zdravotnictví. Všichni mají pocit, že stát investuje do
tohoto oboru málo. Je pravda, že ve srovnání
s jinými evropskými zeměmi zaostáváme
ve výši platů lékařů a sester. To se budeme
snažit co nejdříve napravit. Nechceme, aby
nám lékaři či sestry odcházeli pracovat do
zahraničí nebo utíkali do jiných oborů.“
 Co vás vedlo k rozhodnutí, že usilujete o v pořadí již třetí kandidaturu do
Poslanecké sněmovny?
„Mám za sebou dvě poslanecká volební
období, z nichž to první bylo ze známých
důvodů po třech letech ukončeno a vyústilo v předčasné volby v roce 2013. První
volební období je pro každého nového
poslance obdobím rozhlížení se, zjišťování
chodu Poslanecké sněmovny, seznamování se s organizačním a jednacím řádem,
hledání kontaktů i cestiček, jak hájit zájmy
občanů svého regionu. Ve druhém období
pak poslanec konečně může zúročit vše, co

se v tom předešlém působení naučil. A vidím to tak, že třetí období by mělo být i pro
mě vyvrcholením všech nastřádaných
zkušeností, vědomostí a kontaktů. A proto
i já chci i nadále účinně prosazovat volební
program ČSSD, své přesvědčení i zájmy
občanů svého regionu.“
 Za co se budete v Poslanecké sněmovně bít v případě vašeho zvolení?
„V souladu s volebním programem ČSSD
budu usilovat o to, abychom nedovolili
celkovou privatizaci zdravotnictví, hlavně
nemocnic. Jistě tady v republice už máme
soukromá zařízení, která poměrně kvalitně
fungují, ale moje myšlenka je, abychom
v České republice zachovali základní síť
nemocnic v rukách státu. Vždyť když člověk vážně onemocní a měl by podstoupit
nákladnou léčbu, kam myslíte, že nejčastěji
odchází. Přece do fakultní nemocnice, která by mu potřebnou péči měla poskytnout
díky tomu, že je hrazena ze státních peněz.
Osobně se nebráním zřízení univerzitních
nemocnic, ale jak říkám, musely by být
pod velkou kontrolou státu. Dále se budu
snažit prosazovat větší dostupnost zdravotní péče v Olomouckém kraji. Nebudeme
si nic nalhávat, jsou místa, kde praktických
lékařů je hodně. Naopak jsou menší města a obce, kde je jich naprostý nedostatek.
Bohužel zejména pro mladého lékaře není
vůbec atraktivní jít pracovat někam na vesnici do hor. Takovému lékaři tedy musíme
něco nabídnout. “
 Abyste měl možnost pracovat na
těchto cílech, musí ČSSD ve volbách
uspět. Věříte, že tomu tak bude?
„Jsem optimista, věřím, že v Olomouckém
kraji jako sociální demokraté volby vyhrajeme. Netvrdím, že obrovským a přesvědčivým rozdílem, ale vítězství by podle
mého názoru mělo být naše!“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz!
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1. Pavlína Kůstková, Olomouc
2. Roman NOVOTNÝ, Prostějov
3. Kateřina Bílková, Mohelnice
...
5. Pavlína Novotná, Prostějov

CESTA ODPOVÌDNÉ
SPOLEÈNOSTI

1. Libor Hamrla, Kojetín
2. Soňa Tůmová, Přerov
3. Tomáš Bernhauer, Veselíčko
...
6. Lenka Trubačová, Prostějov
18. Michal Jordán, Vitčice

ØÁD NÁRODA VLASTENECKÁ UNIE

1. Michal Zácha, Přerov
2. PETR SOKOL, Prostějov
3. Zuzana Majerová Zahradníková,
Olomouc
...
9. Tomáš Blumenstein, Prostějov
12. Mojmír Sokol, Otaslavice
16. Jakub Dohnal, Vrbátky
23. Dagmar Halašová, Doloplazy

OBÈANSKÁ
DEMOKRATICKÁ
STRANA

17091511081

Moravskoslezský

O poslanecké mandáty budou v říjnových volbách do Parlamentu Poslanecké sněKOMUNIS
movny České republiky usilovat kandidáti celkem šestadvaceti politických uskupení,
ÈECH A M
které v rámci Olomouckého kraje registruje portál volby.cz.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám nyní na tomto místě představuje kompletní seznam 1. Alexander Černý, Olo
všech subjektů s první trojkou jejich listin. Zároveň přinášíme i jména dalších kandidá- 2. Josef Nekl, Přerov
tů z Prostějovska, kterých jsme objevili celkem šestaosmdesát.
3. Tereza Lišková, Libina

Jiný kraj, jiné počty V Olomouckém kraji kandidu
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letos slavíme jubileum...
prezentace

9

Nadprůměrná znalost angličtiny je základním stavební kamenem úspěšné
kariéry. Světově nejpopulárnější certifikáty z angličtiny jsou ty vydávané
Cambridge University
v Anglii. Uznávají je
všechny vysoké školy
a univerzity v ČR stejně jako nadnárodní firmy působící u nás i v zahraničí.
Otevírají dveře k vyššímu
vzdělání a jsou zárukou
kvalitních pracovních
nabídek. V prostějovské
jazykové škole BIG BEN
mohou Vaše děti takový certifikát s celoživotní
platností získat..

Zdroj: http://www.big-ben.cz/zkousky-cambridge-srovnani
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Big Ben Award Ceremony 2017

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

17091211033
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letos slavíme jubileum...
j

infoservis

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

Konstelace hvězd
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Prostějova

Zřejmě nás čeká ještě pár slunečných týdnů, ve vzduchu už ale bude cítit podzim. Prostějované začnou upadat do letargie, nikdo si totiž zatím nepřipustí,
že procházky městem v šortkách a pantoflích jsou už minulostí.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Očividně
se vám nebude chtít pracovat, takže
budete hledat všemožné způsoby,
jak se zaměstnání vyhnout. Máte
naštěstí známého doktora, který vám
vystaví neschopenku. Lenošit budete doma.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Zdravotní
problémy vás budou silně omezovat, přesto si najdete prostor pro
splnění plánů, které jste si dali za cíl
předchozí době. Zaženete tak velký
malér, který by vás čekal případě nedodržení určitého termínu.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. jednom obchodů se vám zalíbí velmi
drahé zboží, které byste chtěli mít.
Za žádnou cenu ale nechcete přijít
na buben už vůbec ne si někde půjčovat. Přemluvte partnera, mohl by
vám koupit dárek.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Uprostřed
týdne vás čeká seznámení atraktivním člověkem opačného pohlaví.
Ten dotyčný, nebo dotyčná vnese
do vašeho života konečně pořádek.
Usadíte se přestane vaše časté flámování.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Pokud jste
nezadaní, můžete klidně využít
služeb seznamovací kanceláře.
Víte sami, že potřebujete vedle
sebe stálého partnera, samota vás
doslova ničí. Zadaní naopak dostanou chuť flirtovat.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Už
delší dobu dráždíte hada bosou
nohou, provokace nadřízených
se vám nyní vymstí. Není vyloučeno, že na konci týdne budete
vyzváni, abyste si hledali jiné zaměstnání.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Pár dní
dovolené vám ještě zbylo, tudíž budete hledat všechny možnosti, jak
je využít. Tento týden ale na volno
zapomeňte, na triku máte spoustu restů, které je potřeba dohnat.
Hlavně těch úředních.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Umíte
navazovat kontakty, ovšem těchto
dnech budete úplně vedle. Přitom
máte velkou potřebu najít někoho, kdo vám pomůže tristní situace. Jde peníze, takže se obraťte na
movitého příbuzného.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Domov se pro vás nyní stane doslova
utrpením, hádky partnerem už přerostou únosnou mez. Logicky budete hledat uklidnění jinde, možná
také rozptýlení. To všechno najdete
kolegy práce!
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Z přemíry snahy se dopustíte chyby, která vás bude mrzet hodně
dlouho. Urazíte totiž člověka, kterého si všichni okolo váží. Sami jste
ho chtěli využít pro svoje plány, ale
zvoráte, co se dá.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Nabízí
se vám lákavá příležitost zahraniční
cestě, chyťte šanci za pačesy! Problém ovšem bude žárlivém partnerovi, který vás nebude chtít na více
než dva měsíce do světa pustit. Těžká volba.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Ne všichni
okolo vás budou mít těchto dnech
dobrou náladu. Proto se připravte
na reálnou možnost konfliktů, obzvláště když všechny budete provokovat svojí bodrostí. Raději se
nyní starejte sami sebe.

nákupní servis
pro vás

INFORMUJE

Právní elektronický systém prošel Sněmovnou,
otevírá se cesta ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Poslanci během jednání 8. září
podpořili ve třetím čtení novelu
zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, která umožňuje
vznik Právního elektronického
systému pro podnikatele /PES/.
Zástupci Hospodářské komory ČR rozhodnutí Sněmovny
oceňují, protože právě PES je
prvním krokem na cestě k odstranění administrativní zátěže
tuzemských podnikatelů a živnostníků.
Každá velká firma i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu
budou moci snadno a rychle na
jednom místě ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jejich
odvětví a profese.
Elektronický hlídač povinností
zpřehlední a utřídí všechna příslušná pravidla a předpisy, v nichž se
v současnosti často neorientují ani
samotní úředníci, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Například
zákon o dani z příjmů se jen od začátku tohoto tisíciletí měnil skoro
stočtyřicetkrát, legislativa týkající
se správních poplatků dokonce stoosmdesátkrát.
Tvůrcem projektu PES je prezident ICT unie a mimo jiné také
autor CzechPointů Zdeněk Zajíček. „Když bude chtít podnikatel například v autodopravě zjistit

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
18.9.

NOVÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
tzv. GDPR - přednáší JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát
20.9.
BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2017
26.9.
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE
SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR
- přednáší Ing. Ladislav Kožíšek
11.10. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ VE FIRMÁCH
- přednáší Eliška Vyhnánková
12.10. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018
- přednáší Ing. Antonín Daněk
21.11. ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018
- přednáší Ing. Milan Lošťák
23.11.
DAŇZPŘÍJMŮFYZICKÝCHAPRÁVNICKÝCHOSOB2017–2018
- přednáší Ing. Karel Kvítek
27.11. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ 2017
A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PLATNÉ PRO ROK 2018
- přednáší Tomáš Líbal
30.11. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017
DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
- přednáší Ing. Olga Hochmannová
všechny své povinnosti, jednoduše časné době již pracuje na demosvůj obor zadá do příslušné kolonky verzi celého systému, který zaa objeví se všechna pravidla, která čne být naplňován již v průběhu
musí jako autodopravce dodržet. roku 2018. Start ostrého provozu
Do e-mailu by mohl přijímat i upo- s prvním balíkem zákonů bude
zornění na blížící se termín povin- v roce 2019. Více informací na
ných plateb,“ doplňuje Zajíček. webu www.pespropodnikatele.cz
Hospodářská komora ČR v sou- (tisková zpráva HK ČR – upraveno)

... tentokrát ze sortimentu: RYBY...

Candát mražený filet 540g

-

-

199,00
(500g)

-

-

249,00

Rybí prsty Nowaco 250g

39,90

-

41,90

39,90

39,90

39,90

Rybí filé porce 400g

75,90 (300g)

-

91,90

79,90

68,90

54,90

129,00

179,00
(500g)

179,00
(500g)

Losos mražený filet 250g

87,30

94,90

129,00
129,00
16,90

Pangasius filet 1kg

-

-

-

179,00
(900g) 109,90

Tyinky Surimi 250g

-

19,90

-

19,90

Naše
RESUMÉ

10,90

Přestože jsou Češi národem řízků a pečeného bůčku, dát si čas od času dobře zpracovanou rybu je stále více oblíbenější nejenom k večeři. Proto je dobré vědět, že nejlevnějšího mraženého candáta zakoupíte v Bille, pro rybí filé a filety pangasiuse se
vyplatí navštívit Tesco, kde najdete také cenově nejvýhodnější tyčinky Surimi. Mražené filety z lososa je na nejnižší ceně v Albertu. Oblíbené rybí prsty značky Nowaco
jsme objevili za shodnou cenu hned na čtyřech místech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 13. září.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 18. DO 24. 9. 2017
 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.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Prohlédneme si planetu
Saturn ozdobenou soustavou prstenců a rodinou měsíců. Protože večer neruší Měsíc, nastávají výhodné podmínky pro pozorování objektů hlubokého vesmíru. Vydáme se na vesmírný výlet a navštívíme mlhoviny, kde se rodí
i umírají hvězdy, dvojhvězdy a vícehvězdy, otevřené a kulové hvězdokupy i velmi vzdálené galaxie. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Hluchov
Dne: 3. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Dne: 9. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: Šárka č. 32 – 42 vč. kotelny.
oblast: Hluchov, č.p. 22 a 23.
Obec: Prostějov
Obec: Bohuslavice
Dne: 4. 10. 2017 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá Dne: 10. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: celá ulice Valašská, Lomená, OM TK z rohu oblast: část obce Bohuslavice: oboustranně od č. 37
ul. Valašská, Za Velodromem - RD na p.č. 6021/3, ul. a 35 po konec obce směr Polomí (vč. č.100, 85, 38).
Krokova od ul. U Stadionu po ul. Za Velodromem. Ulice od č.1 a kostela po č. 45 a OÚ. Řadovky od
Obec: Ptenský Dvorek
č.100 po č. 105.
Dne: 4. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Obec: Lutotín
oblast: část chatové lokality mezi hradištěm a tratí Dne: 11. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
ohraničená čísly: 147, 193, 254, 218, 209.
oblast: část obce Lutotín - od mostu oboustranně záObec: Prostějov
stavba směrem do středu obce po kapličku (včetně)
Dne: 5. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá a č.14, dále od kapličky sm. Bělecký mlýn vč. chat.
oblast: Šárka č. 34 a objekt kotelny.
Obec: Krakovec
Obec: Unčice, Pavlovice u Koj., Srbce, Vitčice, Dne: 12. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. VypnuDlouhá Ves, Vrchoslavice, Němčice n H., Mořice tá oblast: část obce Krakovec: Od č.33 (obchod)
Dne: 6. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá po konec obce směr Olbramice s čísly 36, 40 (vč.
oblast: celé obce vč. podnikatelských subjektů: Un- lokality Rovina). Ulice s č. 60, 61, 2, 59 , 57 a 58.
čice, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Dlouhá Ves, Od č. 37 po č. 48.
Vrchoslavice. Část obce Mořice: oboustranně podél Obec: Víceměřice, Doloplazy, Nezamyslice,
silnice od č.17 a 21 (vč. uličky za kostelem) po konec Dřevnovice
obce směr Němčice. Ulice s č. 40, 41, 85, 87, 82, 27. Dne: 14. 10. 2017 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá
Ulice od č.180 a 108 po č. 163 a 96. Část obce Němčice oblast: celé obce: Víceměřice (mimo úpravny vod),
nad Hanou: celé ulice Havlíčkova, Šafaříkova, Chme- Doloplazy vč. areálu bažantnice, průmyslové areály:
lín. Jednostranně ulice Horní brána od č. 271 po č. 420. ŽPSV, Fišner - Revital, Pila K+L. Areál Metalšrot
Oboustranně ul. Zahradní od ul. Šafaříkova po č.p. 133 Dřevnovice. Část obce Nezamyslice: celá ulice Koa 471. Jednostranně Komenského nám. od č.p. 64 po menského vč. areálu nádraží. Odběratelské trafosta59, vč. č.p. 168 (ZUŠ). Odběratelské trafostanice: Mo- nice: Doloplazy ČOV (č. 300691), Doloplazy Fišner
řice ZD (č. 300711), Mořice sladovna (č. 300710), (č. 300692), Doloplazy ZD (č. 300693), DřevnoviZD Vitčice (č.300302), ČOV Němčice nad Hanou ce Centrokov (č. 300694).
(č.702357), ZOD Agrispol Vrchoslavice (č.300309).
E.ON Česká republika, s.r.o.

SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ?
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!

PROSTÌJOV
HANÁCKÝ JERUZALÉM

Kdo by si chtìl publikaci poøídit, mùže se informovat pøímo v redakci na adrese Olomoucká 10.
PROSTÌJOVSKÝ Veèerník - titulární a mediální partner knihy

letos slavíme jubileum...
um...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

zjistili jsme

VELKÝ KOSÍŘ Uplynulý pátek se přímo na Kosíři konala schůzka starostů obcí
Mikroregionu Kosířsko. Setkali se u rozhledny, která je již od letošního února kvůli bezpečnosti zavřená. Jak Večerník zjistili, během uplynulých několika
měsíců se toho mnoho nezměnilo...
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Rozhledna na Kosí!i byla otev!ena 22. ervna 2013. Na první pohled p-sobí elegantn, bohužel brzy
se ukázalo, že její realizace byla odfláknutá.
Foto: Martin Zaoral

SRÁŽKA
NA KOLEJÍCH

KOSTELEC NA HANÉ Uplynulou středu ráno došlo na železniční vlečce u Kostelce na Hané
k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a vlakovou nákladní soupravou mířící do průmyslové zóny ve Stichovicích.
Důvod? Nepozornost šoféra...

Rozhledna na Kosíři byla pro veřejnost otevřená pouze dva a půl roku. Následně se ukázalo, že
kvůli problémům se schodištěm není bezpečná.
O tom, kdo zaplatí její potřebnou rekonstrukci,
se v současnosti vede soudní spor. „Podali jsme
žalobu na zhotovitele stavby. Zároveň vzniká

projekt na opravu. Chceme rozhlednu otevřít
co nejdříve, proto by rekonstrukce měla probíhat i během zimy,“ vyjádřil se starosta Olšan u
Prostějova Milan Elfmark, který se stal jakýmsi
tiskovým mluvčím Mikroregionu Kosířsko.
Ten byl společně s Olomouckým krajem
hlavním investorem výstavby rozhledny za
6,5 milionu korun. Část peněz se podařilo získat i z veřejné sbírky, a to „prodejem“ schodů,
na nichž jsou vyražena jména jednotlivých dárců. Všechny by nyní zajímalo, kdy se rozhledna
opět otevře turistům. „To nevíme. Byli bychom
rádi, kdyby to bylo už v březnu příštího roku,“
reagoval na tento dotaz Elfmark.

AUTEM NAPALIL DO VAGONU!

Jelikož Policie ČR k této srážce
nevydala žádné písemné vyjádření, obrátil se Večerník pro
informace na tiskovou mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Mohu
potvrdit, že ve středu třináctého
září po deváté hodině ráno do-

šlo na nezabezpečené železniční
vlečce k dopravní nehodě. Řidič
osobního vozidla Volkswagen
Crafter vjel na koleje ve chvíli,
kdy po vlečce couval nákladní
vlak s jedenácti vagony. Do posledního z nich řidič s osobním
vozidlem narazil. Naštěstí ne-

došlo k jeho zranění, škoda na
vozidle a vagonu byla stanovena na 145 tisíc korun,“ uvedla
Miluše Zajícová, mluvčí krajské
policie.
Míru a zavinění policisté teprve
šetří, dá se ale tvrdit, že řidič
Volkswagenu určitě nejel rych-

lostí 30 kilometrů v hodině, jak
mu to ukládají předpisy v případě přejíždění přejezdu. „Muž
navíc nerepektoval pokynů
vlakvedoucího, který červeným
praporkem před přejezdem signalizoval, že tudy přejíždí vlak,“
dodala Zajícová.
(mik)

Doèkáme se opravy
„propadlé“ silnice?
Kostelec na Hané (mls) - Každý, kdo někdy projížděl po silnici
z Kostelce na Hané do Lešan,
může potvrdit, že tahle komunikace rozhodně není v ideálním stavu. Okraje vozovky jsou po obou
stranách natolik propadlé, že auta
stejně jako cyklisté volí raději trasu
středem cesty. To ovšem rozhodně
není nejbezpečnější. Na rekonstrukci silnice by se však měl v dohledné době zpracovat projekt, na
základě něhož by měla být komunikace opravena. Vítězem výběrového řízení na zhotovení projektu,
které vypsalo město Kostelec na
Hané, se stala společnost AF-CITYPLAN.
V Konici staví polní cestu
Konice (mls) - Polní cesta, která
by se mohla s jistou nadsázkou považovat za „obchvat Konice“, vzniká v těchto dnech na okraji města.
Nová cesta spojuje silnice vedoucí
ve směru na Runářov a Křemenec.
Plánují další cyklostezku
Skřípov (mls) - Okolí Skřípova je
ideální pro výlety na kole, nelze se
tedy divit, že obcí prochází asfaltová cyklostezka. A další by mohla
v dohledné době vzniknout. Dle
zpracovaného projektu by měla být
široká tři metry a dlouhá 568 metrů.
V obci bude napojena na silnici
v prostoru za kostelem a vyústí na
silnici za obcí. Skřípov v této souvislosti podal žádost o dotace.

17081810938

ROZHLEDNU NA KOSÍ*I CHTJÍ
OPT OTEV*ÍT V B*EZNU

RYCHLÝ
VEERNÍK
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Od pondělí 11. do středy 13. září
v době mezi osmou a čtrnáctou
hodinou proběhla na Prostějovsku
republiková dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu používání bezpečnostních
pásů, zádržných systémů a další
ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Do akce
bylo nasazeno 32 policistů, kteří
v průběhu opatření zkontrolovali
666 vozidel. Při kontrolách odhalili
67 přestupků, které byly vyřízeny
na místě v příkazním řízení uložením pokut v celkové výši 14 400
korun, z toho v šestnácti případech
bylo porušeno ustanovení o používání pásů. U jednoho řidiče zjistili
podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.

Razie na silnicích

I přesto, že rozhodnutím Městského úřadu Boskovice byl čtyřiašedesátiletý muž potrestán zákazem
činnosti, který spočíval v zákazu
řízení motorového vozidla, nedělal si s tím těžkou hlavu. Policejní
hlídka jej ve středu 13. září dopoledne zastavila při řízení auta značky
Daewoo Matiz v Konici, a zjistila,
že vozidlo nesmí řídit až do května příštího roku. Policisté u řidiče
provedli i dechovou zkoušku, která
byla negativní. To ovšem nic nemění na věci, že se muž bude zodpovídat z podezření z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí s tříletou trestní sazbou odnětí
svobody. Věc bude zpracována ve
zkráceném přípravném řízení.

Řídit měl zakázané

Podezřelým ze spáchání trestného
činu krádež je třiadvacetiletý mladík z Prostějovska, který od června
do srpna letošního roku minimálně
ve čtyřech případech ujel od čerpacích stanic bez zaplacení za načerpané pohonné hmoty. Způsobená
škoda byla vyčíslena na bezmála
tři tisíce korun. Tohoto jednání se
dopustil, přestože byl letos v únoru
za trestný čin krádeže soudem pravomocně odsouzen. Dle trestního
zákoníku lze za tento trestný čin
uložit trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky.
BYLI JSME
U TOHO

„Dobývání Plumlova je tradiční akcí, se
kterou členové jednotlivých klubů vojenské historie počítají. Nemáme tedy
problém je sem dostat, ozývají se nám
samy. Letos dorazilo klubů jedenáct
a k tomu celá řada jednotlivců. Nejvzdálenější byli ze Šluknovského výběžku
a od slovenského Trenčína,“ prozradil
Jaroslav Dvořák.
Zatímco vystupujících bylo letos opět
skutečně požehnaně, horší už to bylo
s diváky. „Dorazily asi dvě stovky lidí.
Vzhledem k deštivému počasí to hodnotím jako úspěch. Díky podpoře Olomouckého kraje, Statutárního města
Prostějov a řady našich sponzorů naštěstí neproděláme,“ pochvaloval si Dvořák,
který i se zhruba dvacítkou nadšenců
z KVH Dukla šíří odkaz vojenské historie i za hranicemi naší republiky. „Za dva
týdny jedeme do Maďarska,“ zmínil se.
KVH Dukla plánuje pokračovat v tradici už dobře zaběhnutých akcí. Například květnová Kolona vítězství, která
vždy v květnu projede zhruba dvěma
desítkami obcí na Prostějovsku, se stala
po oslavách v Plzni druhou největší akcí
svého druhu v České republice. „Příští
rok na podzim se opět sejdeme při Dobývání Plumlova,“ vzkázal Jaroslav Dvořák s úsměvem.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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armády i německého Wehrmachtu,
boj muže proti muži a na závěr nástup zdravotnic ošetřujících raněné.
Pro návštěvníky však byla připravena
i řada novinek. Jednou z nich byl například tančík Praga AH IV, který se zúčastnil ukázky Rumunské královské armády, a to ještě v době, kdy bojovala na
straně Německa. Tou další byly například dlouhé nacistické vlajky vyvěšené
z oken plumlovského zámku. Podobné
svého času visely i z oken prostějovské
radnice, tyto si speciálně pro tuto příležitost nechali ušít členové KVH Dukla.
Rozhledna bude stát na vrcholu kopce
v nadmořské výšce 635 metrů nad mořem. Vyhlídková plošina má být umístěna
osmnáct metrů nad okolním terénem, celkově by měla rozhledna dosáhnout výšky
dvaadvacet a půl metru. „Z místa je krásný
rozhled na Jeseníky, Hostýnské vrhy a Beskydy,“ nastínil již dříve Břetislav Usnul,
majitel nedalekého penzionu Lada v Repechách a hlavní iniciátor celého projektu.
Dle původních plánů měla být roz-

Martin ZAORAL

REPECHY Loni v listopadu se začalo
se stavbou rozhledny Kopaninka v Repchách na Drahanské vrchovině. Iniciátoři celého projektu chtěli původně objekt
dostavět už v minulém roce, stavba se
však zastavila a dodnes není hotová. Dle
aktuálních informací Večerníku by se
ovšem měla brzy rozběhnout!
 +

měla být i dvě nová parkovací místa. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na
2,2 milionu korun. Částkou 700 000 korun ho podpořil Olomoucký kraj, 50 000
korun přidalo i město Prostějov. Přesto
právě s financováním jsou stále problémy. „Věříme, že se nám podaří sehnat
další dotace či peníze od sponzorů,“ řekl
v této souvislosti Usnul, který věří tomu,
že tento rok již bude rozhledna skutečně
slavnostně otevřená. „Až se stavba opět
rozběhne, určitě vám dám vědět,“ přislíbil.

    #  x  +  *)    {{|
Foto: www.pensionlada.cz

hledna dokončena již v minulém
roce. Zajímalo nás tedy, jak to se
stavbou vypadá. „Bohužel se to v poslední době příliš nepohnulo. Základy
jsou již hotové, stále nám však chybí
ocelové prvky, a to zejména schodiště.
To by nám firma měla v dohledné době
dodat, takže věřím, že se brzy podaří
rozhlednu zkompletovat,“ reagoval na
dotaz Večerníku Břetislav Usnul.
K vyhlídce by měl rovněž vést v budoucnu přístupový chodník, k dispozici by zde
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zidlech byla předběžně vyčíslena
na 50 000 korun. „Alkohol byl
u obou řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Oba
řidiči jsou nyní podezřelí z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření. Po prohlídce poškození osobního automobilu policisté na místě zadrželi osvědčení
o jeho registraci,“ doplnil Kořínek. }     ! +  *        ! ,   
{~ 4  
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PROSTĚJOVSKO Možná nezkušenost, ale hlavně obrovská neopatrnost. Mladá řidička na dálnici
špatně odhadla vzdálenost a bokem se otřela o kamion v pravém
jízdním pruhu. Její jízda skončila
v křoví vedle dálnice...
Ve čtvrtek čtrnáctého září pět minut
před osmou hodinou se stala doprav-

ní nehoda na dálnici D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. „Mladá
šestadvacetiletá řidička s vozidlem
Daewoo Matiz jela v levém jízdním
pruhu a při zařazování do pravého
jízdního pruhu neodhadla vzdálenost mezi vozidly a bočně se střetla
s nákladním autem s návěsem. Žena
s vozidlem vyjela mimo komunikaci a zastavila až v hustém keřovitém
porostu,“ popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při nehodě utrpěla zranění, se kterými byla převezena do prostějovské
nemocnice. Na vozidlech vznikla
předběžná škoda 25 000 korun.
(mik)

Z dálnice vyjela do køoví...

čtyřiatřicetiletý řidič Volkswagenu
měl traktor značky Zetor s vlečkou
přes plnou čáru předjíždět v době,
kdy jeho dvaatřicetiletý řidič chtěl
odbočit vlevo. Došlo ke střetu levé
přední části traktoru s automobilem. Následkem toho pak k převrácení na levý bok,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody na vo-
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PŘEMYSLOVICE Nakonec to
mohlo dopadnout hůř, než to na
první pohled vypadalo! Předminulý pátek 8. září před půl
desátou dopoledne došlo v Přemyslovicích k dopravní nehodě
traktoru a dodávkového automobilu značky Volkswagen. Dodávka se po nárazu převrátila na levý
bok, řidiči se jako zázrakem ale
nic nestalo.
„Podle výsledků prvotního šetření
mělo k dopravní nehodě dojít tak, že

Uzavírka se přitom rozhodně netýká
pouze lidí z Plumlova a jeho místních
částí. Výrazně tím ovlivní i dopravu
v mnoha obcích na Drahanské vrchovině.
Budou-li se chtít například lidé z Otinovsi či Drahan vypravit do Plumlova či Prostějova, budou to muset vzít
přes Protivanov a Vícov. Příští pondělí
by se už řidiči měli projíždět po novém koberci.
(mls)
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PLUMLOV Silnice z Plumlova do
Drahan je neprůjezdná. Od středy
13. září zde totiž probíhá rekonstrukce křižovatky v Žárovicích
a části silnice v Soběsukách. Práce
by měly skončit v neděli 24. září.
Ještě v průběhu uplynulého týdne mohly po silnici z Plumlova do
Drahan projíždět alespoň autobusy.
Od nadcházející středy 20. do pátku
22. září však už neprojedou ani ony.
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S dotazy ohledně celé záležitosti se
Večerník obrátil na starostu obce.
„Majitel stavebnin skutečně část cesty
uzavřel, což mě samotného naštvalo. On mi celou věc vysvětloval tím,
že v uvedeném úseku v blízkosti jeho
prodejny jezdí zaměstnanec s vysokozdvižným vozíkem a mohlo by zde
dojít k vážné nehodě. Jelikož se jedná
o jeho pozemek, nesl by za ni část odpovědnosti,“ vysvětlil nám Jiří Szymsza s tím, že obec nemohla do rozhodnutí dlouholetého vlastníka pozemku
jakkoliv zasahovat. „My jsme tuto část
cesty rozhodně neprodali, protože
obci ani nikdy nepatřila. Současný
vlastník ji získal od předchozího soukromého majitele před zhruba osmi
lety. Teď si na této komunikaci může
dělat, co chce. Pokud se rozhodne pozemek oplotit, nic s tím nenaděláme.
Snažil jsem se to již lidem vysvětlit, ale

někteří to zřejmě nepochopili, nebo
nechtěli pochopit,“ reagoval na tyto
výtky Szymsza.
V současnosti tedy na část cesty vedoucí k obydlím místních platí zákaz vjezdu. Pro záchranku či hasiče však silnice

zůstává stále průjezdná. Místní se tedy
ke svým domovům musí dostat pro ně
dosud nezvyklou objížďkou.
Jak se Večerník na místě přesvědčil,
lidem zabere maximálně tři minuty...
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S opravami mostu a výpusti Podhradského rybníka se začalo už letos v květnu.

Martin ZAORAL

PLUMLOV Vydařené setkání aut
a motorek vyrobených v zemích
bývalého východního bloku z předminulého víkendu bylo poslední
letošní akcí v autokempu Žralok.
Cesta do něj vedoucí po mostě přes
výpusť Podhradského rybníka se
uplynulé pondělí zcela uzavřela.
Opět se otevře zřejmě až v prosinci.

zjistili jsme

Původně se kvůli nim měl přístup „do
Žraloku“ uzavřít už na jaře. To by však
zásadním způsobem negativně ovlivnilo
návštěvnost kempu. Městu Plumlov se
nakonec podařilo dosáhnout toho, aby k
úplnému uzavření došlo až po skončení
turistické sezóny.
Od uplynulého pondělí je tak kemp Žralok prakticky odříznut od světa. Autem se
do něj dostanete jedině přes Mostkovice.
Stejně tak není možné objet plumlovskou
přehradu. Cyklisté stejně jako pěší se pak
uzavírce mohou vyhnout po cestě vedoucí
kolem penzionu Ve mlýně.
Rekonstrukce mostu představuje
opravu levobřežní zdi a injektáž hráze,

3 ( #!    ! # 

LAŠKOV Pirát na motorce vážně
havaroval v zatáčce u Laškova. Se
zraněním byl převezen do nemocnice a policisté záhy zjistili, že
mladý muž na motocyklu neměl
vůbec co dělat! Nevlastní totiž řidičské oprávnění...
V neděli 10. září před sedmnáctou
hodinou došlo na silniční komunikaci mezi Konicí a Laškovem k havárii šestatřicetiletého motocyklisty.
„Ten měl při jízdě k obci Laškov po
0 !    ) +*  , # !                +
průjezdu levotočivou zatáčkou vyjet
Foto: Martin Zaoral
vpravo mimo komunikaci, kde po
která má zamezit průsakům. Součástí a skončit by měly nejpozději třicátého lis- ujetí několika metrů havaroval. Při
projektu je také nová vozovka mostu. topadu,“ prozradil Petr Chmelař, tiskový pádu došlo k jeho zranění, se kterým
„Práce přijdou na celkem 2 795 000 korun mluvčí Povodí Moravy.
byl následně převezen do prostějov-

Autem už neobjedete nejen rybník, ale i přehradu

Most pøes „Podhraïák“ zcela uzavøen

Na celou situaci upozornil Večerník
anonymní dopis. „Přijeďte se k nám
podívat! Vedení obce prodalo soukromé firmě část veřejné cesty, kterou lidé
musí složitě objíždět, aby se dostali ke
své nemovitosti. Soukromník si tam
dal značky, které řidiči musí respektovat a nemohou s tím nic dělat. Je to
úplný nesmysl,“ napsal nám do redakce čtenář, který se však nepodepsal.

Martin ZAORAL

ROZSTÁNÍ Vlnu nevole vyvolal
v Rozstání zákaz vjezdu na dříve
volně průjezdnou komunikaci,
která vede od průtahu obcí směrem k rodinným domům. Místní
tak musí uzavřený úsek objíždět.
Někteří z nich obvinili vedení obce
z toho, že cestu prodalo zdejšímu
majiteli stavebnin. Tak tomu ovšem
není...

ské nemocnice. Výše způsobené
hmotné škody na motocyklu značky
Suzuki byla předběžně vyčíslena na
čtyřicet tisíc korun. Alkohol u motocyklisty policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ popsal
karambol motorkáře i další děj František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Dalším šetřením ale policisté zjistili, že muž není držitelem řidičského
oprávnění pro řízení daného typu
motocyklu! „Příčiny, okolnosti
i míra zavinění této havárie jsou
nadále předmětem šetření,“ dodal
mluvčí prostějovské policie. (mik)
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„Kdo nezná svoji minulost, ten si ji bude
muset zopakovat,“ praví známý citát.
Bylo přitom zjištěno, že doby dávné
zůstávají živé po tři následující generace,
pak už mezi lidmi upadá v zapomnění.
Klub vojenské historie Dukla společně
s dalšími nadšenci se snaží o to, aby odkaz hrůz druhé světové války zůstal živý
i pro čtvrtou generaci vyrůstající od konce nejkrvavějšího konfliktu v dějinách
lidstva.
I letos Dobývání Plumlova nabídlo
hlučnou střelbu ze samopalů i z děl,
granáty létající vzduchem, pobíhání
desítek vojáků v uniformách Rudé
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PLUMLOV „Máme zde sovětské a německé vojáky. Bohužel nám
letos chybí americká armáda, jinak jsme mohli mít stupně vítězů
kompletní. Takhle vyhlásíme pouze první a druhé místo,“ vtipkoval
na závěr Dobývání Plumlova Jaroslav Dvořák, předseda pořádajícího KVH Dukla. Byl to důkaz, že organizátoři neztratili úsměv, ačkoliv
deštivé počasí letos pořádně zamávalo s návštěvností oblíbené akce.
Zatímco loni na nádvoří plumlovského zámku dorazilo bezmála tisíc
diváků, letos to byla asi pětina. Večerník ale mezi nimi nechyběl...

Martin ZAORAL

pro Večerník
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PLUMLOVSKÝ
ZÁMEK SE PROMĚNIL NA REICHSTAG 3P[IMFEOBWଙ3FQFDIÃDI
Sedmý ročník „Dobývání Plumlova“ se potýkal s nepřízní počasí

,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

Od benzínek ujížděl
bez zaplacení

  

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...
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Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

„TEĎ WOLKRA, PAK CHCI ČŮRAJÍCÍ HANAČKU“

Architekt Miloš Karásek má o podobě prostějovského náměstí jasno
PROSTĚJOV Už letos v listopadu získá Prostějov jedinečnou
atrakci v podobě bronzové 3D
plastiky Jiřího Wolkra. Socha básníka a jednoho z nejznámějších
prostějovských rodáků se „posadí“
na lavičku na náměstí T. G. Masaryka. Vedení města se obrátilo na
odborníka z řad nejpovolanějších,
inženýr architekt Miloš Karásek
výzvu přijal a dílo je v těchto dnech
už pod jeho rukama takřka hotové.
Večerník měl možnost tohoto zajímavého člověka vyzpovídat a exkluzivní zjistil, že v jeho uměleckých plánech je i další mimořádná
záležitost. Prostějov chce oživit
i dalšími originálními plastikami
jako například čůrající Hanačkou!
Zdá se vám to úsměvné? Nikoliv, je
to holá realita...

 Co vás vůbec přimělo dát se na
dráhu architekta?
„To se prostě tak člověku někdy přihodí. (úsměv) Nevím, nedokážu to
přesně definovat. Někdo chce být
kosmonaut, někdo popelář a další
policajt. Já měl ale už ale v osmnácti
letech jasno, že budu architekt. Když
jsem končil střední výtvarnou školu,
můj profesor do mě neustále hustil,
že pokud se stanu architektem, bude
ze mě vyšinutý člověk, který bude jen
a jen rýsovat, nic jiného. Navrhoval
mi výtvarnou akademii, takže jsem
tehdy poprvé začal o architektuře
pochybovat. Naštěstí tenkrát zasáhl
můj otec. Řekl, že i při architektuře

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

soutěže. Jedna z mých větších realizací byla například slovenská část na
Všeobecné československé výstavě
v Praze v roce 1991, na níž jsem dokonce působil jako vládní zmocněnec za Slovensko.“
 Pomalu se vracíme zpět do
Prostějova. Nyní vytváříte plastiku
Jiřího Wolkra, kterou „posadíte“
na lavičku na prostějovské náměstí. Jak jste se jako architekt dostal
k sochařině?
„Architektura je syntetické umění, to
znamená, že spojuje více druhů. Je
vlastně královna všeho, protože kromě
estetických kritérií disponuje konstrukcí
a funkcí. A já jako architekt jsem v praxi
koordinoval vždy více profesí.“

Prostějov. Logicky tak padla volba na
Jiřího Wolkra. I já osobně si myslím, že
tento básník je doslova a do písmene
takovou vlajkovou lodí města. Navíc
mě zaujal strhující životní osud tohoto
mladého muže. Vzhledem k tomu, že
vedení magistrátu nechtělo dělat Jiřímu Wolkrovi další pomník nebo nějaký nový monument, ale spíše to mělo
vyznít jako gesto zdejším obyvatelům,
tak mě nápad okamžitě zaujal.“
 Nakonec vy sám jste vymyslel,
že plastiku Wolkra posadíte doprostřed náměstí. Proč?
„Musím se přiznat, že toto nebyl přímo můj záměr, ale primátorky Raškové a jejího okolí. (úsměv) Jak jsem
to pochopil hned od začátku, sedící
sochou chtěli oživit náměstí, které
je sice uděláno kvalitně, ale je podle
mého názoru takové neutrální. Takže
si myslím, že aktuálně je nachystáno
na invazi podobného druhu. Když
jsme se ovšem o tomto projektu bavili

se bude v bytě střílet. Vy se budete
moci projít kolem střílejících postav
a půjdete se podívat do sousední
místnosti nebo do kuchyně, co se
tam vaří... Opravdu, až do takové
míry zasáhne tato nová technologie.“
 Vy jste při výrobě sochy Jiřího
Wolkra spolupracoval s prostějovským muzeem. Je pravda, že
vám zapůjčili básníkovu posmrtnou masku?
„Doktorka Dokoupilová z muzea
spravuje celou pozůstalost Jiřího
Wolkra a vyšla mi vyšla vstříc. Bohužel sbírka není vůbec nijak rozsáhlá,
po tak známém básníkovi a celé jeho
rodině zůstalo jen pár věcí. Ano, rekonstrukce osoby Jiřího Wolkra, z níž
vycházím při vytvoření jeho plastiky,
se udála nejenom podle historických
fotografií básníka, ale také podle jeho
posmrtné masky. Ta byla oskenována a pomocí počítače muselo dojít
ke korekturám. Jiří Wolker měl totiž

Po instalaci plastiky Jiřího Wolkra
na lavičku, budou prostě na náměstí
převládat samí chlapi.. A já bych zde
rád viděl i nějakou ženskou přítomnost.

Michal
KADLEC
 Podle informací Večerníku
momentálně žijete v Bratislavě. Je
tomu tak?
„Nevím, jestli mohu mluvit o Bratislavě nebo spíše o dálnici D1, na
které poslední měsíce trávím většinu
času... (úsměv) Ale máte pravdu, v dokladech mám zapsán trvalý pobyt na
dvou místech, tedy v Bratislavě a Praze.“
 Je o vás ale známo, že určité kořeny máte v Prostějově...
„Jak kdysi řekl americký prezident
Kennedy v Berlíně, že je Berlíňan,
tak já o sobě můžu s klidem říct, že
jsem Prostějovan. (směje se) A to
po mamince, která z tohoto města
pochází. Možná zdejší pamětníci
si ještě pamatují na mého dědečka,
který na rohu současného náměstí
Husserla a Hlaváčkova náměstí měl
obchod Záhořák se sklem a porcelánem. Bydlel s babičkou v Netušilově ulici. Já se sice narodil nedaleko
v Přerově, ale v Prostějově jsem strávil významnou část svého dětství.
K tomuto městu mě pojí divoké pubertální roky.“
 Kdy jste se tedy poprvé vydal
do světa?
„V roce 1975 mě rodiče ´unesli´
do tehdejšího Sovětského svazu
a v Moskvě jsem zůstal devět let. Začal jsem tam studovat vysokou školu,
konkrétně Moskevský institut architektury. Ten jsem i úspěšně zakončil.
Musím ale dodat, že každé prázdniny
jsem jezdil do Prostějova, a to vlakem
z Moskvy do Olomouce, kde na mě
vždy čekal dědeček.“

semlelo všechno jinak, přišel listopad
1989 a jiné plány i naděje. Nakonec
jsem skončil jako scénograf na východním Slovensku. A v tomto rozhodnutí byla samozřejmě žena, jak
jinak u chlapa...“
 Když se ohlédnete za svojí praxí, co za vámi všechno stojí?
„V podstatě mých architektonických realizací není zas až tak moc,
víceméně jsem se vždy angažoval
v krátkodobějších projektech. Kromě již zmíněné budovy Slovenského
národního divadla jsem projektoval
interiéry bytových domů, většinou
jsem se pak ale zaměřoval na
scénografii či různé

mohu klidně malovat nebo
se zaměřit i na jiný umělecký směr. A já ho poslechl,
proto ten Moskevský institut architektury.“
 Kam jste zamířil po
studiích?
„Nastoupil jsem v roce
1984 do projekční
kanceláře Státního
projektového a typizačního ústavu v Bratislavě, kde jsem se
hned zapojil do projektu nové budovy
Slovenského národního divadla.
Já měl konkrétně
na starosti sál činohry. Ve druhé polovině osmdesátých
let jsem začal vážně
uvažovat o emigraci.
Vzduch v tehdejším
Československu
se
pro mě stával čím dál nedýchatelnější. Začal jsem si pečlivě
připravovat takovou uličku za
hranice, neboť naši projektanti
často jezdili pracovně do západní Evropy, a já čekal, až na mě
přijde taky řada. Zůstal bych
prostě venku. Nakonec se to ale

poprvé, musím se přiznat, že jsem tuto křivý nos, levé ucho trošku větší a ani
nabídku nejdříve odmítl. Zdálo se mi oči neměl obě stejné. Vznikla tedy
totiž, že celá Evropa je v současnosti busta naprosto totožná s posmrtnou
poseta podobnými výtvory, a nechtěl maskou, a plastika básníka je tedy
jsem něco kopírovat. Pak jsem ale na- zcela hodnověrná.“
bídku přijal, už jenom z důvodu, že  Prý máte v plánu vytvořit i daljsem chtěl vyhovět nápadu primátor- ší sochu, která by se brzy měla obky. Přece jenom socha Jiřího Wolkra jevit na prostějovském náměstí...
oživí turistický ruch v Prostějově.“
„Po instalaci plastiky Jiřího Wolkera na
 Výroba uvedené sochy je prý lavičku budou na náměstí v Prostějově
unikátní a údajně má jít o světovou převládat samí chlapi, protože ještě je
raritu. V čem?
tu socha Masaryka. A já bych zde rád
„Můj kamarád postavil v Bratislavě nej- viděl i nějakou ženskou přítomnost.
větší prostorový skener na světě a zeptal Když jsem nad tím uvažoval, mně se
se mě, zda pomocí této nejmoderněj- strašně líbí hanácké kroje. (úsměv)
ší technologie nechci něco udělat. Takže když mám k dispozici nejmoNejdříve jsem mu odsekl, že mě to vů- dernější technologii a díky skeneru nebec nezajímá. Po nabídce z Prostějova musím pracně sochat kdejaký detail,
jsem ale začal přemýšlet o tom, že by můžu zachytit naprosto bezpracně jase socha Jiřího Wolkra mohla reali- koukoliv realitu. I tak na detaily složité
zovat jako úplná rekonstrukce této záležitosti, jakou bezesporu je hanácký
historické osobnosti. A skutečně kroj. Vymyslel jsem si tedy sochu krásby se tak stalo díky obřímu skene- né mladé holky v kroji. Přitom jsem
ru. Takže jsem za kamarádem zašel nechtěl, aby tento můj výtvor byl beza společně jsme se pustili do díla. Jde duchý a tuctový. Stejně jako u sedícího
o technologii pomocí 3D skeneru, Wolkra jsem hledal polohu Hanačky,
která se naprosto vymyká dosavadní kterou by mohla na náměstí zaujmout
sochařské technice. Podle mého je to a běžnou sochařinu odlehčila. Víte,
rozlučka se způsoby, jakými doposud jako malé dítě jsem v Prostějově posochaři pracovali.“
tkával stařenky v hanáckých krojích,
 Takže jde o revoluci v sochařství? jež se mnohdy nerozpakovaly, a když
„Nejenom v sochařství, ale jde o to- to na ně přišlo, tak si prostě čapnuly na
tální revoluci v celé architektuře! Kro- zem, vyhrnuly si sukni a v křoví vykomě ní však tato technologie změní naly potřebu. Takže můj nový nápad
od základu i média, například film. tkví v tom, že vyrobím sochu čůrající
2x foto: Michal Kadlec Představte si například, že pomocí Hanačky. Podle slov prostějovské
a David Bartoš 3D skeneru budete moci v kině pří- primátorky nebude problém zavést
mo vstoupit do děje filmu! Pokud to k soše v nadživotní velikosti vodu, aby
 Jak na vás vůbec vedení města Pro- mám vysvětlit na příkladu, tak třeba zpod sukně vytékal pramínek!“
stějova přišlo, že právě vy byste měl být
autorem nové Wolkrovy sochy?
„Vzniklo to tak, že už třetím rokem
spolupracuji s prostějovským neMILOŠ KARÁSEK
státním zdravotnickým zařízením,
✓ narodil se 23. listopadu 1960 v Přerově
které provozuje dům s domácí péčí
✓ jak sám opatrně uvádí, je několikrát šťastně
pro padesát pacientů. A já zde realirozvedený...
zuji program výtvarného charakteru,
✓ po základní škole v Bratislavě vystudoval
který svým významem přesahuje do
dvě střední školy, gymnázium v Moskvě
terapeutických poloh. V rámci této
a střední výtvarnou školu, rovněž v Moskvě
spolupráce vzniklo několik prezenta✓ v roce 1984 absolvoval Moskevský institut architektury
cí mojí práce, jedna z nich například
✓ poté se vrátil do Československa, nastoupil do Státního projektového
v muzeu ve Špalíčku. Při takové přítypizačního ústavu v Bratislavě, kde se výraznou měrou podílel
ležitosti jsem se seznámil s primátorna projektu nové budovy Slovenského národního divadla
kou Raškovou. Tu moje práce velice
✓ do roku 1989 pracoval jako scénograf Ukrajinského národního
zaujala, a oslovila mě s plánem vytvodivadla v Prešově
řit velice volnou plastiku některého
✓ v letech 1990 až 1991 byl vládním zmocněncem slovenské federální
městského exteriéru.“
vlády pro Všeobecnou československou výstavu v Praze
 A jak padla volba právě na Jiří✓ od roku 1991 je takzvaně na umělecké volné noze
ho Wolkra?
✓ kromě své profese se věnuje koníčkům, které korespondují
„Když se zhruba před rokem na pros jeho činností, převážně jde o hudbu a literaturu
stějovském magistrátu zamýšleli nad
zajímavost: na konci rozhovoru s Večerníkem prozradil i své životní
tímto projektem, rozhodovalo se
krédo, kterého se drží dlouhá léta: „Hlavně se z ničeho neposrat!“
o nějaké osobnosti významné pro

17050570483

vizitka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

volby 2017

15

7*í0¡ !3!+63,)¡*"
(*-õ,!01/1,3)
Volební servis připravili Petr Kozák a Michal Kadlec. Foto: archív Večerníku a jednotlivých stran

Letošní parlamentní volby mohou být zlomové Rozhodnou nerozhodnutí
PROSTĚJOV Už jenom pouhý jeden měsíc a dva dny nás
dělí od chvíle, kdy se otevřou dveře volebních síní, a my
voliči budeme rozhodovat o další čtyřleté budoucnosti naší
země. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční ve
dnech 20. a 21. října 2017. Co od nich očekávat? Každopádně
půjde nejvíce o souboj tradičních stran s hnutím ANO 2011.
Takto totiž blížící se parlamentní volby chápou nejenom politologové, ale i řadoví občané této země.
Nejenom Poslaneckou sněmovnou,
ale i širokou veřejností nyní hýbe
kauza okolo Čapího hnízda. Dva
největší činitelé ANO 2011 Andrej
Babiš s Jaroslavem Faltýnkem byli
totiž zbaveni poslanecké imunity a
vydání k trestnímu stíhání pro údajný dotační podvod. Co na to voliči?
Podle průzkumů - NIC! Preference
tohoto hnutí, které chce republiku
stále řídit jako firmu, vůbec neklesají. Blíží se až hranici třiceti procent, což by podle všeho zaručovalo
volební vítězství. Mocně pak posiluje

Občanská demokratická strana, která
touží po návratu do vlády. Propad v
preferencích alespoň na čas zastavila
Česká strana sociálně-demokratická
a vrací se tak do hry o prvenství.
Nemůžeme zapomenout ovšem na
komunisty. Největší štikou letošních
parlamentních voleb ale bude Okamurova SPD, která si během posledních měsíců získává stále více a více
příznivců.
Jde ale čistě o odhady, chcete-li - dohady. Voliči mohou za měsíc hodně
zamíchat kartami, především pak ti,
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kteří dnes ještě nejsou rozhodnuti,
zda volit vůbec půjdou. A těch je podle průzkumů okolo poloviny.
Každopádně volby do Parlamentu
České republiky budou letos velmi
dramatické a sportovní terminologií

řečeno zajímavé až do poslední
minuty. Lídr vítězného subjektu
bude jmenován premiérem, a podle
nedávného prohlášení prezidenta
Miloše Zemana to může být i člověk,
který by v tu chvíli byl vazebně stíhán...

Prostějov se začal plnit předvolební propagací jednotlivých politických subjektů. Některé strany jakoby ještě spí, jiné už Prostějovanům
představují své místní kandidáty. A
některé tu dokonce propagují své
celostátní nebo celokrajské lídry.
Do ulic už také vyšli „vtipálci“, kteří
z nedostatku jiné zábavy předvolební plakáty pomalovávají...
Už se objevují i první průzkumy, jakou podporu jednotlivé strany mají
v Olomouckém kraji. Podle agentury
SANEP by magickou hranici 5 procent v kraji určitě překročila pětice
stran. Ostatní jsou už ale tzv. „pod
čarou“ a musí lovit mezi nerozhodnutými voliči. Hlas pro ně ale může
být velkým rizikem, protože může
propadnout.
Nerozhodnutí se jistě budou rozhodovat podle toho, kolik jim strany slibují nechat v jejich peněženkách, ale i
podle postojů k „nepeněžním“ téma-

tům, jako je třeba, kolik u nás chceme
uprchlíků. Volby budou ovšem také o
tom, zda budeme žít víc a víc pod bičem různých zákazů či příkazů. Jen za
posledních pár let je zakázáno například prodávat ve větších obchodech
o státních svátcích, kouřit v restauraci,
prodávat alkohol na veřejných akcích,
ale také třeba dovážet k nám ondatry.
Vždycky se argumentuje tím, že zákaz
v jedné věci je logický. Když ale zákazy
doslova „prší“, musíme se ptát, kde to
skončí… Tak snad nám nakonec nezakáží i volby.
f   % - w+
A když půjdete za měsíc volit, ať už
fandíte komukoli, nezapomeňte využít své čtyři kroužky a „okroužkovat“
u vaší oblíbené strany čtyři kandidáty
z Prostějovska. Poslanci z Olomouce
nebo Přerova se přece ve Sněmovně v
boji za zájmy Prostějova a přilehlého
regionu určitě nepřetrhnou...
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Z pravicových stran je na tom nejlépe ODS, šance na volební úspěch roste SPD, ale i Pirátům
Z aktuálního průzkumu volebního
potenciálu pro neziskovou organizaci STEM, který ukazuje procento rozhodnutých voličů a maximální hypotetický volební zisk v
případě příklonu všech váhajících
voličů k dané politické straně či
hnutí, vyplývá něco málo více jak
měsíc před sněmovními volbami,
že voliči stále nejvíce preferují hnutí ANO 2011 a ČSSD. „Babišovci“
mají rovněž jednoznačně největší
skupinu rozhodnutých voličů. To
však nic nemění na skutečnosti, že
hlavní slovo bude v letošních sněmovních volbách patřit váhajícím
voličům, kteří se rozhodují mezi
více politickými subjekty.
Pomyslným jazýčkem na vahách nerozhodnutých voličů tak nepochybně
bude vývoj politických kauz, ale i vrcholící volební kampaně. Sledované
budou i veškeré předvolební debaty a
diskuse včetně názorů vrcholných politiků na voliči preferovanými tématy.

Váhající voliči začleňují do svého volebního portfolia stále častěji SPD pod
vedením Tomia Okamury, ale i Piráty, kteří zaujali svojí volební kampaní
a dále Stranu zelených či seskupení
STAN. Z těchto stran má však v tuto
chvíli z pohledu rozhodnutého voličského elektorátu největší šance na volební úspěch pouze SPD. Především
příznivce prezidenta Miloše Zemana,
pak zaujal v případě Strany práv občanů (SPO) volební superlídr František
Ringo Čech, který se může zasloužit o
zajímavý volební výsledek této strany.
Vedení si tedy nadále drží hnutí
ANO 2011, na druhou ČSSD se
už prakticky dotáhla třetí Komunistická strana Čech a Moravy. Ze
stávajících parlamentních stran se
ukazuje zájem o podporu ODS, která
by i s aktuálním počtem svého pevného elektorátu měla jistotu získání
sněmovních křesel. Pětiprocentní
hranici by překročila i KDU-ČSL,
přestože nakonec kandiduje samo-

statně. V pořadí už ale tuto vládní
strana přeběhla Svoboda přímé demokraci Tomio Okamury. Pod metou zůstává TOP09, která musí svádět boj o váhající voliče.
V případě pravicově orientovaných
voličů se vedle ODS a TOP 09 nejčastěji vyskytují jako alternativa Realisté a v menší míře Svobodní. U
Realistů je pro pravicově smýšlející
voliče největším lákadlem předseda
Petr Robejšek. Zda však přesvědčí
potřebnou část váhajících voličů, která by této straně umožnila zasáhnout
do boje o poslanecká křesla, v tuto
chvíli nelze predikovat.
Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální volební
potenciál politických stran a hnutí
zastoupených v Poslanecké sněmovně a dále stran i hnutí, které v
šetření společnosti SANEP dosáhly nebo překročily u hodnoty roz- zaměňovat s volebním modelem. dnech 7. až 13. září na vybrané sku- dentního panelu 220 tisíc registrovahodnutých voličů jednoprocentní Exkluzivní internetový průzkum pině 1.961 dotázaných. Celkově se ných uživatelů 19 627 dotázaných.
hranici. Volební potenciál nelze společnosti SANEP byl proveden ve průzkumu zúčastnilo v rámci responZdroj: Parlamentní listy
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ČTYŘI KANDIDÁTY
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K úpravě lístku musí docházet vždy
v prostoru určeném k úpravě lístků. Pokud se volič rozhodne udělit
preferenční hlasy, může tak udělat
u čtyř jmen na kandidátce. Označí
jednoho až čtyři favority, respektive zakroužkuje čísla u jejich jmen.
Pokud jsou na hlasovacím lístku
více než čtyři kroužky, hlas je stále
platný. Počítá se ale jako hlas pro
stranu a k preferencím kandidátů
se v tomto případě nepřihlíží. Voliči tedy mohou zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty!

%   
 4 -\
Neplatné hlasy jsou ty, které nejsou na předepsaném tiskopisu,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího
lístku nemají vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný,
když je v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.

17091511080

Průkaz totožnosti, volební lístky
a chvilka za plentou - hlasování
ve volbách není nijak časově
náročné. Jelikož se ale volby
většinou nekonají několikrát do
roka, lidé často zapomínají, jak
mohou označovat kandidáty,
kterým chtějí dát hlas. V případě
prezidentských a senátních voleb Češi jednoduše do urny vhodí lístek pro vybraného politika.
Při sněmovních volbách ale volí
stranu, a pokud jim nevyhovuje
pořadí osobností na kandidátce,
mohou prostřednictvím preferenčních hlasů zakroužkovat své
favority. Ti tak mají teoretickou
šanci i z takzvaného nevolitelného místa.
Volební lístky dostávají Češi do
schránek nejpozději tři dny před
termínem voleb, tedy 17. října
2017. K vyzvednutí jsou ale vždy
i ve volebních místnostech. Každá strana, hnutí, nebo koalice má
vždy vlastní volební lístek s přiděleným číslem. Ten mohou Češi
vhazovat do urny buď bez úpravy,
nebo případně s přidělením preferenčních hlasů kandidátům z jakéhokoli místa na lístku.
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REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Sháním ke koupi byt 1+1 nebo 2+1.
Mobil 792 273 285
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
KOUPÍM dům (novostavbu) do 5 mil.
731 083 931
Prodám družstevní byt 3+1, 78 m2, cihlový, 5 minut chůze od centra. ZŠ, MŠ, lékař
+ obchod bezprostředně u domu. Klidná
lokalita. Cena dohodou. Tel.: 603 185 047

17091211034

Prodám dr. cihlový byt 2+1 62m2, s balkónem a sklepem, 2. patro, po rekonstrukci.
Cena 1.190.000 Kč. Dohoda možná. Tel.:
776 272 565


    
info@realitypolzer.cz
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
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Pronajmeme první podlaží s osmi místnostmi (15 až 27 m2) v budově se samostatným vchodem a zabezpečovacím
zařízením jako kanceláře (i samostatně).
K vybavení patří domovní videtelefon
s bzučákem, pevná linka, příruční sklad, sociální zařízení, kuchyňka a parkoviště v areálu firmy. Možnost rozšíření i do podkroví.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail
avs@avs-automaty.cz. Je možno následně
dohodnout schůzku s prohlídkou objektu.
Adresa: Prostějov, Vrahovice-Trpínky 7
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FINANCE

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

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

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

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít, láska však smrtí
nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Dne 22. září 2017
si připomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Květoslavy KOVAŘÍKOVÉ
z Čech pod Kosířem.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s nám.
Děkují dcery Květa, Jarka
a Alena s rodinami.

KOUPÍM

Svatební koláčky
Peču podle valašské receptury.
Svatby, pohřby, rauty, rodinné
oslavy. Kdo ochutná, nebude chtít
jiné! Tel.: 736 798 932

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
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.: překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
721 344 771. Práce strojem UNC, ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po až pá 11:00 – 16:00 hod.
výkopové, terénní práce.
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

Dne 14. září 2017
jsme vzpomněli
6. smutné výročí úmrtí naší maminky,
paní Jarmily ZAHÁLKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

Koupím Škodu Garde, Rapid, 110 R.
Tel.: 724177637

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

Dne 19. září 2017
uplyne 5 smutných roků,
kdy nás opustil
pan František HUŠKA.
Vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami.
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 19. září 2017
vzpomeneme první výročí úmrtí
paní Haničky VALIGUROVÉ,
roz. Vybíralové z Plumlova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel se synem.

Škoda je, že už tu s námi nemůžte být,
abyste mohlo své narozeniny oslavit.
My na Vás neustále vzpomínáme
a své myšlenky Vám posíláme.

Maminko naše milá,
brzy si nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který si rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.

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

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Dne 19. září 2017
by oslavili 60. narozeniny bratři
Miroslav a Zdeněk SLEPÁNKOVI.
Všichni, kdo jste je měli rádi,
věnujte jim tichou vzpomínku s námi.
Děkuje rodina.

Dne 19. září 2017
vzpomeneme první
smutné výročí úmrtí naší
milované maminky a manželky,
paní Renaty ŠVÉDOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají děti
Adam a Viktorka, manžel
a celá rodina.

Dne 21. září 2017
si připomeneme
20. smutné výročí úmrtí
paní Toničky ČERNÉ,
rodačky z Otaslavic.
Stále vzpomínají dcera Martina
s rodinou a rodina
Vysloužilova.
Za tvoji lásku, za tvoje velké objetí,
zůstaneš babičko, navždy v naší paměti.

Dne 24. října 2017
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ZACPALA.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka s rodinou.
Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdchích tě navždy budeme mít.

A za vše,
za vše dík.
Za lásku jaká byla,
za život, jaký byl...

SEZNÁMENÍ
16011421482

Nabízíme celoroční údržbu zahrad. Aktuálně vertikutace trávníku, stříhání okrasných dřevin, kácení stromů. Přijímáme
také objednávky na úklid sněhu. Tel.:
737 554 054 , email : rg.zahrady@gmail.com

Kdo tě znal, vzpomene.
Kdo tě měl rád, nezapomene.

Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny
se stálým doložitelným příjmem (HPP,
DPP, OSVČ, důchodci, MD,...). Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Mokrá pedikúra a nehtová modeláž.
Nově ve Vrahovících.
Iveta Robová, salón Anio, Vrahovická 77, Prostějov, tel.: 605 352 050
Pro nové zákaznice sleva 20%.
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řádková inzerce / nabídka pracovních míst

Rozvedený 73/174 hledá ženu, spolujezdkyni společným životem z okolí města Pv.
605 376 184

Dne 7. září 2017
uplynulo 10 let, co nás navždy
opustila naše milovaná,
paní Vlasta SUCHOMELOVÁ.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci neustále
vzpomíná rodina.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Odešels nám tatínku drahý,
láska a vzpomínky na tebe zůstanou.

17041220414

Dne 22. září 2017
uplyne první smutný rok, co nás
navždy opustil
pan Robert FRANC.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujete mu spolu s námi tichou
vzpomínku. S láskou v srdci
vzpomíná maminka
a manželka Alena.

Dne 23. září 2017
uplyne první smutný rok od úmrtí
pana Radka ZACPALA.
Vzpomínky na tebe krásné máme,
které si po celý život uchováme.
S láskou v srdci vzpomíná manželka
Simona, děti Michal a Veronika,
maminka a sestra.

17091421046

Dne 22. září 2017
by se dožil 62 let
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Marie, syn Jan
a dcera Monika s rodinou.

Dne 21. září 2017
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Ignáce PÁCLA.
S láskou vzpomínají syn
Jaroslav s rodinou a dcera
Marie s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

150123020036

17090721014

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

UZÁVÌRKA

ØÁDKOVÉ
INZERCE

Richard Berg 1965
Jarmila Fialová 1929
Helena Portešová 1954
Oskar Richter 1944

Prostějov Ludmila Tomanová 1949
Prostějov
Čelechovice na Hané
Prostějov Zdeňka Fialová 1929
Prostějov
Lešany Alena Nováková 1938
Sněhotice

; -   +  +
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
; -   +  +

22. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

Poslední rozlouèení
Sobota 23. září 2017
Anna Krčalová 1929 Bedihošť 12.00 kaple Bedihošť

Josef Tomek 1941
Jarmila Koblihová 1942
Vlasta Nováková 1947
Čelechovice na Hané
Drahanovice

Vladislav Kubica 1938
15021020132

1707212808

www.

vecernikpv.cz

Miroslav Halíř 1928 Kostelec na Hané
Zdeněk Boucký 1934
Prostějov
František Černý 1936
Pivín
Josef Kytner 1922
Kobeřice
Richard Berg 1965
Prostějov
Marie Bučková 1935
Klenovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

JE V PÁTEK
najdete nás na

Pohřební služba Pavel Makový
; -   +  +

Prostějov

Prostějovský Večerník se omlouvá Pohřební službě Pavla Makového i pozůstalým po Josefu Kytnerovi z Kobeřic za
mylné uvedení místa posledního rozloučení se zesnulým. Pohřeb pana Josefa Kytnera se uskutečnil v Obřadní síni
na Městském hřbitově v Prostějově, nikoliv na Brněnské ulici číslo 104.

22
PRÁCI NABÍZÍ
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
Hledám pomocníky na stavbu. Platba
denně. Tel.: 602 719 273
Přijmu řidiče sk.C nebo C-E pro práci
v Prostějově. Nástup možný od poloviny
září. Nástupní plat 18 000 Kč. Více informací na telefonním čísle 605 247 068.
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.
Hledáme řidiče sk. B na dodávku do
3,5t - vnitrostátní přepravu. Volejte
776449009

nabídka pracovních míst

Restaurace Arkáda Caffe příjme
servírku na HPP nebo brigádu, dobré
platové podmínky i pracovní doba,
praxe v oboru výhodou. Informace
na tel.: 777011191
Volné pracovní místo - rozvoz krmiva,
nutný řidičský průkaz skupiny T. Pracoviště Prostějov, nástup 1.10.2017. Info.:
Personální agentura, Kravařova 9, 1.patro,
Prostějov, tel.: 602 603 067

letos slavíme jubileum...

Možnost výdělku z domu. Skládání upomínkových přemětů. Vhodné
i jako přivýdělek. Více informací na:
info@vyroba-predmetu.cz

Pondělí 18.září 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?


Agrodružsvo Tištín přijme na HPP:
- traktoristu
- řidiče nákladního auta s profesním průkazem
- opraváře zemědělských strojů s ŘP sk. T
- zedníka s ŘP sk. T
- pracovníka/ci do živočišné výroby
Do vinotéky hledáme prodavačku. - hospodskou/pomocnou kuchařku
Tel.: 608 782 308
i brigádně.
Nástup možný ihned. Služební byt je
Firma KONSTRUKTA hledá do svého možno zajistit. Bližší info na telefonu:
týmu: zedníky, tesaře, izolatéry, pokrývače, 582 388 438 a 602 747 061.
klempíře, stavební dělníky a pomocné pracovní síly. Více info na info@konstrukta.cz, Přijmu obsluhu do hostince U Eliášů
tel.: 776 031 234 nebo www.konstrukta.cz v Čechách pod Kosířem nebo možnost pronájmu této provo-zovny i s
SEMO a.s. Smržice přijme:
ubytováním. Tel.: 724 820 278
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
JE V PÁTEK 22. ZÁØÍ
výhodou, zákl. znalost práce na PC.
Bližší informace na tel. 582301911,
p. Sedláčková, životopisy zasílejte na
V 10.00 HODIN
mail personal@semo.cz



)))

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Firma
Kuchař/-ka
13 500 -18 500 Kč jednosměnný střední odborné Gastrocentrum Prostějov
Pracovníciexpediceokrasnýchdřevin 18000-20000Kč
jednosměnný základní+praktická ArboekoSmržice
Projektanti pozemních staveb
18 000 - 35 000 Kč pružný
střední odborné 2 arch Prostějov
Referent/-ka informační služby 13 400 - 20 150 Kč pružný
úplné střední
Statutární město Prostějov
Stavbyvedoucí, mistři
16 400 - 35 000 Kč jednosměnný střední odborné R&G ZESTA Prostějov
Tiskař/-ka
14 000 Kč
jednosměnný základní + praktická BORGI Prostějov
Účetní
22 000 - 27 000 Kč pružná
střední odborné KENDRION Prostějov
Uklízeči ve zdravotnickém zařízení 11 000 Kč
dvousměnný základní+praktická MW-DIASNemocniceProstějov
Zdravotní sestra všeobecná do ordinace
praktického lékaře
20 000 Kč
jednosměnný střední odborné Prostějovská preventivní

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

:K9M =M M <#AX

Provoz

 "#YB<! A<9 99N

Kvalifikace
PA<9M <=9X

Firma
JA

CZ AC  

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.

1709151048

17052670575

16101813203

17090061009

17060920615

17090621012

17040720401

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
utěže
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 37/2017:

Také osmatřicáté 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 21. 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

Rejskova 8
Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

M
Martin
Křupka Jan POSPÍŠIL, nám. T.G.Masaryka 16, Prostějov
V
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK od marketingové
společnosti v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

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

vyhrál/-a

NEUVĚŘITELNÉMarkéta DOLEŽELOVÁ, Plumlovská 61, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 520 Kč na akci.
SU
DO
KU

správn:

SUDOKU

vyhrál/-a

8, 8, 2, 5
Marie VAŇKOVÁ, Čechovická 81, Prostějov
Výherce získává: ŠEST VSTUPENEK
v hodnotě 420 Kč na akci
KŘÍŽOVKA
17072860840

správn:

Výherce získává DÁRKOVÝ BALÍEK PIVA
v hodnot 400 K.

vyhrál/-a

Divadelní představení Jenom život uvidíte v Litovli
Josef KOVÁŘ, Finská 9, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 560 Kč na akci
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17090861020

ČASOPIS... PRO NADŠENÉ PĚSTITELE.

ETYLY, MIMIK, POSTROJ, LALOK, AMPÉR, PLÍNA, OSLOVIT, PRÁVO, MLÁDĚ,
TŘPYTKA, KOMTESA, JASAN, HELMA, MLSÁK, AGÁVE, PLÁST, DOVOZ, MŘÍŽE,
ŽALÁŘ, OMAMY, PIJAN, DETAIL, ZAMBO, AREÁL

Výherce získává RONÍ PEDPLATNÉ
asopisu Zahrádká v celkové hodnot 408 K.

16091263017

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnot 400 K na sortiment prodejny.

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

16112863363

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili novou brankářskou jedničku prvoligového hokejového
týmu prostějovských Jestřábů.

16110213416

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnot 400 K na služby.

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnot 400 K na sortiment prodejny.
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 18. září 2017
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TIPku
PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ
KDY: SOBOTA 23. ZÁØÍ OD 13:30 HODIN
KDE: ZÁMEK PLUMLOV

Nejen dobré víno a spoustu skvělé muziky, ale hlavně
velký kopec zábavy si na tuto sobotu připravili Plumlovští nadšenc, kteří již pojedenácté pořádají tradiční
Plumlovské vinobraní, na němž uslyšíte jako klasicky
cimbálku, netradiční folklór kapely Družina nebo jednu z nejznámějších a nejoriginálnějších českých skupin
současnosti – Hradišťan. Chybět nebudou veselá vystoupení Kraviček a Babiček ani vinná stezka s koštem vín.
Když se řekne Plumlovské vinobraní, takřka každý už ví, o jakou
událost se jedná. Proslulá je jednak svým bohatým kulturním
programem, jednak svým pohodovým a bujarým duchem,
který každoročně opatří Spolek Plumlovských nadšenců. Letos
vystoupí na akci jako první od 14:00 hodin Cimbálová muzika z
Milotic, následovat bude slovenská kapela Družina známá svým
alternativním zpracováním folklórní hudby. Od 18:30 hodin
přijde na řadu vystoupení skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Hudební soubor, jehož někteří nazývají fenoménem české kulturní scény, bude nepochybně vrcholem celého dne. Na závěr
vše ještě vyšperkuje rocková skupina Kranz s hity Jiřího Schelingera. Přesně ve dvacet hodin pak dojde řada na tradiční bonbónek v podobě tanečních a vtipných scének seskupení Veselé
kravičky a Čiperné babičky.
Řeč je ovšem o vinobraní, takže se samozřejmě můžete těšit i na
ochutnávku vín, která je pro vás připravena mimo jiné také při procházce vinnou stezkou. Na ní si můžete otestovat své degustátorské Pijáci dobrého vína i milovníci skvělé zábavy, hurá na Plumlovznalosti, protože budete poznávat, jaké víno je vám právě podáváno. ské vinobraní!

BASKETBAL:
čtvrtek 21. září:
18:00 BK Olomoucko - BK Opava (přípravné utkání na Kooperativa NBL, hala
Sportcentrum-DDM)

CYKLISTIKA:
sobota 23. září:
13:00 MČR Madison (Velodrom, Prostějov)

KULIÈKY:
neděle 24. září:
11:00 4. Bedihošť Open (turnaj pro juniory i
dospěléproširokouveřejnosti,areálBedihošť).

LEDNÍ HOKEJ:
středa 20. září:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Havířov (4. kolo WSM ligy, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

 DIVADEL
 

Kino METRO 70

aneb, co se
  STAVY kde děje…
Knihovna

Vápenice 9, Prostějov
pondělí 18. září
17:00 SETKÁNÍ P. HŮLOVOU
Autorské čtení známe prozaučky, držitelky několika literárních ocenění, se
uskuteční rámci jedinečného projektu
„Spisovatelé do knihoven“, jehož cílem je
představit čtenářům zajímavé současné
české autory.
(podkrovní sál)
úterý 19. září
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU
průběhu čtyř přednášek budou příjemnou, populárně naučnou formou představeny slavné astronomy rudolfínské
doby dozvíte se mnoho zajímavého
slunečních hodinách od antiky až po
současnost. Tématem prvního semestru
bude astronomie.
Akce je určena seniorům.
středa 20. září
16:00 HUDEBNÍ KALEIDOSKOP
JANA REJŽKA
Poslechový pořad hudebního kritika publicisty představí ukázky domácí zahraniční
hudební tvorby, upozorní na zajímavé tituly, interprety, styly žánry zalistujeme také
jeho nové knize „Poslední slovo má Jan
Rejžek!“.
(podkrovní sál)
16:00 LEKCE MOZKOVÉHO
JOGGINGU PRO STUDENTY
Tato lekce trénování paměti je určena
hlavně studentům. Seznámíte se paměťovými technikami, které můžete využít při
učení zapamatování si dat, číselných řad,
slovíček podobně.
(učebna)
čtvrtek 21. září
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace vámi
budou řešit konkrétní událost.
Kino klub
do 30. září
SVĚT HARRYHO POTTERA:
ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Školní 4, Prostějov
do 30. září
pondělí 18. září
JAK
SBALITNEJLEPŠÍKAMARÁDKU
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSdo 30. září
TA PROSTĚJOVA
SOVIČKIÁDA
poslechu hrají manželé Vyroubalovi
do 30. září
MÌSTSKÉ DIVADLO
THIS BODY BELONGS TO ART
Výstava děkana Fakulty umění Ostravské PROSTÌJOV
univerzity Františka Kowolowskiho, který
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
je jedním významných českých umělců.
roce 2000 byl nominován na Cenu Jindři- čtvrtek 21. září
19:00
OTEVÍRÁM
cha Chalupeckého. Ve své tvorbě se věnuje
mnoha médiím (kresba, malba, objekt, in- koncert ostravského zpěváka, skladatele
improvizátora Patrika Kee, který během
stalace, video, akce, performance atd.).
okamžiku dokáže strhnout publikum
do úžasného světa jeho srdce, tónů, hudebních vln, ozvěn zvukových proměn
(přednáškový sál)
Kostelecká 39, Prostějov
pátek 22. září
sobota 23. září
19:00
FINDING
AMERIKA:
HANÁCKÁ HUDEBNÍ
GANGSTEŘI NAŠEHO ODDÍLU ¨
ALTERNATIVA VOL.1
Muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží
Vystoupí kapely: Mancuso, Sibérija po dobrodružství hledají poklad americHynkovy zámky
kého gangstera Lanzy Ručky...
(divadelní sál)
Účinkují: V. Lužný, L. Kameníček, T.
Zámek Prostìjov
Snášelová, K. Vejmělková, M. SeiberPernštýnské nám. 8, Prostějov
tová, P. Martínková, D. Kopecká, K.
do 1. října
Dohnalová, A. Buršová, M. Tabery, M.
KYTICE PRO RADOST
Osladil, O. Kučera, A. Špičák, V. Palatý
výstava olejomaleb Jarmily Čerevkové
další.
Školní 1, Prostějov
pondělí 18. září
14:00 Zpívej
animovaný muzikál USA
17:30 Temná věž
akční sci-fi USA
20:00 Planeta opic
dobrodružné sci-fi USA
úterý 19. září
14:00 Zpívej
17:30 Který je ten pravý?
americká romantická komedie
20:00 Americký zabiják
akční thriller USA
středa 20. září
17:30 Po strništi bos
české komediální drama
20:00 Neruda
životopisné drama USA
čtvrtek 21. září
17:30 LEGO® Ninjago® film
americký animovaný film
20:00 Kingsman: Zlatý kruh
akční komedie USA
pátek 22. září
15:30 LEGO® Ninjago® film
19:00 Zahradnictví: Dezertér
drama ČR
sobota 23. září
15:30 LEGO® Ninjago® film
17:30 Zabiják & bodyguard
akční komedie USA
20:00 Kingsman: Zlatý kruh
neděle 24. září
10:30 Velká oříšková loupež 2
animovaná komedie USA
15:30 LEGO® Ninjago® film
17:30 Dunkerk
válečné drama USA
20:00 Kingsman: Zlatý kruh

DUHA

ECHO

MALÁ KOPANÁ:
sobota 23. září:
8:00 2. turnaj 1. okresní ligy mužů (kluby
Vrbátky, Medvědi PV, Otinoves, Laškov,
hřiště Vrbátky).
8.00 2. turnaj 1. okresní ligy mužů (kluby
Juniors Hluchov, Dobrochov, Chaloupka
PV, Kobeřice, hřiště Hluchov).

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. listopadu
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava nedožitým 90. narozeninám
prostějovského rodáka Františka Sysla
st. (1927-2013) se věnuje nejen jeho restaurátorské činnosti, ale ve stejné míře
jeho volné tvorbě

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
pátek 22. září
17:00 NOC SOKOLOVEN
jaká zákoutí skrývají staré tělocvičny či
jaké možnosti pro vás vaše děti nabízí
vstup do Sokola aneb celorepublikový
den historií architekturou Sokola - den se
sokoly sokolovnách

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 12. listopadu
AUTÍČKA PRO MALÉ VELKÉ
Máte rádi retro hračky? Tak přijďte zavzpomínat na autíčka, která se vyráběla
Československu v sedmdesátých až devadesátých letech 20. století hrály si nimi
tzv. „Husákovy děti“.

Zámek Konice
do 21. září
„OBRAZY, OBRÁZKY MALŮVKY“
výstava obrazů Jaroslava Matějky Josefa
Langera

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 24. září
POPPINS LIGHT
výstava představuje videoinstalace studentů AVU Kateřiny Holé Davida Fesla

Avatarka
do 31. října
„ČISTÝ PRŮSTŘEL TVORBOU“
výstava umělecké tvorby malíře žijícího tvořícího střídavě Praze na Severní
Moravě Alexandera Mosia prezentuje
tematicky zajímavý rozmanitý soubor
portrétů, krajiny, zátiší, figurálky lidí
fauny, též abstraktní smalty meditace
nad květinou

Zámek Plumlov
neděle 24. září
17:00 PAMĚTNÍ SÍŇ
ALOISE DOLEŽELA
vernisáž výstavy
neděle 24. září
17:00 HRNCE A HRNEČKY
ZE ŠPAJZŮ NAŠICH
PRABABIČEK
aneb keramické nádobí
z 17. a 18. století
vernisáž dlouhodobé výstavy

NOHEJBAL:
neděle 24. září:
18:00 Prostějov - Modřice (semifinále
extraligy družstev, dvorec u Sokolovny na
Skálově náměstí)

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Sobota

16.9.

15.30-17.30

Neděle

17.9.

11.00-12.00
14.00-15.00

Zahrádkáři v Určicích

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* pondělky se koná program pro rodiče
malými dětmi, který vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební manuální schopnosti
* úterý od 17:00 do 19:00 hodin se
uskuteční vzdělávací setkání hlídáním
dětí, na programu je beseda J. Rozehnalovou na téma: Úskalí výchovy tří více
dětí
* ve čtvrtek 21. září od 17:00 do 19:00
hodin se koná KORÁLKOVÁNÍ - tvořivá
dílna E. Svobodovou.

akce
v regionu...

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova
15. roce 2017 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií do sluchadel drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.

LIPKA, z.s. Tetín 1, pořádá v rámci Akademie seniorů „Výlet do Velkých Losin“, který se uskuteční v úterý 19. září. Sraz účastníMC Cipísek
* volné herny pro rodiče dětmi do 5 let ků je v 6:45 hodin na hlavním nádraží.
probíhají vždy pondělí od 15:00 do
Ve středu 20. září od 17:30 hodin pořádá
17:00 hodin
* podzimní cyklus pravidelných programů Moravsko-slezská křesťanská akademie předpro rodiče dětmi od tří měsíců do pěti let nášku KELTOVÉ NA PROSTĚJOVSKU,
kterou na téma „Objev velkého významu,
bude zahájen od 18. září
obchodní výrobní centrum Němčicích na
Ekocentrum Iris
Hané“, prosloví Hana ČIŽMÁŘOVÁ, archeolog Muzea Prostějova. Místo konání CyriloHusovo nám.67, Prostějov
* pátek 22. září se Kolářových sadech usku- metodějské gymnázium, Komenského ul. 17.
teční DEN BEZ AUT, na programu buSvaz tělesně postižených ČR, o. s. Prodou aktivity pro děti.
* sobotu 23 září od 8:55 do 18:00 hodin stějově, Kostelecká 17, nabízí zapůjčení
se koná „Geologická exkurze Sobotín“ kompenzační pomůcky, např. polohovací
určená všem zájemcům geologii vlasti- lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili rozvoz povědu
můcek. Bližší info kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
SONS PROSTÌJOV
* pondělí 18. září od 14:00 hodin je na Příští úterý 26. září vás zveme na DEN
programu „Posezení kávy čaje“
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Charity Pro* úterý 19. září se koná prohlídka zám- stějov, který bude zahájen 8:00 hodin mší
ku v Náměšti na Hané, rámci výletu je svatou kostele Povýšení svatého Kříže na
naplánován oběd v místní restauraci situ- Filipcově náměstí Prostějově. Od 9:30 hoované kousek od zámku - odjezd Prostě- din vás čeká na Domově Daliborka přilehlé
jova vlakem 8:02 příjezdem do Náměště zahradě prezentace služeb, doprovodný prona Hané 8:42
gram včetně ukázky výrobků našich klientů
* ve čtvrtek 21. září se od 9:00 do 12:00 drobné pohoštění. Vyvrcholením programu
hodin koná Pletení z pedigu
bude od 16:00 hodin recitál Tomáše Zedka
hity našich největších autorů.
CENTRUM PRO RODINU
nám.J.V.Sládka2,Prostějov
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo* každé pondělí od 9:00 do 12: 00 hodin mouc Prostějově nadále poskytuje služby
probíhá MATEŘSKÉ CENTRUM progra- nevidomým slabozrakým občanům na admem pro nejmenší
rese: Kostelecká 17, Prostějov.

ZO ČZS v Určicích
pořádá PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
za účasti včelařů. V sobotu 23. září
bude v přísálí určické sokolovny otevřeno od 14:00 do 18:00 hodin a v neděli 24. září od 10:00 do 18:00 hodin.
Vstupné dobrovolné, bohatá tombola.

Bazar knih v Němčicích
Od pondělí 18. do středy 27. září pořádá
Městská knihovna Němčice nad Hanou
bazar knih, cena jedné knihy je pouhou
pětikorunu. Vybírat budete moci z knih
pro děti, dospělé a naučné literatury.
Akce bude probíhat vždy v rámci otevírací doby knihovny.

Konec vodníků ve Vojtěchově
V zeleném vyrazí lidé z Vojtěchova na
akci Konec vodníků ve Vojtěchově. Začátek je plánovaný na 20:00 hodin, zahraje kapela Roseband.

Horská kola na Záhoří
Tuto sobotu 23. září se prostor u křížku
na Záhoří v Mostkovicích stane výchozím bodem pohodového závodu ve
sjezdu horských kol. Trénink začne od
9:00 hodin, samotné závody se budou
konat od 12:30 do 15:00 hodin. Vyhlášení výsledků proběhne od 19:00
hodin v občerstvení u Sandokana, kde
je plánovaná i afterparty.
Po prázdninové přestávce připravil Klub
historický státovědný Prostějově na září akci
nazvanou „Martin Lecián - zločinci zločinnosti meziválečné republice“. Přednáška se bude věnovat životnímu příběhu
jednoho nejvýraznějších zločinců československé historie. Klubová přednáška se
uskuteční úterý 19. září od 17:00 hodin ve
výstavním sále Státního okresního archivu
Prostějov (Třebízského 1).
V rámci 60. výročí založení ZO ČZS
Držovice se prostorách Obecního domu
uskuteční v sobotu 23. 24. září ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA. Otevřeno
od 10:00 do 18:00 hodin. Součástí výstavy budou ukázky výpěstků členů občanů tvorby malíře-zahrádkáře Vlastimila
Boka
LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rehabilitačních kompenzačních pomůcek,
Prostějov Hacarova 2 nabízí zapůjčení polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
fr. hole, WC křesla 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



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 18. září 2017
Číslo 38tRočník 21
Naleznete
uvnitř

SERVIS
PRO ŽENY
 Po přestávcesevracítradičnítematická strana nejen pro něžnější pohlaví.
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JEDNOU


a v Davis Cupu sestupují

o Masaryka
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 Prostějovský magistrát touží po
pozemcích za místním nádražím
a bezdomovcům tak hrozí nucený
odchod z tohoto prostoru. Čtěte
v příštím čísle!

 Výstavba komunitního domu
zahájena! Stavba v ulici Sušilova
bude sloužit jako komunitní dům
pro seniory s pětadvaceti bytovými
jednotkami.
 Prostějovský tenisový talent Vít
Kopřiva (1997) pokračuje v úspěšném tažení turnaji kategorie Futures,
naposledy se v srbském Zlatiboru
probojoval do semifinále dvouhry.

 
608 960 042

SKVĚLÉ
ESKÁČKO

 Fotbalisté Prostějova uzmuli hanácké derby ve Vyškově. Prestižní duel
režíroval Kroupa
strany 34 - 35

JESTŘÁBI
ŠOKOVALI
 Prostějovští Jestřábi sice prohráli domácí premiéru, ale pak
vyloupili sídlo pražské Slávie
strany 42-43

ŠLÁGR VEČERNÍKU - ATLETIKA
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 Někdejší boxer prostějovského
BC DTJ Ĺudovít Plachetka odsouzený za znásilnění chce nový proces.
Krajský soud v Brně se začal žádostí
zabývat ve středu.

 Hokejový SK Prostějov 1913,
který zůstal na mládežnickém poli
jediným místním oddílem, bude
v nadcházející sezóně spolupracovat
s regionálním trenérem brankářů
ČSLH Rostislavem Košárkem.

HAAG, PROSTĚJOV
Poprvé od roku 2005 sestupují tenisté České republiky ze Světové skupiny
Davisova poháru. V baráži,
která se hrála o uplynulém víkendu v Haagu,
podlehli Nizozemsku 2:3.
A to i přesto, že po úvodních dvouhrách vedl výběr nehrajícího kapitána
Jaroslava Navrátila s tenisty
TK Agrofert Jiřím Veselým,
Lukášem Rosolem a
Adamem Pavláskem v sestavě líbivých 2:0. Třetí bod
ale v dalším průběhu nedokázali přidat...
VÍCEČTĚTENASTRANĚ41

VIDEO&FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Uplynulou středu odpoledne si představitelé politické reprezentace města,
vojáci, policisté a členové kulturních a společenských organizací připomněli na prostějovském náměstí 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
„Měli bychom mít stále na paměti, co tatíček Masaryk udělal pro vznik
Československa a vůbec celou demokracii,“ podotkla ve slavnostním proslovu
Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

'

PROSTĚJOV Každoroční vyvrcholení atletické sezóny v regionu
je tady! Ostatně jako vždy s příchodem podzimu. Velká cena města Prostějova 2017 v běhu na 110 metrů překážek mužů má tentokrát na programu už 71. ročník, tradičně je součástí celého mítinku
a proběhne v neděli 24. září od 14.30 hodin na školním stadionu
RG a ZŠ ve Studentské ulici.
Hlavní překážkový závod přijde na řadu přesně úderem šestnácté
hodiny a jeho ústřední hvězdou bude dlouholetý reprezentant České republiky, národní rekordman i držitel časového maxima Velké
ceny města Prostějova 13,61 sekundy z roku 2010 Petr Svoboda.
„Peťa teď zaběhl na jedné exhibici vynikající čas 13,10 sekundy,
navíc proti větru. Tímhle výkonem by získal stříbro na letošním
mistrovství světa, takže má skvělou formu, což mi potvrdil, když
jsme spolu mluvili po telefonu. Říkal, že by u nás v Prostějově rád zaútočil na rekord ČR v podobě času 13,27 vteřin,“ prozradil Večerníku
ředitel Velké ceny města PV Milan Čečman.
Lákavá jména a lité boje slibuje také tradiční doprovodné klání
v oštěpu Memoriál Ed. Rozbořila, který napíše osmadvacátý ročník
a malé ceny překážek dorostenců či žáků včetně dalších rámcových závodů.
(son)
PODROBNĚJŠÍ POZVÁNKU ČTĚTE NA STRANĚ 41

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 8. KOLO

TJ SOKOL URČICE
SK LIPOVÁ
SOBOTA 23.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 24.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 24.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 24.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 24.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz
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V plném běhu je podzimní program nižších výkonnostních soutěží a současně tak i FOTBALOVÁ DEVÍTKAVEČERNÍKU. Celoroční
tipovací soutěž určená věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která se těší velkému zájmu fotbalových expertů, za
sebou má již půltucet kol podzimní části. Dnes pokračujeme sedmým dějstvím.
Tentokrát se však všem soutěžícím musíme omluvit, že na tomto tradičním místě nenajdou své výsledky z uplynulého víkendu,
ani průběžné pořadí. Těsně před uzávěrkou jsme totiž museli řešit vážnou zdravotní indispozici sportovního redaktora a údaje
by tak nebyly kompletní, ani by je nebylo možno považovat za oficiální. Z tohoto důvodu je najdete v průběhu týdne na internetových stránkách www.vecernikpv.cz a také v příštím tištěném vydání. Současně pak budeme v nadcházejících dnech kontaktovat vítěze z posledních kol, abychom jim předali ceny. Děkujeme za pochopení.
Nadále pak platí, že na celkového vítěze, kterého určí nejvyšší bodový součet za celý rok, čeká lukrativní odměna v podobě
DVACETITISÍC KORUN. Zkrátka ale nepřijdou ale 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!
Nezapomeňte, že od minulého týdne je pro vás k dispozici
NOVÝ E-MAIL PRO ZASÍLÁNÍ TIPŮ!
%!jl
ÈEKÁME NA PÙLDRUHOU STOVKU
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FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 19. KOLO:
TIP

1

0

2

1.SK Prostějov-Valašské Meziříčí
2. Kojetín - Plumlov
3. Určice - Lipová
4. Jesenec – Šternberk „B“
5. Čechovice „B – Určice „B“
6. Vrahovice - Vícov
7. Bedihošť – Němčice n. H. „B“

JAK SE BODUJE?
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8. Olšany – Mostkovice „B“
9.1.SKProstějov–BaníkOstrava„B(st.dorost)

JAK SE HODNOTÍ?
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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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PROSTĚJOV Minulý čtvrtek se v prostějovském muzeu uskutečnila vernisáž výstavy Pod kůží
Marsya věnovaná osobnosti restaurátora a malíře Františka Sysla (1927–2013), prostějovského
rodáka, který by letos oslavil devadesáté narozeniny. Výstava se zaměřuje především na jeho restaurátorskou činnost, ale i na volnou tvorbu. Návštěvníci si mohou zakoupit stejnojmenný katalog, vydaný pro tuto příležitost. Výstavu připravilo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži a Muzeem umění
Olomouc. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Natálie
MORÁVKOVÁ
Kurátorkou právě započaté výstavy je
Jitka Vybíralová Gajdošíková, slovo
během čtvrteční vernisáže měla i Veronika Syslová, snacha malíře, o bravurní
hudební doprovod na klavír se pak
postaral vnuk Jan Sehnal. „Restauro-

vání je umělecká činnost, pro kterou je
zásadní, aby restaurátor byl vyzbrojen
nejen vědeckými a technickými znalostmi, ale aby měl i výtvarné dovednosti, vztah a úctu k dílu, neboť jeho
zodpovědnost je veliká. Prochází mu
rukama nenahraditelné a penězi nevyčíslitelné hodnoty. Umělecké dílo je
křehký organismus, ať se skládá z tónů,
veršů, či tvarů, nebo barev, a porušení
jakéhokoliv detailu ovlivní vyznění
celé skladby. Restaurátor v úloze dirigenta a zároveň interpreta musí dbát
na každé znaménko, vycítit každý odstín, musí umět naladit všechny struny,

oživit a rozehrát celou skladbu tak, aby
vyzněla v plné kráse a sdílnosti, jak ji
zkomponoval autor,“ říkával František
Sysel.
Umělec se narodil 8. října 1927 v Prostějově. Na střední vzdělání navázal
od podzimu 1949 studiem na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze,
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Karla Veselého na
oddělení restaurování a nakonec na
Akademii výtvarných umění v Praze,
kde na Speciální škole pro malířské
techniky a restaurování obrazů v roce
1954 absolvoval u prof. Bohuslava
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Slánského. Zásluhy Slánského a jeho
ateliéru, jehož absolventi byli později
souhrnně označováni jako „československá restaurátorská škola“, jsou mimořádné, svými znalostmi a výsledky
naše restaurování zařadili na mezinárodní úroveň. Zásadním krédem se
stala myšlenka, že restaurátor musí
být nejen řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž
i umělcem.
Nekompromisní chod dějin jej postavil do role umělce, jenž se rozhodl
odsunout své osobní umělecké ambice a plány až na druhé místo a věnovat
se záchraně a uchování uměleckých
děl autorů, kteří tu byli před námi.
Vedle krajin to byly zejména portréty, jimž věnoval svoji tvůrčí energii. Představovaly především členy

'  

rozsáhlého rodinného okruhu autora
a z něj v prvé řadě vlastní děti, jejichž
portréty patří k umělcovým nejzdařilejším portrétním dílům. Osobními
zprávami blízkým byly novoročenky,
které František Sysel vytvářel v cyklech
a rozesílal svým přátelům. S lehkou
hravostí se soustředil na jedno abstrahované téma. To technikou pastelu či
akvarelu v jemných obměnách a nuancích zachycoval, jako by šlo o nějaký
osobitý repetitivní koncept. Jsou to
kresby, které zasáhnou svojí křehkostí,
vypoví nám něco o velkorysosti jejich
tvůrce, o jeho skryté oběti, jíž vděčíme
za záchranu tolika unikátních děl.
Další informace o Františku Syslovi
je možné načerpat přímo v muzeu
na výstavě nebo v katalogu. Výstava
potrvá do 19. listopadu a je připra-

ven také doprovodný program, a to
21. září od sedmnácté hodiny, kdy
proběhne Muzejní podvečer s profesorem Ladislavem Danielem na
téma nejvzácnějšího díla restaurovaného F. Syslem - Tizianova obrazu Apollón a Marsyas.
Co další akce? V neděli 8. října, v den
mistrových nedožitých 90. narozenin, se od patnácté hodiny uskuteční
komentovaná prohlídka výstavy, kterou povede akademická malířka a restaurátorka Marie Dočekalová, dcera
Františka Sysla. Nakonec ještě 2. listopadu od sedmnácté hodiny v rámci
Muzejního podvečera bude o restaurátorských pracích Františka Sysla
na románských a gotických malbách
v Třebíči a Nebovidech přednášet Kateřina Dvořáková.

Na LiStOVáNí tryskaly emoce
PROSTĚJOV Dva životy, dva osudy, dva příběhy. Uplynulý čtvrtek
měli návštěvníci LiStOVáNí možnost ponořit se do prostředí ordinace dětské psycholožky pracující
s problémovými dětmi. Torey
Haydenová píše knížky vycházející z její dlouholeté praxe zejména
   
v USA, a jednou takovou je i Zvíře:
Příběh o klukovi, který promluvil. Vystupuje v ní Kevin, který po
 
traumatu čtyři roky ne!"   životním
promluvil, Charity, jejíž energie
a zapálenost byly příčinou nejedné
 #$
 katastrofy, a samotná Torey.
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Tereza MACHOVÁ

17091211034

Herci Věra Hollá a Pavel Oubram z Jihočeského divadla si v rámci známého
LiStOVáNí připravili v prostějovském
Městském divadle výtečnou, emocemi nabitou dramatizaci knihy Zvíře.

Po prázdninové pauze jde o v řadě první scénické čtení v Prostějově. Místní
se na něj zjevně velmi těšili, sál byl totiž
do posledního místa plný. A že bylo
o co stát.
Na scéně vedle sebe balancovaly dva
těžké osudy malých dětí, s nimiž Torey, dětská psycholožka a terapeutka,
na nějaký čas sdílela život. Na jedné
straně zde byl Kevin. Hoch, který kvůli
děsivému traumatu nejprve nemluvil
a byl vůči ostatním agresivní, a poté, co
opět nabyl schopnosti řeči, se stal ještě
agresivnějším a nezvladatelnějším. Na
druhé straně příběhové linie pak byla
Charity, jejíž upovídanost a energická
živost byly příčnou nejedné lapálie.
Diváci měli takto možnost nahlédnout
do těžkého a občas i humorného prostředí dětské psychologie, kde se sama
sebe psycholožka s výčitkami ptá:
„Nevypustila jsem Frankensteinovo
monstrum, když jsem mu dovolila vy-

jít ven z klece, kterou si sám vytvořil?“
A následně v telefonu od desetileté
pacientky zadržené policií slyší: „Ale
já se nesnažila ten vlak vykolejit. Jen
jsem chtěla vidět, jestli se nějaká věc,
kterou dáš na koleje, po přejetí vlakem
zplacatí.“
I když v knize nezazní, jak se osudy
těchto skutečných dětí vyvíjely dál,
návštěvníci LiStOváNí to mohli zjistit. Měli totiž jedinečnou příležitost
diskutovat se samotnou autorkou
knihy, jež do Prostějova přijela až ze
Skotska, a tak se mohli dozvědět třeba to, že Kevinova léčba byla úspěšná
a v současnosti má ženu a dvě děti
a pracuje jako vrátný v nemocnici.
Podle Kevinova životního osudu byl
v osmdesátých letech dokonce natočen i film Bariéra mlčení. Ale sama
autorka přiznává, že není příliš vydařený, protože se takřka vůbec nedrží      q+     _   #     *
, -
skutečnosti.

G ]^]>FZ
Kostelní koncert Karla Kekešiho s Dagmar Cáskovou potěšil duše
PROSTĚJOV Minulou středu proběhl v prostějovském kostele Cyrila
a Metoděje koncert v podání Karla Kekešiho, který pořádala farnost
Povýšení sv. Kříže pod záštitou primátorky Statutárního města Prostějov Aleny Raškové. Jako host vystoupila Dagmar Cásková. Slyšet jste
Brněnské ulici mohli například skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, F. M.
Bartholdyho a další. Večerník byl mezi posluchači.
reprezentovaly písně folklorní a lidové.
Natálie MORÁVKOVÁ Karel Kekeši zahájil své vystoupení
skladbou Ave Maria, při níž prošel mezi
Před začátkem se mezi sebou lidé bavili návštěvníky od zadní části kostela až
s přátelským nádechem. V okamžiku, úplně dopředu. V kostele byla velmi
kdy zazněly první tóny, utichli a poslou- dobrá akustika, proto se přítomní mohchali. Koncert byl rozdělen na tři částí, li plně oddat krásným tónům i hlasům
přičemž tu první představovala vážná Kekešiho a Cáskové, tudíž si je mohhudba, druhou populární, poslední část li maximálně užít. Po každé písni se
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kostelem rozléhal zasloužený potlesk,
dokonce i pár slziček ukáplo. Na závěr
se dokonce lidé osmělili a zpívali společně s oběma protagonisty. Úplně na
konec pak Karel Kekeši všechny naučil
netradiční, zato však pěkně rytmickou
a veselou písničku, neboť se nerad loučí
smutnými tóny. Zazněla tak hebrejská
Hava Nagila, což v překladu znamená
Radujme se, veselme se.
Po skončení koncertu se pak lidé
s Karlem Kekešim i s Dagmar Cáskovou až dojemně loučili. Celkově se vše
odvíjelo v kamarádském duchu a skvělé atmosféře.

letos slavíme jubileum...
j
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Finále MISS
PRIMA KIVKY jje tady
y

ÚSPCH

RODA,KA Z PIVÍNA
Prostjovanky Kamila ŠttaXová
UŽ VYHRÁLA...

EX

EXKLUZIVNĚ

Vítzka
V
ít k soutže
tž spolen
l   s moderátorem
d át
fifinálového
ál éh
veera Miroslavem Šim-nkem.
Foto: Facebook

PROSTĚJOV BRNO Předminulou sobotu 10. září se v Besedním
domě na půdě jihomoravské metropole v Brně konal desátý ročník
soutěže krásy těla, ale především
duše Miss a Mistr Charme 2017.
A v prestižním klání zvítězila sympatická Dominika Smýkalová
z Prostějova!
Finálový večer moderoval herec Miroslav Šimůnek, který se stal známým
zejména díky hlavní roli v Troškově
pohádce Z pekla štěstí. Na programu
bylo plno atraktivních vystoupení,
v nichž se snoubily právě krása a šarm.
Předvedli se i ti nejúspěšnější vítězové
předešlých ročníků soutěže.
V porotě zasedli Miss Mirabelle
z Francie, ředitelka soutěže Jana Couralová, mistryně světa v trojskoku Šárka

Dominika Smýkalová (uprost!ed) ve spolenosti dalších dvou úspšných finalistek.
Foto: www.charmemodels.cz
Kašpárková, fotbalista Petr Švancara,
herec Jakub Uličník a řada dalších
známých osobností.
Za vítěznou Dominikou Smýkalovou
na druhé místo dosáhla temperamentní a nápaditá Amálie Foltýnová a třetí
skončila slečna Barbora Ostřížková.

„Všem moc děkuji za gratulace,“ vzkázala vítězka, na kterou kromě darů
čeká i netradiční focení pod vodou či
spolupráce s modelingovou agenturou
Charme. „Jsem na svoji prozatím jedinou dceru skutečně hrdá,“ netajila radost její maminka Miroslava. (mls)

PROSTĚJOV Uběhlo to jako
voda. Jediná regionální a zároveň
také moravská zástupkyně vstoupí již zítra na prkna pražského
Branického divadla, kde se bude
rvát o titul nejkrásnější a nejvíce
charismatickou ženu oblých
křivek ČR a SR - MISS Prima
křivky. Kamila Štětařová však už i
díky hlasům od čtenářů Večerníku
jjedno své vítězství získala!

Josef POPELKA
Pátý ročník se blíží ke svému vrcholu, když na dvanáctku nezkrotných
a
nekontrolovatelných
žen
čeká velké finále. Mezi tuctem
dam nebude chybět ani Kamila
Štětařová. „Nervozitu zatím vůbec
nepociťuji. Spíš se na finálový večer

hrozně těším. Jsem zvědavá, jak se
zúročí naše skoro půlroční práce
a jak všechno dopadne,“ potěšeně
pronesla několik hodin před startem finále soutěžící číslo 5. Podpořit
Kamilu pojede rodina a několik
blízkých přátel. „Bohužel kvůli dnu
konání se spousta mých kamarádů
zúčastnit nemůže, ale já se je pokusím nezklamat a dovézt třeba i tu
korunku,“ dodala věčně usměvavá
rodačka z Pivína.
Jedno prvenství však tato sympatická slečna už má v kapse.
Díky internetovému hlasování na
Facebooku se může Kamila těšit z
titulu MISS Prima křivky - Facebook 2017, který získala za rovnou tisícovku vašich hlasů! „Ze
získání této korunky jsem nadšená.

Foto: archiv Ve erníku
Moc chci poděkovat všem, kteří si
našli chvilinku času a dali mi ´like´.
A obrovský dík patří i mým přátelům,
kteří odkaz sdíleli a rozposílali dál.
Bez nich bych titul nikdy nezískala,“
vzkázala sedmadvacetiletá pracovnice oddělení radiační onkologie
Nemocnice Prostějov.
Přehlídka krásných žen s oblými
tvary startuje již zítra, tj. 19. září od
19:00 hodin v pražském Branickém
divadle. Večerník, jakožto mediální
partner soutěže, bude vše pozorně
sledovat a vše podstatné vám přinese
v exkluzivním rozhovoru s Kamilou
Štětařovou.

V KOSTELCI NA BEZRUČE NEZAPOMNĚLI. OSLAVILI 150 LET OD JEHO NAROZENÍ
Setkání se účastnily necelé tři desítky místních, sokolové zvou na nedělní „véplaz“ do Ptení

KOSTLEC NA HANÉ „Poznal jsem Hanou v době žní,“ odpovídal s přimhouřenýma očima Petr Bezruč, proč se přestěhoval
právě do Kostelce na Hané. Autor Slezských písní, jehož jméno
dodnes nese nebývalé množství náměstí či parků po celé naší
republice, se narodil 15. září v Opavě. Uplynulý pátek se u jeho
pomníku v Kostelci na Hané sešli zástupci města, kraje, členové
zdejšího chrámového sboru a téměř tři desítky místních, aby si
připomněli 150. výročí jeho narození. A Večerník byl u toho!

VIDEO&FOTOGALERIE
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v roce 1967 při příležitosti 100. výročí
Bezručova narození. Tehdy se v parčíku nedaleko centra Kostelce nepochybně sešlo výrazně více místních. Po
půlstoletí jich přišly necelé tři desítky.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Martin
ZAORAL

„Ještìr“ pøispìl
na stavbu sokolovny

„Šuhaj z Hané práce hledí a dbá, aniž
v díle prahne po děvuše, ví, že žena
raz za práh přikluše, tři dny a tři noci
bude svatba.“ Právě báseň Hanácká ves
ze sbírky Slezské písně, z níž je tento
úryvek, byla jednou ze tří, které zazněly v pátek u památníku Petra Bezruče
v Kostelci na Hané. Socha z dílny skvělého výtvarníka a kosteleckého rodáka Karla Otáhala je již 50 let jednou
z dominant městečka. Odhalena byla

Petr Bezruč poprvé Kostelec navštívil
v roce 1895 na jedné ze svých dlouhých vycházek a „živý obraz bohaté
roviny“ si ho zcela podmanil. Trvale
se do zdejšího Červeného domku
nastěhoval v roce 1939. Po skončení
druhé světové války se stal „národním
básníkem“, který se však stále více stahoval do samoty, utíkal před veřejností
a jakýmikoliv ovacemi. Z Kostelce na
Hané rád podnikal pěší túry a koupal

Pomník Petra Bezrue, který vytvo!il místní rodák Karel Otáhal, už padesát let neodmysliteln pat!í ke Kostelci
na Hané. Uplynulý pátek u nj bylo živo.
Foto: Martin Zaoral
se v Romži nahý. Díky tomu se udržoval zdravý a ve velmi dobré kondici,
která mu vydržela do jeho devadesáti
let. Zemřel v roce 1958 v olomoucké
nemocnici.
Místní jej považovali za svéráznou
figurku, většinou jej však měli rádi.
Přispěl mimo jiné na stavbu zdejší

sokolovny, za což se mu od zdejších
sokolů dostalo přívěšku ve tvaru zachmuřeného ještěra, kterým se dle
svých slov cítil tak trochu být. „Při této
příležitosti bych rád poděkoval Olomouckému kraji za to, že se konečně
dočkáme důstojné opravy Červeného
domku, v němž Petr Bezruč u nás žil,“

zmínil se při této příležitosti starosta
Kostelce František Horák.

„Véplaz“ do Ptení
bude stát za to!
Položením kytice k pomníku Petra Bezruče připomínka výročí narození v Kostelci na Hané nekončí. V galerii Zelený

domeček ve zdejší Bezručově ulici je k vidění výstava „Vážený Ještěre, drahý Petře
Bezruči“. 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 pak připomene pečlivě připravovaný „Bezručovské véplaz“. Turistický
pochod z Kostelce do Ptení se bude
konat v neděli 24. září. „Sraz je o půl
deváté u Červeného domku v Bezručově ulici v Kostelci na Hané. Připraveny budou dvě trasy. Delší bude
dlouhá osmnáct kilometrů a povede
z Kostelce přes Bělecký mlýn k zámku
do Ptení. Z něj se vydáme zpět do Bílovic a závěr pochodu bude v hospodě
u Hochvaldů. Kratší trasa povede
z Ptenského Dvorku přes Ptení a Bělecký mlýn opět do hospody U Hochvaldů v Bílovicích. Těšit se mimo jiné
můžete na prohlídku zámku ve Ptení,
pamětní placku pro každého účastníka,
řadu zajímavostí ze života Petra Bezruče
a nejedno překvapení,“ zvou pořadatelé
z TJ Sokol Kostelec na Hané.

Výstava bonsají nadchla
Blíží seU hvězdárny
velký RODINNÝ
SOUBOJ!
se bude soutěžit
FOTOGALERIE

klikni na

v netradičních sportech
PROSTĚJOV Letošní začátek
podzimu opepří velké klání, které
plánuje Okrašlovací spolek města
Prostějova ve spolupráci se Sportcentrem-DDM a Zdravým městem Prostějov na sobotu 7. října
do parku u hvězdárny v Kolářových sadech v Prostějově.
Rodiny celé i neúplné, tatínci, maminky, babičky, dědečkové, děti,
vnoučci či jen poměrná část, ti všichni mohou dorazit od 14.00 hodin
ve sportovní výzbroji a s velkým
odhodláním se utkat v netradičních
sportovních disciplínách. Záštitu
nad celou akcí, kterou pořadatelé nazývají FAMILIÁDA, převzala přímo
primátorka Statutárního města Prostějova Alena Rašková.
„Naplánovali jsme několik netradičních sportů, ve kterých budou soupeřit rodiny spolu proti jiným, ale
když to početně nevyjde, tak možná

i mezi sebou. Naším heslem je tradiční a snad ještě ne zcela zprofanovaný slogan není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, proto nebudeme počítat výsledky za jednotlivé disciplíny,
ale vůli se jich zúčastnit. Všechny
rodiny budou za svoji účast oceněny
drobnými dárky“, uvedla jedna z pořadatelek Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova.
„Jsem ráda, že se připravuje taková
akce. Ve společnosti se diskutují často problémy současné rodiny, zda je
pořád základním stavebním prvkem
společnosti, ale zapomíná se možná
někdy na to, že místo diskusí je nejlepší se jako rodina sbalit a vydat se
společně ven za pohybem a zábavou.
Tím myslím, že do této společenské
diskuse vstoupíme v našem městě
nejlépe,“ přidala se k pozvánce prostějovská primátorka Rašková. (red)

www.vecernikpv.cz
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Výstava bonsají a její návštvníci.
PROSTĚJOV
Český
svaz
zahrádkářů již popáté uspořádal
v areálu zahrady za kostelem se
vstupem z Kostelní ulice výstavu
bonsají, která trvala od pátku
do neděle. Některé vystavené
exponáty bylo možné dokonce
zakoupit.

Foto: Natálie Morávková

Natálie MORÁVKOVÁ
Výstavu bonsají pořádali nyní v
Prostějově již pátým rokem. „Kroniku máme od roku 1999, pod názvem Bonsai klub Haná jsme od roku
2008,“ prozradila organizátorka Milena Růžičková s tím, že Jaroslav Servus

vyrobil všechny potřebné stoly, které
využívají k výstavám. Členové se ve
službě na výstavě střídali. V sobotu
byla navíc provedena ukázka tvarování bonsají ať už těch vystavených,
nebo těch, které si zájemci sami donesli. Spokojené úsměvy bylo možné
vidět na všech přítomných.

na náměstí přišel, ten určitě nelitoval,“
posteskla si před Večerníkem Ivana
Hemerková, náměstkyně prostějovské
primátorky.
Na nepřízeň počasí žehrali také
stánkaři i kolotočáři. „Takhle jsme
si to nepředstavovali. Prodáváme
cukrovinky a moc zákazníků jsme

 jubileum...
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den nejenom prožili, ale také oslavili.
Považuji to za nesmírnou čest, že my
z celé Hané se dneska potkáváme v
Prostějově, abychom s vámi se všemi se
tady radovali,“ pronesla Marie Pachtová. „Tož aby taky promluvil chlap, tož
já vám řeknu, že je mi taky velkou ctí,
že i nás Hanáky z Pivína zvete do tak
nádherných prostor prostějovské radnice. Ráno jsem si říkal, že nemusí dnes

jakk se hanááci vítali naa raadniici....

vedoucí Kulturního klubu Duha v
Prostějově. „Paní primátorko, a vám
všem ostatním, děkujeme za vřelé
přivítání. Vy to možná ani nevíte, ale
dnes je to už po pětatřicáté v řadě, co
se Hanácké slavnosti konají. Dříve to
pravda bylo v Kolářových sadech, na
to ale pamatujeme snad jenom my,
starší. Jsme tu proto, abychom s celou
Hanou tady v Prostějově náš hanácký

Tetika Pachtová si letos p!ivedla partnera Ji!ího Vrbu Do taneního kola s fešnou Hanakou se pustil také
#   5 ,      &
poslanec Pavel Holík.



Tradice je tradice. A tak i letos
patřilo nedělní pravé poledne v
rámci Hanáckých slavností uvítání
všech hostů na půdě prostějovské
radnice. Kromě primátorky Statutárního města Prostějov Aleny
Raškové nechyběli její náměstci,
další radní, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a
pochopitelně ani tradiční host,
dnes už pětaosmdesátiletá Marie
Pachtová, které neřekne nikdo jinak než tetička.
Do jednací síně primátorky přišli
zástupci národopisných souborů, hosté
z partnerského polského města Šroda,
chybět nemohli ani představitelé kulturních a společenských organizací.
„Určitě budete chtít na úvod slyšet pár
vřelých hanáckých slov. Takže ráda
předám slovo naší tetičce Pachtové,
která si letos přivedla partnera,“ rozesmála přítomné hosty Pavla Vašková,
    .      $
) 6 . * M , + 
  (     x! +$
! +  # ` (   #+  (
#
Foto: Marek Sonnevend
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tomu bylo bohužel jinak, dá se říct,
že celý víkend provázel déšť. To však
fanoušky Martina Maxy a jeho kapely
neodradilo, proto si jeho vystoupení
přišli vychutnat i za vydatného deště.
Zahájení na svá bedra vzala ředitelka
kulturního klubu DUHA Pavla
Vašková, načež se vzápětí rozezněly
skladby ze všech zpěvákových debutových cédéček, dokonce i píseň

PROSTĚJOV „Tož, dófám, že
když venku furt kape, že tady
primátorko taky něco kápne,“
zaškemral rozesmátý Jiří Vrba,
ředitel Divadelního spolku Větřák
z Pivína, když se na radnici sešli
hodovníci z celé Hané. „Tak určitě!
Dnes je alkohol povolen, to říkám
já jako primátorka,“ nenechala
se zaskočit první žena Prostějova
Alena Rašková.
Zatímco radniční sektretářky po
celé síni roznášely šťopičky slivovice, mezi prostějovskými radními
převládaly menší rozpaky. „Já si
taky dám, ať má jeden mladý aktiv-

➢ z titulní strany

ista zase o čem přemýšlet. Napište
ale prosím, že je neděle a ještě k tomu
hodová,“ pronesl první náměstek
Zdeněk Fišer a před Večerníkem do
sebe zkušeným způsobem vyklopil řetízkující slivovičku. Tu nedomítl ani přítomný hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Ten si ale nejdřív na zdraví přiťukl
s tetičkou Pachtovou, neodmyslitelnou součástí Hanáckých slavností
v Prostějově. „Slivovičku si dám, ale
musím být opatrný,“ usmál se hejtman.
A tak se na radnici opět pilo! Snad to
aktivistům, kteří mezitím prováděli
mezi návštěvníky hodů ryzí politickou agitaci, ani opozici pro tentokrát
nevadilo...

Na radnici se popíjelo...

PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ
SLAVNOSTI zahájil v sobotu
po poledni koncert známého
zpěváka Martina Maxy s místním
kytaristou Tomášem Mohrem
a s bubeníkem Davidem Homolou,
který doprovázel na cajon.
Nepsaným pravidlem posledních let
se po dobu Hanáckých slavností stalo
teplé a slunečné počasí. Letošního roku

Martin Maxa bavil poslucha  "     /( (   0
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Alena Rašková. „Chtěl bych vám
všem popřát krásné odpoledne, ale v
tuto chvíli by to asi znělo jako provokace. Obdivuji všechny, kteří jste na
prostějovské náměstí dorazili. Vidím ale
desítky lidí nahoře na balkóně muzea,
takže můžeme alespoň říci, že zahájení
Hanáckých slavností viděly plné tribunu,“ poznamenal na pódiu Ladislav
Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Po slavnostních proslovech politiků
tleskali promočení a prokřehlí diváci národopisným souborům, které
přijely do Prostějova zatančit a zazpívat v hanáckých krojích.

PROSTĚJOV Součástí programu nedělních
Hanáckých slavností v Prostějově byly i projížďky
historickým kočárem občanského sdružení Mylord
Václava Obra z Čech pod Kosířem. Při deštivých hodech bohužel zájem o tuto atrakci neprojevilo tolik
Prostějovanů jako vloni.
Voda valící se z nebe byla pro celé Hanácké slavnosti
jakousi čárou přes rozpočet. Zájemce vozíme stále,
někteří lidé se vůbec deštěm nenechávají odradit.
Máme nachystaný kočár s plachtami, takže se jezdí
i tak. Koním toto nepříjemné deštivé a chladné
počasí nevadí vůbec, ti jsou rozehřátí, mají úžasný
metabolismus. Návštěvníkům zároveň předvádíme
i některá starodávná řemesla. Například jak se opravují lucerny nebo jak se brousí nože či nůžky. Kdo si je
přinesl, tomu jsme je postaru nabrousili,“ usmíval se
věčný optimista Václav Obr. „Nejsou tady sice fronty
jako vloni, ale i tak to tady žije,“ dodal Obr.

sdělila Večerníku Pavla Vašková, vedoucí Kulturního klubu Duha.
Těsně před patnáctou hodinou pak
bylo v plánu pořadatelů slavnostní zahájení Hanáckých slavností na pódiu
před prostějovským muzeem. I v tomto případě sledovala projevy politiků
i přehlídku hanáckých souborů jen
hrstka diváků, která se choulila zimou
a pod deštníky. „Déšť přišel v naprosto
nevhodnou dobu, ještě nedávno jsme
trpěli suchem. Ale co se dá dělat, vítám
na náměstí ty nejotrlejší a věřím, že se
budete cítit dobře,“ pravila při slavnostním proslovu primátorka Prostějova

Velmi smutný obrázek. P!i slavnostním zahájení Hanáckých slavností zely mokré laviky v hledišti prázdnotou... 2× foto: Michal Kadlec

Pětatřicáté Hanácké slavnosti v
Prostějově budou do historie zapsány jako nevydařené. Nikoliv ovšem
vinou organizátorů. Prostě jen počasí
bylo proti a prudký a vytrvalý déšť
tak zkazil radost všem. „Mokré“ bylo
také oficiální slavnostní zahájení na
náměstí T. G. Masaryka.
„O půl třetí měl vyjít od kina Metro
průvod krojovaných souborů za doprovodu dechové hudby a přes Pernštýnské
náměstí měl zamířit až sem před muzeum. Z důvodu počasí jsme bohužel tuto
atraktivní pasáž letošních Hanáckých
slavností museli zrušit. Je nám to líto,“

,ky historickým koárem nebyly tak navštvované jako vloni, déšI ale prý koním v-bec nevadil. AlespoT
nkomu... 
 

Kocór v tróbě, která se zatím na
žádném cédéčku neobjevila. Vznikla
v roce 2014 a je zpívaná hanácky.
Velké ovace obecenstva po každé
skladbě, dokonce i skandování, to vše
jste mohli zažít a slyšet!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník získal
s Martinem Maxou exkluzivní
rozhovor, terý najdete v jednom
z nejbližších čísel.

'  


 

PROSTĚJOV Odpich prostějovských hokejistů do aktuálního ročníku WSM ligy, to navzdory čerstvému
skolení Slavie Praha na jejím ledě
není po dvou předchozích prohrách
žádná sláva. Přesto vězte, že za uplynulé čtyři roky, co se Jestřábi vrátili
do druhé nejvyšší soutěže ČR, jde
o jejich výsledkově stříbrné zahájení.

 

www.

konce vystoupali na úplné čelo tabulky.
V letech předtím naopak začali pokaždé
špatně. Ročník 2015/2016 rozjeli třemi
porážkami, z nichž ale vytěžili aspoň
dva remízové bodíky za neúspěšné zá-

věrečné nájezdy v rozstřelech. Sezóna
2014/2015 pak byla ještě horší, neboť
tři jasné prohry nezkrášloval žádný dílčí
zisk a tehdejší nováček z Hané zůstával
na nule.

Nyní svítí na bodovém kontě jestřábí
letky trojka a dá se říct, že při zohlednění minulých roků to není bilance úplně
k zahození. Ačkoliv mohla být rozhodně
i příznivější.

pořádně jsme
vyrovnání Litoměřic to
s námi šlo až do konce
jenom z kopce.“
 Znamenal rychlý
pohyb hostů pro mužstvo největší potíž?
„Určitě jo, oni bruslili mnohem líp než my. Nebyl to ale
jediný náš problém v dnešním
utkání, navíc jsme zrovna na
tohle byli nachystaní. Viděli
jsme předchozí zápas Litoměřic s Budějovicemi a bylo nám
jasné, že budou po ledě doslova lítat.
Bohužel jsme se tomu správně nepřizpůsobili.“
 Za dva odehrané mače jste jedinkrát skórovali. Co říkáte na trápení
při zakončení?
„Je to špatné. Vyhrát na žádný nebo jeden vstřelený gól se prostě nedá, hlavně musíme víc střílet a poprat se o teče
nebo dorážky v brankovišti.“
 Právě vaše trefa ukázala tento recept. Co k ní říct?

„Když ´Drtinka´ (obránce Drtina pozn.red.) střílí, tak automaticky sjíždím ze své strany k bráně na dorážku.
Což tentokrát vyšlo dokonale. Hned
jsem zakončil a propadlo to tam na
bližší tyč.“
 První dva zápasy vám nevyšly.
Co jste si k tomu řekli v kabině?
„Zatím ještě nic, na nějaké závěry je čas.
Určitě to však není ideální výchozí pozice na začátku sezóny, ztracené body
nám můžou později chybět. Řekl bych,
že vzhledem k prvnímu utkání doma

„No právě. V derby jsme předvedli
dobrý výkon, ale nenavázali na něj,
což je velká škoda. Chyběl nám hlavně
lepší pohyb.“
 Od Litoměřic jste už v minulé
sezóně schytali tři vysoké debakly.
Jde pouze o náhodu, nebo vám tento soupeř nějak nesedí?
„Oni teď mají úplně jiný tým než loni.
A celkově bych řekl, že to fakt je asi
jen náhoda. Třeba nepříznivou bilanci
otočíme a ve zbytku letošního ročníku
je třikrát porazíme.“

Foto:internet

byla cítit větší nervozita, což se promítlo do našeho výkonu. Teď se musíme
s nepříjemnou situací poprat a já
věřím, že se určitě zvedneme.“
 Není propadák s HC
Stadion překvapením
po vcelku kvalitním
výkonu z Přerova?

si nenahráli“

Ostrava (jim) – Z pracovních důvodů se rozhodl opustit kádr hokejistů
Poruby Martin Piecha. Šestatřicetiletý
útočník odehrál mezi lety 2004 a 2010
téměř dvě stě soutěžních duelů v prostějovském dresu a následně mimo
jiné pomohl Frýdku-Místku do první
ligy. Nyní se dobrovolně přesunul do
Českého Těšína a spokojil se s účastí
v krajském přeboru. Ze stejného důvodu se do Opavy přesouvá brankář
Marek Sedlář a v týmu ambiciózního
druholigisty už dále nepočítají ani s Jánem Nikem, jenž strávil poslední dva
rok v Třebíči a předtím pomáhal Jestřábům k záchraně.

Piecha jde do kraje

Šumperk (jim) - O pozici šumperské
gólmanské jedničky se s dvaadvacetiletým René Svobodovu utká o třináct
let starší Adam Vrba. Někdejší brankář
prostějovských Jestřábů se sice již pomalu připravoval na trenérské angažmá, když se po návratu z polského Sosnowiece nedohodl v Kopřivnici, avšak
poté přišel telefonát ze severní Moravy,
kde sháněli náhradu za Lukáše Dusíka. Vítkovický odchovanec oblékající
v minulosti rovněž dresy Poruby, Chomutova, Havířova, lotyšského Latgale,
norského Trondheimu, belgických
Antverp či německého Trostbergu se
do Šumperka vrací po dvanácti letech
a bude mimo jiné spoluhráčem Tomáše Sedláka, Zdeňka Novosada, Jiřího
Půhoného či Michala Vymazala.

Vrba posílil Draky

Litoměřice (jim) – Ostrostřelec Vítězslav Bílek, kvalitní nahrávač Jaroslav Kalla, zkušený zadák Aleš Pavlas.
To je základní trio, kolem něhož mají
v Litoměřicích vyrůstat nové hokejové
talenty. Tamější Stadion se totiž dohodl na spolupráci s hokejovým svazem
a bude od letoška součástí projektu
výchovy mládežnických reprezentantů. U soutoku Labe a Ohře se tak
před očima Jiřího Šlégra či Miroslava
Přerosta a pod vedením Miloše Říhy
mladšího s Danielem Tvrzníkem budou mimo jiné připravovat perspektivní Milan Klouček, Jaroslav Šimeček či
Jaroslav Dvořák, právě jim může patřit
budoucnost.

Støedoèeši ve stopách Dukly

Frýdek-Místek (jim) - Ctirad Ovčačík
a Rostislav Marosz se stali novými členy
frýdecko-místeckého týmu. Dvaatřicetiletý zadák i o šest let mladší centr mají
na kontě bohaté extraligové zkušenosti,
prvně jmenovaný nastřádal v nejvyšší
tuzemské soutěži za Liberec, Vítkovice, Kometu Brno, Třinec, Olomouc,
Mladou Boleslav a Pardubice více než
pětistovku startů, jeho nový spoluhráč
patřil od ročníku 2009/2010 do kádru třineckého „áčka“, odkud následně
putoval do Nového Jičína, Třebíče,
Olomouce, Hradce Králové, Trenčína,
Havířova a naposledy i Karlových Varů.
V české a slovenské extralize odehrál
téměř čtvrt tisíce duelů. Oddíl z pomezí
Moravy a Slezska získal již dříve Rostislava Martynka či Milana Mikulíka.

'  '  ~-4
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PRAHA, PROSTĚJOV Až do 3. kola
WSM ligy mužů 2017/2018 museli
hokejoví Jestřábi čekat nejen na premiérový triumf, ale také na první body
do tabulky. Stálo to však za to, neboť
kýžený výsledkový průlom předchozí
bídy přišel na ledě pražské Slavie, jednoho ze spolufavoritů soutěže. Hanácká letka navíc ani jednou neinkasovala
a gólman Neužil tím pádem vychytal
čisté konto.

SLA PR
LHK PV

Hosté začali – stejně jako týden předtím
v Přerově – i tentokrát velmi aktivně. Během
úvodních pěti minut v Edenu vyslali několik
střel, většinu z nich během přesilovky. Žádnou větší šanci si však nevypracovali a nebezpečnější tudíž byla první rána domácích,
kterou v 6. obstaral exprostějovský Krejčík
a vyrazil ji jeho loňský parťák Neužil. Znovu
Krejčík měl o dvě minuty později tutovku,
leč po nezištném uvolnění Šafránkem minul odkrytou klec. To už přebíral iniciativu
výběr HC, v čemž mu pomohla též početní
výhoda. Nicméně borci LHK dobře bránili
a na sklonku zahajovací třetiny opakovaně
ohrozili Polívku (jmenovitě Nouza, Divíšek, Hozák, Venkrbec).

Do druhé periody odstartovali sešívaní
v další přesilové hře, ovšem zase bez jakéhokoliv efektu. Totéž se zopakovalo
mezi 24. a 26. minutou, výborně přitom
fungovala elastická defenziva ptačích
dravců s vysunutým presinkem. Přesto
se Slávisté dostali před polovinou střetnutí do zatím největšího náporu a Neužil měl co dělat při jedovatých zakončeních Tejrala, Ondráčka, Nedvídka,
Krejčíka i Krliše. Všemu ale odolal, aby
v závěru prostřední části hosté znovu
ožili. A pouhé tři sekundy před sirénou
otevřeli skóre zásluhou kapitána Venkrbce, jenž dorazil puk za Polívkova záda
z obřího závaru – 0:1.

Pražany obdržený fík zmrazil a nedlouho po startu třetího dějství smutnili
opět. Zkraje 45. minuty využil početní
převahu čtyř proti třem Rudovský propálením Polívky z levého kruhu - 0:2. Že
by sok reagoval na nepříznivý vývoj nějakým tlakem? Ani náhodou, místo toho
mohla jestřábí parta ještě zvýšit svůj náskok. Leč novou přesilovku v přesný
zásah nepřetavila a Hozák v 50. na konci
sóla ztroskotal na Polívkově betonu. Ve
zbytku duelu domácí vyvíjeli marnou
snahu překonat pozorné bránění elhákáčka, jehož palba navíc byla z rychlých
protiútoků četnější a většinou i nebezpečnější. K ničemu nevedla ani zoufalá


Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Hráči splnili přesně to, co jsme po nich
chtěli. Díky tomu jsme získali tři body,
takže maximální spokojenost. I v předchozích zápasech jsme měli dostatek šancí, jen se nám je nedařilo proměnit.“

power play hostitelů započatá už dvě když v čase 59.06 zavěsil do opuštěné
a půl minuty před vypršením normální svatyně Nouza – 0:3!
(son)
Statistiky z utkání
hrací doby. Místo zdramatizování bitvy
najdete na straně 26
naopak přišlo definitivní rozhodnutí,

Jan SRDÍNKO
– HC Slavia Praha
„Při vší úctě k soupeři jsme podali jeden
z horších výkonů a nepředváděli hru,
jakou jsme chtěli. V určitých fázích jsme
hráli zbytečně složitě, za dnešní výkon se
musíme divákům omluvit...“
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„Chyběl nám pohyb,

hraje vždy špatně, coby host tam musíte
čelit velkému hernímu tlaku. A může to Původní
skončit různě. Asi nejen my máme ne- rozhovor
smazatelně v paměti loňský debakl 1:9
před televizními kamerami, na druhou pro Večerník
stranu jsme pak dokázali z Budvar arény
Marek
přivézt dva body za výhru po nájezdech.
Jak říkám: v hokeji je možné cokoliv a my SONNEVEND
se i v Českých Budějovicích ze všech sil
pokusíme uspět,“ řekl Venkrbec. (son)  Střetnutí jste měli dobře rozjeté,
dlouho vedli 1:0. Co se potom stalo?
Vzájemné zápasy v minulé sezónì: „To kdybychom přesně věděli, tak zví(hořký smích) Nám bylo už přeProstìjov – Havíøov tězíme.
dem jasné, že soupeř má v kádru samé
doma 7:3 a 1:3, venku 1:2 a 1:3
mladé kluky a ti po nás půjdou. Bohužel
Prostìjov–È. Budìjovice to na ledě vypadalo, že jsme se z nich povenku 1:9 a 3:2sn, doma 3:1 a 2:3. srali. Nedokázali jsme si pořádně nahrát
a celkově si poradit s jejich způsobem
hokeje.“
 Byl výkon mužstva špatný po
celé trvání duelu?
„Podle mě jsme v první půlce zápasu
nehráli až tak hrozně, dokonce jsme
byli o něco lepší. S jednou výjimkou
nám však vůbec nevycházely přesilovky, ty jsme dnes úplně zpackali. A od

najdete nás na
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Bilance Jestøábù v 1. lize za úvodní tøi zápasy
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Jasně na pomyslné vedoucí příčce
trůní loňská sezóna, kdy muži LHK
ve všech třech úvodních střetnutích
bodovali a dvě z nich navíc proměnili
ve vítězství, byť nejtěsnější (včetně jednoho v prodloužení). Každopádně do
prvoligových bojů vlétli jako skuteční
dravci a následně během podzimu do-

Marek SONNEVEND



    



PROSTĚJOV V Přerově vyšli Jestřábi gólově naprázdno,
Litoměřicím vsítili jedinou branku. Jejím autorem byl zkušený
třicetiletý útočník Jan Rudovský, ale že by ho vlastní trefa nějak zvlášť těšila, se říct nedá. Hanácká letka totiž
mladičkému výběru Severočechů doma podlehla 1:4,
i po druhém dějství druholigové soutěže zůstala na
bodové nule. A nálada v prostějovském hokejovém
a netají se i tentokrát jasnou touhou postoupit do extraligy. U nich se každému táboře klesla právě až někam k bodu mrazu...

narážel trenér prostějovských hokejistů
na skutečnost, že před cestou do státní metropole skórovali Jestřábi pouze
jednou ze dvou střetnutí. „Třeba v Přerově jsme podali také dobrý výkon,
ale gólem neskončila žádná z našich
příležitostí a navíc jsme dvakrát inkasovali. Tentokrát celý tým výborně bránil,
soupeře aktivním pojetím nepouštěl
do mnoha nebezpečných situací a Kubovi Neužilovi hodně pomohl k vychytané nule. Na druhé straně kluziště
jsme pak sami dokázali tři góly dát, což
vedlo k přesvědčivé výhře,“ zrekapituloval Vykoukal.
Tříbodovým importem muži LHK
poskočili v prvoligovém pořadí
z předposlední třinácté příčky alespoň na jedenáctou. Průběžné umístění však někdejší top bek a nyní kouč
vůbec neřeší. „Podstatné je, že jsme ze
tří dosavadních zápasů ve dvou herně
obstáli a pouze jedinkrát přišel výpadek.
Pokud budeme dobrými výkony pokračovat, dostaví se i příznivé výsledky
a získané body,“ nepochybuje Vykoukal.

PROSTJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI 2017
Na nám
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Muži LHK zaznamenali druhý nejlepší start
/: 4  4 4 BODY! do první ligy od návratu tam před čtyřmi lety
4    



/: 64 K    7 4 Slavnostní pochod ZRUŠEN! na jih Čech

Předpovědi počasí na uplynulý víkend
sice zřetelně dávaly najevo, že počasí
bude pošmourné a hrozí déšť. „Potají jsem ale doufala, že se alespoň na
nedělní odpoledne vyčasí. Je nám to
líto, větru a dešti nemůžeme poručit.
Propršené hody nás mrzí o to více, že jejich organizace stála velké úsilí. Kdo ale

Návštvníci, ale i úinkující p!i slavnostním zahájení Hanáckých slavností strávili vtšinu asu pod deštníky i pláštnkami.
2x foto: Michal Kadlec


 

dneska neměli. Ale vedle u stánku s
punčem je plno. Je to škoda, déšť určitě
každého odradil,“ postěžovala si jedna
z prodejkyň. „Během pátku a soboty
přišlo hodně lidí, zejména dětí. Dnes
ale vidíte, že tady není skoro nikdo. Kdo
by se taky v dešti vozil na kolotočích,“
pravil rovněž podrážděným hlasem
jeden z provozovatelů kolotočářských
atrakcí postavených u Wolkerovy ulice.
Co naplat, tak snad ty příští Hanácké
slavnosti budou prozářené sluncem... Ještě předtím se ale začtěte
do reportáží, které pro vás i v dešti
Večerník sesbíral. Najdete je v tištěném
vydání z pondělí 18. září.

hanácké slavnosti

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu ještě jen sem tam spadla z oblohy nějaká ta kapka, neděle ale bohužel propršela celá. Navíc
panovala zima, která definitivně odradila od návštěvy centra
města větší masu Prostějovanů. Přímo smrtelná kombinace pro
uspořádání jakékoliv akce si tak vyžádala své. A tak i když letošní
Hanácké slavnosti v Prostějově byly velice dobře a rovněž nákladně připraveny do posledního puntíku, námaha se pořadatelům vrátila jen z malé části. Počasí prostě bylo mocnější...
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Vysvobození ze špatné situace po klopýtnutí
s Litoměřicemi přinesl cenný triumf v Edenu



PÁLIVÁ FACKA
OD STADIONU

hráče hned po druhém kole by asi nemělo příliš cenu. Ti zkušení moc dobře vědí,
že máme za sebou špatné utkání, a mladším dáme nespokojenost najevo, aby
se z chyb poučili. Je to sport, je to hokej,
takže žádná panika. Budeme dál pracovat
a s ohledem na slabší přesilovky určitě
nějak zamícháme se složením formací
do nich. Jinak není na místě přehnaně
podléhat silným emocím, neboť soutěž
se teprve rozbíhá. Každopádně urvat nějaké body samozřejmě potřebujeme co
nejdříve,“ uvědomoval si Jiří Vykoukal
volící trpělivější klidný přístup. Některé
věci mu však takzvaně hlava nebrala. „Gól
na 1:2 jsme dostali po nesmyslné až fatální nahrávce našeho hráče přímo soupeři
mezi kruhy ve vlastním pásmu. Tohle
se učí již žáčci, že se takovým způsobem
nikdy nesmí přihrávat, a my jsme se po
této hrubce už nezvedli. Vymstilo se nám
také neproměněné trestné střílení i několik přesilovek ještě za stavu 1:0. Chtělo to
dohrát druhou třetinu bez inkasované
branky, potom by zbytek zápasu možná vypadal jinak. Což se ale nepovedlo
a v závěru jsme pro změnu úplně pokazili
početní výhodu pět na tři včetně power
play,“ shrnul Vykoukal.
Co v herním projevu jeho mužstva
zatím nejvíc chybí? „Hlavně přesnost,
nahrávky jsou často špatné na paty. Přesilovky hrajeme staticky bez pohybu,
zbytečně předržujeme kotouče a málo
střílíme i dorážíme. Předchozí zápas
v Přerově jsme přitom zvládli mnohem

vždyť v minulé sezóně zahučel do skupiny o záchranu a přes léto nijak výrazně neposílil. Přesto zatím vůbec nezaostává. Na
úvod tohoto ročníku sice dostal klepec
1:5 na Slavii Praha, ale vzápětí získal bod
za těsnou porážku 4:5 po nájezdech v Benátkách nad Jizerou a čerstvě v sobotu
senzačně přemohl České Budějovice 3:2.
Tím se v tabulce vyšvihl na desáté místo
před svěřence Jiřího Vykoukala.
„AZ určitě patří k našim atraktivnějším
soupeřům, byť zůstává trochu ve stínu

Přerova, možná i Vsetína. Každopádně
vnímáme náboj derby a tím víc chceme
jak sebe, tak fanoušky potěšit vítězstvím.
Pokud možno jasným. Co si pamatuju
z předchozích let, Havířov byl vždycky
hodně kousavý ve svém domácím prostředí, zatímco venku tolik nezlobil. Snad
se tohle pravidlo potvrdí. A my hlavně
na kvalitní výkon z Edenu navážeme
povedeným utkáním také doma,“ přál
si kapitán hokejistů Prostějova Matouš
Venkrbec.

V sobotu 23. září od 17:00 hodin
poté přijde na řadu souboj 5. dějství
I. ligy na kluzišti Českých Budějovic. Patrně největší favorit soutěže až
do soboty bezezbytku plnil svou nelehkou roli, když vyplenil Litoměřice 5:2
a smetl Slavii Praha 5:1. Načež ale došlo
k premiérovému a výše zmíněnému
klopýtnutí 2:3 na havířovském severu.
Vinou téhle ztráty Jihočeši spadli z čela
průběžného pořadí na čtvrtou pozici.
„Budějovice mají tradičně silné mužstvo

1:4

Slavnostní úvod obstarala státní hymna
České republiky zazpívaná studentkami Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose za houslového doprovodu
jejich učitele. A pak už se šlo na to. Načež hned po zahajovacím buly naprosto
propadla domácí obrana, díky čemuž se
Komárek najednou ocitl sám před bránou, ale naštěstí ze čtyř metrů přestřelil.
Hanáci se rozjížděli velmi pomalu i nejistě, po herní stránce jim pomohla až
první přesilovka. Postupně během ní pálili Nouza z pravého kruhu, Švec nebezpečně nadvakrát a Divíšek zleva, ovšem
Klouček byl pokaždé na místě. Právě od
4. do přibližně 10. minuty získávali borci
LHK převahu, leč vzápětí rychle bruslící
hosté podnikli několik bleskových vý-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Druhý pokus - a znova
nula bodů. Po derby porážce v Přerově nastoupili prostějovští hokejisté
k domácí premiéře WSM ligy mužů
2017/2018 proti Litoměřicím. Středeční souboj s nejmladším celkem
soutěže dlouho drželi i navzdory kolísavému výkonu ve své moci, jenže
závěr totálně zpackali. A z rýsujícího
se potřebného vítězství rázem vznikla obzvláště trpká prohra číslo dva.

LHK PV
HC LIT

padů. Jeden zastavil až faul a v početní
převaze HC orazítkoval Chalupa z levé
strany bližší tyč! Další velké šance měl
Strejček s Veselým, v těchto případech
výborně zasáhl Neužil. Svému mančaftu
tím umožnil jít do vedení, neboť v 16. při
přesilové hře Drtina nahodil od modré,
Klouček vyrazil přímo k dojíždějícímu
Rudovskému a ten bez váhání zavěsil
zleva do bližšího vinklu – 1:0!
Do kabin mohli jít Vykoukalovi svěřenci dokonce s dvougólovým náskokem,
protože za Pavlasovo nedovolené zastavení unikajícího Dvořáčka nařídili
sudí minutu před první sirénou trestné střílení. To však faulovaný exekutor
neproměnil vinou blafáku poslaného
vysoko nad. Každopádně Prostějované měli mírně navrch ve skóre a větší
jistotu získávali rovněž z hlediska předváděného výkonu. V úvodních deseti
minutách prostřední části litoměřickou
omladinu viditelně přehrávali, hned třikrát se dostali do slibných příležitostí.
Jenže Holíkův nápřah zprava, šikovnou
teč Divíška i zajímavou otočku Švece
(oboje v přesilovkách) zpacifikoval
pozorný Klouček. Vzápětí plejeři Stadionu opět zrychlili svůj pohyb, což
favoritovi dělalo značné problémy.
Chyboval v rozehrávce, ztrácel puky,
nestíhal v osobních soubojích. A v 38.
přišel logický trest. Jandus nahodil od
pravého mantinelu, Chalupa do letícího kotouče dokonale šťouchl hokejkou
a černá pryž zaplula kolem bezmocnéJiøí VYKOUKAL
- LHK Jestøábi Prostìjov
„Hráče jsme před utkáním upozorňovali, že Litoměřice mají hodně mladý tým,
který bude především rychle bruslit a půjde po nás. Proto jsme chtěli hrát jednoduše z vlastní třetiny, což se ale nedařilo.
Celý zápas byl z naší strany kostrbatý, se
spoustou zkažených přihrávek, beci se
zbytečně otáčeli s kotoučem dozadu místo jeho posílání dopředu. Přesilovky jsme
měli jedním slovem katastrofální, utíkaly
nám v nich puky bez pořádného zakončení. První střetnutí doma v sezóně jsme
si určitě představovali úplně jinak...“

Miloš ØÍHA
– HC Stadion Litomìøice
„Výborně jsme odehráli už minulý zápas
proti Budějovicím, kdy se v závěru projevily zkušenosti silného soupeře. Dneska
se nám povedlo na tenhle kvalitní výkon
navázat a myslím, že jsme kromě nějakých chybiček v první třetině byli po celé
utkání lepším týmem. Kluci hráli aktivně,
domácí ubruslili rychlým pohybem. Nejvíc znát to bylo v poslední části, kde jsme
měli jasně navrch a naprosto zaslouženě
zvítězili. Byť po těch vyloučeních v úplném závěru jsme mohli o výhru ještě přijít. Naštěstí k tomu nedošlo.“



rádění hosté, kteří po ledě létali jako vítr
a v 52. přidali pojišťující, de facto i rozhodující zásah. Mikliš lacino ztratil puk ve
vlastním pásmu, Šimeček napřáhl a po
odrazu jeho rány od zadního mantinelu
nehlídaný Jirásek pohodlně doklepl do
zívající klece - 1:3. Vrcholem jestřábího
zmaru se následně stala dvouminutová
přesilová hra v úplném závěru. Nejprve
pět na tři, po zbytečném vyloučení čtyři
na tři a pak s využitím power play zase
pět na tři. Bez ohledu na počet hráčů na
ledě se však domácí šíleně trápili, svatyni
HC absolutně neohrozili a naopak jejich
vyhasínající naděje definitivně sfoukl
trefou do opuštěné brány Pavlas - 1:4!
Statistiky z utkání najdete na straně 26



ho Neužila přesně k tyči - 1:1.
Ptačí dravci zde zoufale vypadli z role, v
rychlém sledu putovali za katr. Poslední
třetinu tudíž Severočeši otevírali skoro
minutu trvající dvojnásobnou přesilovkou. Tu sice ještě nevyužili, ovšem vzápětí Horyna při zakládání akce šíleně namazal přímo mezi kruhy Jeřábkovi, jenž
zcela sám bez otálení vymetl levou šibenici - 1:2. Tenhle osudný moment poslal
elhákáčko do ponoru tak hlubokého,
že se až do konce střetnutí skoro na nic
nezmohlo. Výjimkou byla v 50. minutě
Drtinova dělovka z ideální pozice mezi
kruhy nad a pět minut nato Rudovského bomba v početní převaze z pravého
kruhu těsně vedle. Jinak kralovali rozpa-
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PROSTĚJOV Kolotoč prvoligových
střetnutí už frčí na plné obrátky a další
týden druhé nejvyšší soutěže ČR tak
hokejovým Jestřábům logicky přinese
další mistrovské zápasy. Budou dva,
jako většinou jeden doma a jeden venku. Na vlastním ledě prostějovští muži
přivítají Havířov, přičemž moravské
derby v rámci 4. kola se hraje ve středu
20. září od 18:00 hodin.
Nejbližší protivník LHK by měl papírově
patřit mezi největší outsidery WSM ligy,
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na ni všichni těšili. Kromě Nafrněné
Bára se svou kapelou zazpívala
hodně známou píseň Kráva, jejíž text
vypráví o nevydařeném Valentýnovi.
„Teď vám zazpíváme úplně první
písničku, kterou jsem kdy složila a je
to už pár let,“ pokračovala. „Joo a to
bude Nafrněná!“ ozvali se z publika

diváci asi pět minut poté, co Nafrněná
dohrála. „Ehm, Nafrněná to není, ta
už navíc hrála. Je to píseň o ztraceném
pasu nazvaná Pas,“ zasmála se Poláková. Vlastně se smála úplně pořád,
poskakovala u všeho, co zpívala,
a přenášela na diváky svou nakažlivou
dobrou náladu a neobyčejnou energii,
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Užuž to vypadalo, že na náměstí ani
nikdo nepřijde. Celé hody propršely
a to nejlepší mělo přijít až úplně
nakonec. Třiatřicetiletá herečka
a zpěvačka Bára Poláková přijela svým
vystoupením zakončit 35. ročník
Hanáckých slavností, ale počasí jí
zatím moc nepřálo. Stačilo však, aby
zazpívala první písničku, do níž zakomponovala rapovým hlasem „Ahoj
Prostějove, Prostějove ahoj,“ a najednou bylo po dešti. Všichni tak mohli
odložit otravné deštníky a naladit se
na stejnou vlnu jako tato originální
umělkyně. Písničku Kdo je víc než
ty upravila: „Protože kdo je víc než
vy? Nikdo, jste borci, že jste v takovém počasí přišli, ale už neprší, tak si
pojďme dát další song.“ A Bára se
usmívala do diváků.
Zatím nejprofláknutější písničkou z Bářina repertoáru je
bezkonkurenčně Nafrněná, kterou
sama složila už před dvěma lety. Stále
však patří k jedněm z nejhranějších
písní v rádiu, i tady v Prostějově se

Šest hodin odpoledne, nepřestávající déšť a náměstí plné
lidí. Ale schovaných pod deštníky. Tak vypadal hodový
nedělní podvečer. Dav lidí čekajících na drobnou blondýnku
se jménem Bára Poláková sváděl boj o místo vepředu se svými deštníky. Naštěstí zanedlouho pršet přestalo, a tak jsme
všichni na Báru dobře viděli. Večerník byl opět u toho!

Bára Poláková není vůbec

ZE STRANY 3
Okrašlovací spolek města Prostějova
uspořádal včera odpoledne tradiční
Jiřinkové odpoledne, které i letos
bylo věnováno jedné ze členek, zesnulé Jarmile Pospíšilové. Navíc Spolek oslavil i 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. Jeho 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 uskutečnila první módní přehlídka modelů
podzimní a zimní kolekce návrhářky
Ivety Nedomové. V minulých letech
patřily mezi časté partnery Spolku
například svatební salon Marilyn či
oděvní dům Koutný.
Letos, právě z důvodu oslavy desetiletí
od znovuobnovení, sáhl Spolek nejen
po tradičních vystupujících, ale též po
nových partnerech. Na prknech Přednáškového sálu Národního domu
předvedly modelky pletenou módu
Karen Janíkové, hedvábné šátky z dílny Petry Kotrysové představily přímo
při svém tanečním vystoupení dívky z
taneční skupiny Free Dance Jany Bálešové. „Spojení tance s uvedením šát-

ků mě neuvěřitelně nadchlo,“ uvedla
jedna z divaček. „Sledovala jsem je se
zatajeným dechem,“ dodala.
Následovaly modely pro blížící se
zimu - velké svetry vytvořené Lenkou Štěpánkovou. Modelky se z nich
vzápětí začaly odhalovat do proužků,
melírů a sukýnek. Závěr patřil semifinalistovi Superstar Tomáši Jurenkovi
a háčkovaným šatům. Samozřejmě
nechyběla tombola, každá z vylosovaných dam si odnesla květinovou vazbu vytvořenou studiem Floris Pavly
Koutné. Jiřinky opět věnoval pěstitel
z Velkých Opatovic Pavel Ševčík.
„Myslím si, že tato přehlídka důstojně
oslavila deset let existence Spolku,“
nechala se slyšet Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějov.

Jedna z modelek rozzá!ila p!ednáškový sál Národního domu do    +     ,    ) !inek.
2x foto: Michal Kadlec
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natáčí, pak to dají na Facebook
a bude z toho průser.“
Prostějované byli rádi, že Jožka
Černý do Prostějova zavítal
a umožnil jim tak vidět a slyšet své
vystoupení, ze kterého byli skutečně
nadšení.

Námstí v   
#   .,$
kou erným.  '  

PROSTĚJOV Jaro Hané aneb komponovaný program dětských folklórních souborů zpříjemnil hodové
nedělní deštivé dopoledne všem
divákům i kolemjdoucím. Tak jako
každý rok i letos provázel programem známý milovník folklóru pan
Jiří Vrba.
V brzkých ranních osm hodin odstartovala program Hanáckých slavností
dechová kapela Vlčnovjanka a za hodinu poté přiskotačily na pódium větší
i menší děti, aby nám dospělákům
připomněly, jaké hry jsme ve školce
hrávali a jaké písničky jsme si s paní
učitelkou ve třídě broukali.
Tradičních Hanáckých slavností se
každoročně na pódiu účastní i kouzelná hanácká tetička Marie Pachtová, která ovládá dnes již tak vzácnou
hanáčtinu na výbornou. „Letos su tady
už po třicáté páté. Umíte si představit,
co já jsem za ty roky všecko zažila?“
ptala se Marie Pachtová diváků. „A to
tedy neumíme.“
Podle všech historek, které ona i Jiří
Vrba vyprávěli, to vypadá, že jejich
dětství bylo o mnoho bohatší než
dnešních facebookových a internetových ratolestí. I když podle jejích

slov...„Nebela žádná automatická
pračka, no a tak se té naší mamušce
nemohl nikdo divit, že na nás bela
naštvaná, kdež jsme se špinavyma
kolenama přešli.“ Ale i přesto, že
současná generace dětí má většinou
jiné zájmy než folklór, se na náměstí
představilo deset dětských folk-

lórních souborů. Například naděje
z Doloplaz, Dětský hudební soubor Mánes nebo Klásek z Kralic
na Hané. Písničky byly o přírodě,
kamarádství, jídle a taky se zpívalo o pršení a dešťových mracích,
i když ty děti nakonec svým zpěvem
a tancem rozehnaly.
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Publikum po celou dobu jeho zhruba hodinového vystoupení tleskali
a jásali. K pikantní situaci došlo,
když se Jožkovi Černému moc nelíbilo, jak si ho lidé natáčeli i na své
mobilní telefony. A tak během své
produkce prohlásil: „Oni si mě tu

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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V rámci slavností účinkoval uplynulou
neděli legendární Jožka Černý s cimbálovou muzikou GRACIA. I I když
z nebe padaly čím dál větší kapky,
k muzeu zavítalo poměrně dost hudebních přívrženců. Roztáhli deštníky
a oblíbeného protagonistu si užívali.


 

která z ní vyzařovala po celou dobu
vystoupení. Náhodný kolemjdoucí
by si myslel, že na pódiu poskakuje
dvacetiletá slečna, ne dvojnásobná
maminka malých dětí.
Vystoupení Barbory Polákové prostě
sedlo úplně všem a příjemně tak
zakončilo naše každoroční hodování...
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Dvoustranu připravil: Petr Kozák.
Texty a foto: Michal Kadlec, Natálie Morávková, Aneta Daněčková
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lépe než ten dnešní. Tam jsme dobře P!i slavnostním uvítání se pochopiteln hodovalo. Malé Hanaky si pak vybraly ze
2x foto: Michal Kadlec
bruslili a soupeře dokázali zatlačit, tento- spousty sladkostí, pod kterými se prohýbal radniní st-l.
krát bohužel pravý opak,“ litoval kormi- pršet, stačí, když bude kapat. No a ono počasí, vaše vystoupení nám vždycky
delník elhákáčka.
leje jak z konve. Tak snad ukápne něco přinese do našeho srdíčka teplo. A to
ostřejšího tady na radnici,“ postaral se o je daleko důležitější než to, jestli venku
potlesk také Jiří Vrba, ředitel Divadel- prší nebo svítí sluníčko. Buďte tu u nás
NA SLAVII
v Prostějově všichni vítáni a pijte a jezte,
ního spolku Větřák z Pivína.
JESTØÁBI ZABRALI Hosty samozřejmě v neděli v co hrdlo ráčí,“ vyzvala hosty k prostřené
pravé poledne pozdravili i čelní tabuli primátorka Alena Rašková. „A
Jak Jiří Vykoukal naznačil při svém stře- představitelé politické scény. „Jsem kapat, pane Vrbo, bude tady určitě!
dečním rozboru, tak i udělal. Co kon- ráda, že jste všichni přijali naše poz- Děvčata, doneste tu slivovici,“ zaúkokrétně? V sobotu poslal do náročného vání. Bez ohledu na to, jaké je škaredé lovala primátorka své sekretářky.
duelu v Praze dost přeskládané formace.
Slova se ujal také hejtman OloNechtěného asistenta litoměřické trefy na
mouckého kraje Ladislav Okleštěk.
3x foto: Michal Kadlec
1:2 Horynu úplně vyndal ze sestavy a naTen všechny překvapil nádherným
hradil jiným mladíkem Bažantem, změnil
hanáckým přízvukem. „Já bech vás
složení obranných dvojic a ještě razantněji
pozdravil jménem Olomóckého kraja.
zamíchal útočnými lajnami, kde nezůstal
Chcu vám poděkovat, že ste vůbec
téměř kámen na kameni. Vyplatilo se, na
došle a že ste tade,“ pravil hejtman. A
Slavii jeho ovečky odvedly precizní výkon
jak dodal, kraj velice rád podporuje
a zaslouženě dominovaly 3:0.
podobné slavnosti. „Máme všichni
„Hráči splnili přesně to, co jsme po nich
radost, že i v dnešní době se dodržují
chtěli. Díky tomu jsme získali tři body,
bohaté hanácké tradice. Když vás tady
Hanácké
kroje
jsou
podle
mnohých
ty
nejtakže maximální spokojenost. I v předvšechny vidím v krojích, opravdu mě
chozích zápasech jsme měli dostatek krásnjší. Na radnici jich v nedli bylo plno.
to těší u srdce. Buďme pyšní na to, že
šancí, jen se nám je nedařilo proměnit,“
jsme Hanáci!“

Ve středu s Havířovem, sobota patří výjezdu

za naprosto zasloužené,“ hodnotil kouč
HC Stadion. V příznivý výsledek stále
věřil navzdory faktu, že jeho svěřenci až
do 38. minuty ztráceli 0:1. „My jsme hráli celý zápas pořád stejně a všechno bylo
jen o tom, abychom dali gól. Jakmile se
to povedlo, kluci se uklidnili, vyrovnání je
povzbudilo a v poslední třetině jich bylo
kluziště ještě plnější než předtím. Dařilo
se hrát kotouče víc do brankoviště, lépe
zakončovat. Což nakonec rozhodlo,“ rekapituloval Říha.
Zatímco hostující omladina se ve své
šatně topila v euforii za zvuků sprostých písniček řvoucích na plné pecky,
z opačné strany s kabinou LHK se
linulo pouze trýznivé ticho... Nálada
v táboře papírového favorita po nečekaném debaklu logicky dosahovala mizerné úrovně, do zpěvu nikomu nebylo ani
náhodou. Lodivod i sportovní manažer
v jedné osobě se přesto snažil zůstat nad
věcí. „Je teprve začátek sezóny, křičet na

PROSTĚJOV Nejprve na dno
Původní
a pak mírně nahoru. Takovou
zpravodajství
cestu si prošli (či spíš projeli)
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov pro Večerník
během uplynulého týdne WSM Marek
ligy mužů ČR 2017/18, kdy situ- SONNEVEND
ace nejdříve byla zlá po domácím debaklu v 2. kole od litoměřické téměř juniorky, aby se posléze
rapidně zlepšila díky přesvědčivému vítězství ve 3. dějství na Slavii
Praha. V tabulce druhé nejvyšší tuzemské soutěže jsou po třech
dějstvích druhé nejvyšší soutěže jedenáctí.
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aneb UPLAKANÉ HODY PLNÉ HVZD
     

letos slavíme  

HOKEJISTÉ UŽ MAJÍ TŘI 4 

Pořádné školení dostali Jestřábi ve středu,
kdy je bruslařsky zcela odrovnali mladíci
z Litoměřic. Tamní oddíl navázal spolupráci s Českým svazem ledního hokeje,
v rámci projektu s pracovním názvem
Dukla nabral do svého kádru kvantum
reprezentačních adeptů věkové kategorie
„U20“ a ti pod vedením ambiciózního
trenéra Miloše Říhy mladšího vyplenili
prostějovský led 4:1.
„Většinu týmu tvoří kluci maximálně do
třiadvaceti let, s nimiž chceme hrát moderní, rychlý a aktivní hokej. Tihle chlapci
mají ambice dostat se na letošní mistrovství světa dvacítek, proto je potřeba se
naším stylem hry co nejvíc blížit tomuChválili fanoušky,
to nároďáku. Tady v Prostějově se nám
pøišel trest!
dařilo, byli jsme hodně nepříjemným
Je to     soupeřem. A dosažené vítězství považuji

Je jím útočník Jan Rudovský, který
jednou skóroval proti Litoměřicím i
na Slavii Praha. Zbylé dvě branky zaznamenali v Edenu jiní forvardi: kapitán Matouš Venkrbec a letní posila
Tomáš Nouza.

2

Dvě branky nastřílel ve třech dosavadních kolech WSM ligy mužů
2017/18 nejlepší kanonýr Jestřábů.

Mezi hokejovými mantinely

najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

„Když to vezmu postupně, tak ve
středu večer u nás pochopitelně
nepanovala nijak veselá nálada. Proti
Litoměřicím se projevily naše problémy v zakončení a při přesilovkách,
celkově jsme hráli hrozně složitě
a neefektivně. Bylo tam zbytečně
moc přihrávek dozadu a do stran
místo přímočarých akcí směrem
dopředu včetně časté střelby plus
následných dorážek. Mladí hosté
praktikovali přesně takové pojetí
hokeje, a byť jsme měli zápas dlouho
pod kontrolou, tak po vyrovnávacím
gólu na 1:1 oni vytěžili z účinnějšího
způsobu hry podpořeného psychickým povzbuzením zasloužený obrat
výsledku. Projevilo se, jak je sport
obecně a hokej rovněž nevyzpytatelný, že papírově silnější tým zdaleka
ne vždy zvítězí. To platilo i na Slavii,
kde jsme dokázali změnit své pojetí a předvedli tam kvalitní výkon
založený na jednoduchosti, důrazu,
bojovnosti a přímočarosti. Nic jsme
zbytečně nevymýšleli, dobře bránili
a rychle přecházeli do útoku, což vedlo k prvním získaným bodům v nové
sezóně. Za ty jsme samozřejmě moc
rádi, povzbudí nás.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pokud bychom měli nejlepšího hokejistu z tábora
Jestřábů vybírat jen po středečním propadáku s Litoměřicemi 1:4, šlo by o značně nelehký úkol. S přimhouřenýma očima se však dá říct, že Drtina byl i v
tomto nevydařeném utkání coby obránce alespoň
střelecky aktivní a po jedné z jeho četných ran
vsítil parťák Rudovský jediný gól LHK. Pro
následný duel v Praze měl Marek znásobenou motivaci vzhledem k jeho loňskému
působení na Slavii předčasně ukončenému „stávkou“ kvůli dluhům ze strany
tamního klubu. V sobotu se do Edenu
vrátil v jestřábích barvách a k triumfu
svého současného zaměstnavatele 3:0 přispěl jak výtečnou defenzivní prací, tak
dalšími dvěma asistencemi. Momentálně tak s osobní bilancí 0+3 vede kanadské
bodování týmu.

MAREK DRTINA

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

42
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letos slavíme jubileum...

servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ
ÈA
AS
ÈAS

PROMĚNA IMAGE: září ovládla CVIČENÍ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
vítám vás u zářijového vydání Servisu pro
ženy. Slunce stále svítí, a byť už hřeje
ediné, co
méně, energie proudí a tak jediné,
briky. Na
chybí, je právě další díl naší rubriky.
co se tedy dnes můžete těšit? V první
u PROřadě odhalíme vám další vítězku
áme na
MĚNY IMAGE, dále se podíváme
je akné
to, z jakého důvodu se objevuje
roblém
a jakým způsobem lze tento problém
dneme
vyřešit, tradičně vám pak nabídneme
tnat na
možnost zacvičit si a pochutnat
tu. Nadobrotě podle našeho receptu.
MĚNĚ
dále pak platí výzva k PROMĚNĚ
IMAGE. Neváhejte a hlaste se, čeká
vás zážitek na celý život.
eje
Krásné září přeje
ová
vaše Aneta Křížová

„

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

TĚLO
O
Pavlína Pitnerová z Bedihoště PRO
I DUŠI

Léto m
máme sice už skoro za sebou,
ale sseriál PROSTĚJOVSKÉHO
Veče
Večerníku
PROMĚNA IMAGE
pok
pokračuje dále. Máme tu září a tak
je n
na řadě další žena, která stojí
před velkou událostí ve svém životě. Kromě samotné změny čeká
šťas
na šťastnou
dámu DEN JAKO ZE
SNŮ v podobě nového účesu, líčení,
proměn šatníku i brýlí, prostě komproměny
pletníp
pletní
poradenství a hlavně zážitek na
živ Naším primárním cílem
celý život.
zůstává dodat vám tolik potřebné sebevědo energii i jiskru do života
bevědomí,
takéu
a také
ukázat, že každá žena je krásná.
Toto vš
všechno jsme splnili již šestadvažen a jednomu muži, výsledek
ceti ženám
stál vžd
vždy za to. Obdobně tomu bude
určitě i tentokrát, zářijovou proměnu totiž pro sebe uzmula sympatická
Pavlína Pitnerová z Bedihoště.
živ je docela složitý, mám toho
„Můj život
hodn za sebou... Před třemi měsíci
již hodně
jsem si zzlomila ruku a život se mi už zase
o
úplně otočil.
O možnosti zúčastnit se
PROM
PROMĚNY
IMAGE mě informovala
kamarádka a já jsem věděla, že to je to, co
momentálně potřebuji,“ sdělila na úvod

Motto na tento týden:
n:

Moudří vynikají, protože vidí sami
rotože
sebe jako součást celku. Září, protože
nechtějí oslnit. Dosahují skvělých
ých
věcí, protože nevyhledávají uznání.
ání.
Jejich moudrost je obsažena v tom,
jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají
se přít, proto
se
dmítajísepřít
protose
nikdo nepře s nimi.
Lao-c'

své přihlášky záříjová vítězka. „Nemám
partnera, jsem sama, a pokud se podaří
změna image, abych se zase cítila lépe
a mohla tak začít znovu, byla bych naprosto nadšená,“ usmála se Pitnerová.
Pavlína má osmačtyřicet let, pět dětí
- z toho tři dospělé syny, jedenáctiletou holčičku a osmiletého chlapečka. Pracuje v květinářství Flamengo. Ve
svém volném čase se ráda věnuje čtení
knížek a její velkou zálibou je výroba
šperků. Vyrábí bižuterii, náušnice a náhrdelníky. A co ráda nosí na oblečení?
„Mám ráda úplně všechno jako šaty,
sukně, halenky, kalhoty, při proměně se
nebudu bránit vůbec ničemu. Strašně
moc se těším. Jsem hodně zvědavá, jak
budu vypadat. Vlasy si stříhám a barvím sama, ani na kosmetice jsem nikdy
nebyla. Snažím se vypadat hezky, takže
se líčím a upravuji, jak nejlépe dovedu,“
uvedla na svoji adresu.
„Kdybych to měla nějak shrnout,
tak můj život je na napsání románu.
V očích mi stále ještě zůstává trochu
smutek po některých událostech...
Zažila jsem toho opravdu dost a mám
pocit, že potřebuji nový start. Věřím,

Foto: archív P. Pitnerové

že díky proměně od Večerníku se to
podaří,“ popsala své pocity Pavlína
Pitnerová.
„Mým jasným cílem tedy je vrátit
do krásných očí paní Pavlíny radost
a sílu do života! Já i celý náš tým jsme
připravení a moc se těšíme,“ přidala
Aneta Křížová, patronka PROMĚNY
IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy.
Na další díl oblíbeného seriálu se
můžete těšit už v příštím vydání
Večerníku.

“
Manželé, sourozenci, kamarádi pipojte se!

Vyzýváme všechny naše čtenáře, dámy a pánové, hlaste se do dalšího dílu. Nemáte co ztratit, ba naopak! Čeká na vás den plný péče, hýčkání, zcela nové vizáže a zážitku na celý život. To vše naprosto
zdarma získáte jedině od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Chcete se zúčastnit ŘÍJNOVÉ PROMĚNY IMAGE? Na nic nečekejte a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na
e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do projektu
hlásíte a proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 13. října, pak budeme vybírat finalisty další PROMĚNY IMAGE. Těšíme se na spolupráci s vámi.

XXXIV.
DÍL

V tomto okénku se budeme již po
čtyřiatřicáté věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde,
je potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na rozproudění krve, příliv
energie do těla a její harmonizaci.
Pojďme tedy na to...

Na tento se cvik se posadíme do
kleku na celé paty a ruce spustíme volně podél těla. Narovnáme
záda a bradu zasuneme dozadu
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
doširoka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

Trápí vás akné a nic nezabírá? Víte ale, pro tomu tak je?
vyvarujte mastnému i příliš kořeněnému
jídlu a sledujte obsah éček v potravinách
a snažte se jíst pouze kvalitní, pro naše
zdraví nezávadné potraviny. Uzeniny
s nízkým obsahem masa, různé saláty,
párky, smažené jídlo a v neposlední řadě
omáčky střeva poměrně dost zatěžují.
Aby se tělo od těchto škodlivostí vyčistilo
a s ním i tedy stav tváří, je třeba provést
buď celkovou detoxikaci, nebo si koupit
alespoň čisticí sypané čaje, zelený ječmen
či cokoliv dalšího z toho, co jsem vám již
mnohokrát doporučovala. Pamatujte
ale na to, že žádný produkt nepomůže,
pokud se nejdříve nepostaráme o naše
vnitřní rozpoložení.
Jakmile provedeme první tři kroky, tedy
ty ohledně psychického (vnitřního) rozpoložení, zařazení střídmějšího stravová-

Důvodem, proč tomu tak je, jsou právě
výše uvedená fakta. A abychom se z tohoto kolotoče vymanili a zbavili se akné
jednou pro vždy, je potřeba si toto všechno uvědomit.
V první řadě tedy zapracujeme sami
na sobě. Dnešní doba nám to příliš
neumožňuje, ale zkuste se méně stresovat, zlobit a vyvarovat se strachu
a obav. Tyto faktory naše střeva a pleť
totiž zatěžují ze všeho nejvíce. Nic nestojí
za naše zdraví, a co se týče strachu, tak se
říká, že není na světě nic, čeho bychom
se měli bát. Zkuste se nad tím zamyslet,
až vás tyto pocity přepadnou. Velice
důležitý vliv má také strava. Omezte fast
foody, restaurace, kde vaří na palmovém
oleji a přidávají do jídla různé náhražky
či umělá dochucovadla. Stejně tak se

ní a detoxikace, je možné přejít k ošetření
pleti. O tu však samozřejmě pečujeme
po celou dobu. Aby byla péče naprosto
kompletní, je vhodné zvolit i kvalitní přípravky. Doporučuji alternativní řešení ve
formě přírodních antibiotik, která jsou
mnohdy účinnější než přípravky z drogerií nebo lékáren. Navíc jsou naprosto
bez chemických látek, které naše pleť
nepotřebuje.
A co nám tedy pomůže? Je to česnek,
jablečný ocet, aloe vera, himalájská sůl či
tea tree olej. Ukrojíme si kousek česneku,

který aplikujeme přímo na postižené
místo. Ten totiž rychle hojí, ničí bakterie
a hlavně také zmenšuje jizvy. Jablečný
ocet je dalším kouzelníkem. Na vatový
tampónkápnemekapkujablečnéhoocta
společně s kapkou vody a místa s akné
lehce a krátce potřeme. Má silně antibakteriální i hojivé účinky a také rozjasňuje
pleť. Tea tree olej má účinky obdobné,
ale jablečný ocet je účinnější. Tea tree
olej je vždy nutné naředit s vodou, než
jej použijeme na postižená místa. Velkou
lžíci himalájské soli rozpustíme v deci
vody a tento roztok pak požíváme nejen
na místa s akné, ale i na celé tváře. Pleť
čistí do hloubky, desinfikuje a stahuje.
Teď už víte, proč se akné neustále vrací
a jak s tímto nešvarem zatočit. Začněte
ještě dnes!

R ecept pro vás
Ingredience
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Postup
V hrnci svaříme vodu společně s máslem a solí. Poté přidáme mouku a promícháme dokud se těsto nezačne lesknout. Do vychladlého těsta postupně
zašleháme jedno vejce po druhém. Těsto dáme do zdobícího sáčku s řezaa
nou trubičkou a na plech vyložený pečicím papírem stříkáme stejně velké
větrníčky. Pečeme ve vyhřáté troubě přibližně 20 minut. Během prvních
10 minut troubu neotvíráme. Hotové a vychladlé větrníčky opatrně plníme
krémem, nejlépe ze spodní části pomocí zdobícího sáčku s dlouhou a tenkou trubičkou. Poté na pánvi rozpustíme cukr na karamel a postupně každý
větrníček namočíme a vytvoříme pyramidu. Ze zbylého karamelu pomocí
vidličky uděláme nitky, kterými pyramidu ozdobíme.
Krém: V míse vyšleháme smetanu společně se ztužovačem a cukrem
17033110375

Akné je věc, která snad potkala úplně
každého člověka. Neobjevuje se však
pouze u náctiletých teenagerů, dovede potrápit i dospělé. Stav pleti je totiž
spojen s životním stylem - konkrétně
se stresem, se starostmi, samozřejmě
i s naším jídelníčkem a ruku v ruce
pak se stavem našich střev. Obličej, zejména oblast tváří, je vlastně odrazem
našich střev. A jelikož se ve střevech
ukládají obavy, strachy a hněv, se kterými se poměrně často setkává mnoho z nás, projektuje se to právě na naší
vizáži...
Často si pak můžeme pokládat otázky
typu, jak je to možné? Používám kvalitní
kosmetiku a akné mě pořád trápí, chodím na úpravu a pěstění pleti, ta se mi na
chvíli zlepší, ale akné si mi znovu objeví.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 9 - Recepty
z odpalovaného těsta, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Nyní se s nádechem položíme hrudníkem na stehna. Čelo položíme na
podložku, ruce máme volně dozadu
podél těla, ale dlaně směřují nahoru
(viz. foto). U tohoto cviku je důležité, abychom při hlubokém nádechu
nosem pozorovali, jak se otevírají
žebra a jak se hrudník zvětšuje nebo
rozšiřuje. S výdechem, který provedeme nosem, pozorujeme, jak zadek
dosedává na kotníky a páteř se ohýbá
přes stehna. Tento cvik rozproudí
krev a energii v těle, protáhne i uvolní
páteř a oblast hrudníku. Provádíme
celkem deset nádechů a výdechů.

V tomto cviku se posadíme do tureckého sedu a překřížíme ruce (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
doširoka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

Nyní se s nádechem uvolníme
směrem do klína a čelo položíme
na zem (viz. foto) Dýcháme opět
stejně jako u předešlého cviku nosem a i zde tedy vnímáme to, jak
se otevírají žebra a jak se zvětšuje
hrudník. V uvolnění vydržíme po
čtyři nádechy a výdechy. Pak se opět
posadíme a vydržíme po dobu čtyř
nádechů a výdechů. Celkem tento
cvik provádíme pomalu a čtyřikrát
za sebou. Pravidelné cvičení této pozice napomáhá posílení obalu srdce,
dále také aktivuje lymfatický systém,
doplňuje i harmonizuje energii
a uvolňuje bederní páteř a kyčle.
A já se už teď budu těšit
na příští díl cvičení pro vás!

letos slavíme jubileum...
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zjistili jsme

VITÁSEK
VE ŠVÉDSKU SKONIL!

NEÈEKANÁ
ZPRÁVA
Foto: internet

ÖREBRO, PROSTĚJOV Tak tohle se nečekalo! Odchovanec prostějovského hokeje Ondřej Vitásek už se chystal na ostrou premiéru v zahraniční soutěži, když přišel šok. Zpráva, která jej poslala
na listinu volných hráčů. První seniorské angažmá mimo českou
extraligu ve švédském Örebro, kam zamířil v dubnu z Liberce, tak
skončilo ještě dřív, než začalo.

Petr
P
etr K
KOZÁK
OZÁK

Sedm
SSedmadvacetiletý
Se
edm
dmad
dmad
dva
vaceettiile
letý
tý rrodák
odák
od
ák z P
Prostějova
rostěj
ro
ssttěj
ějo
jo sice původně uzavřel dvousmlouvu,
ním
dohodl
na jejím rozvázání. Konlletou
le
eto
tou sm
to
smlo
mlo
louv
uvu,
u, aale
u,
lee kklub
llu
ub see s n
ím d
ím
o
cce
em minulého
m nulé
mi
nulé
nu
lého
ho týdne
týd
ýdnee to
to uvedly
uvvedly
uved
ed
dly
ly o
ficc
fi
cem
oficiální
stránky dvanáctého týmu
uplynulé
up
ply
lynu
nu
n
ulé
l sezony
sezzon
onyy SHL.
SSH
HL
L.. „Rozhodli
„Ro
Rozh
hod
odli
odli
li jsme se kontrakt s Ondřejem
rrozvázat
ro
z áz
zv
ázatt a místo
ázat
mís
ístto
to něj
něj zařadili
zařřad
adil
ili do
il
do týmu
tým
mu Arvida Aronssona z juniorů,“
řřekl
ře
kl sportovní
kl
spo
orttov
on
níí manažer
man
naažžer
er Örebro
Öre
reb
brro Niklas
Nik
Ni
k Johansson. Klub také angažžovall kanadského
k d ké
k h zadáka
dák
k Victora
Vi
B
Bartleyho,
který dříve působil v

NHL v dresu Nashvillu a Montrealu. Vitásek si v uplynulé sezoně za
Liberec připsal ve 49 zápasech základní části extraligy 14 bodů za
pět branek a devět asistencí. Ve 12 duelech play off zaznamenal tři
asistence. Bílí Tygři po loňském premiérovém titulu letos podlehli
ve finále Kometě Brno. Celkem má Vitásek v extralize na kontě 209
utkání a 39 bodů (12+27). V české reprezentaci sehrál 28 utkání a
vstřelil dvě branky.
Nyní je tedy „Vitas“ bez angažmá, zamíří zpět k Bílým Tygrům
nebo se přece jen dočká pokračování kariéry v zahraničí?

Kotyza vytáhl

Novinky v BK Olomoucko:

McDonald neuspěl, ŠOK! Plíškovou
náhradouMitchell?
NA TRŮN,

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Po půstu přišly hody. Skvělý víkend
prožili prostějovští fotbalisté a hokejisté. Zatímco eskáčko dokázalo zvítězit v hanáckém derby na trávníku
Vyškova, Jestřábi vykradli Eden, sídlo
pražské Slavie, aniž by inkasovali jedinou branku.

PROSTĚJOV Necelé tři týdny
vydržel v sestavě BK Olomoucko,
který je přímým nástupcem prostějovských Orlů v nejvyšší soutěži, Trey McDonald. Po vzájemné
dohodě se obě strany dohodly,
že nebudou dále spolupracovat.
V posledních třech zápasech už
americký pivot nenastoupil, na
konci minulého týdne odletěl
domů.
„Přišel v hodně zanedbaném stavu.
Jeho kondice neodpovídala tomu,
co nám bylo sděleno. Navíc se jeho
výkony v tréninku i zápasech nezlepšovaly. Nemůžeme čekat, že se
hráč dostane do formy za půl roku,
na to při skládání nového týmu
prostě není čas,“ potvrdil odchod
McDonalda sportovní manažer

BK Olomoucko Michal Pekárek.
Vedení klubu ta narychlo hledá náhradu, přičemž nový podkošový
basketbalista by měl do Prostějova
dorazit už v průběhu tohoto týdne.
„Je to Charles Mitchell. Hrál nizozemskou ligu a měl hodně zajímavé
statistiky,“ uvedl na jeho adresu Pekárek.
Mitchell v loňské sezóně hrál za tým
Den Bosch. Nastoupil v šestadvaceti
zápasech, odehrál průměrně téměř
pětadvacet minut. Byl druhým nejužitečnějším hráčem klubu s průměry
10,3 doskoku na zápas a téměř třináct
bodů v utkání. Den Bosch skončil
v minulé sezóně na čtvrtém místě. (lv)
Jaké jsou další novinky v prostějovském basketbalovém prostředí?
ČTĚTE NA STRANĚ 46

PRAHA, PROSTĚJOV Po pouhých deseti měsících skončila
spolupráce tenistky Karolíny
Plíškové s trenérem Davidem
Kotyzou. Spojení extraligové
šampionky s TK Agrogert a prostějovského kouče přineslo tři tituly na okruhu WTA a především
postup hráčky do čela světového
žebříčku. Nyní je však společným
„V některých ohledech se naše názory a pohled na věc rozcházely.
Neshodli jsme se na strategii mého
dalšího tenisového vývoje,“ vysvět-

lila nečekaný rozchod Plíšková.
„Nového kouče budu mít nejpozději před začátkem příští sezony,“
přidala k šokující zprávě tenistka.
Kotyza, který patří mezi největší
domácí odborníky na ženský tenis,
vedl před Plíškovou dlouhých sedm
let Petru Kvitovou a krátce také
Carolinu Wozniackou. „Karolíně
budu pochopitelně i nadále držet
palce. Spolupráce s ní byla příjemná, věřím, že bude přínosná do další
kariéry,“ komentoval rozhodnutí
Plíškové Kotyza, který ještě v době

trvání spolupráce vyčítal tenistce
občasný nedostatek odvahy. „Bez
ní nikdo pohár na grandslamu
nezvedne,“ říkal kouč. Neshody
v tomto směru či osobní komunikaci ale žádná strana při rozchodu
nezmínila.
Plíškovu čeká asijské turné a s největší pravděpodobností Turnaj
mistryň v Singapuru. „Cílem by
tam byl minimálně postup ze skupiny. A taky by nebylo špatné zakončit rok na místě jedničky,“ naznačila
své ambice Plíšková.
(lv)

ASSEN, PROSTĚJOV Mistrovství světa veteránů v motokrosu se
předminulý víkend jelo na uměle
vytvořené trati v holandském Assenu jako součást MXGP. Své želízko
v ohni měl také prostějovský region
ve třiačtyřicetiletém Martinu Žeravovi. Ten si výbornými výsledky ve
dvou jízdách zajistil místo nejvyšší

a podruhé se tak mohl radovat
z mistrovského titulu.
„Žeravec“, jak se mu přezdívá, už ve
svých předchozích startech na tomto
podniku prokázal, že může směle pomýšlet na zisk titulu. Tento fakt znovu potvrdil i v prvním závodě, který
po penalizaci Fina Kalatieho vyhrál
s náskokem přes dvaačtyřicet vteřin!

Díky tomuto skvělému počinu mohl
začít pomýšlet na nejvyšší mety. Přišlo ale drama hned v úvodním kole
druhé jízdy, kdy upadl a jezdil až
v druhé desítce startovního pole. To, že
je však bojovník a skvělý jezdec, začal
dokazovat v dalším průběhu jízdy. Své
soupeře začal předjíždět jednoho po
druhém, až se dostal na čtvrté místo,

které mu v celkové klasifikaci stačilo
na zisk titulu. Jenže to by nebyl Žerava,
aby se touto situací uspokojil, předjel
třetího Nilssona (loňského šampiona)
a pustil se do souboje o druhé místo
s Francouzem Guidettym. S ním už si
sice neporadil, přesto mu třetí místo ve
druhé jízdě zajistilo titul mistra světa
veteránů VMX.

„Děkuji, že jste mi drželi pěsti. Je
to super pocit, když hrají českou
hymnu. Ještě jednou díkas,“ pronesl očividně spokojený čerstvý
mistr světa na svém facebookovém
profilu.
(jp)
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S MARTINEM ŽERAVOU
NAJDETE NA STRANĚ 40

TEĎ KONČÍ

Koláž Ve erníku

BRAVO! „Žeravec“ mistrem světa veteránů 2017!
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Večerníku

SAMÉ DOBRÉ ZPRÁVY

ZA ÚSPCH SE PLATÍ

JE TOHLE NORMÁLNÍ?

Nervová soustava trenéra prostějovských volejbalistek Miroslava Čady je v posledních měsících
a týdnech zkoušena opravdu důkladně. Vše začalo
infarktovou finálovou sérií proti Olomouci v uplynulém ročníku extraligy, aby nejisté dění volně přešlo do nové sezóny.
Nejprve se ostřílený kouč musel několik týdnů strachovat, jestli ze silně vystavěného týmu 2017/2018
nepřijde na přibližně čtvrt roku kvůli zdraví o jednu
z naprosto stěžejních opor Kathleen Weiss. Německá nahrávačka je však naštěstí fit a už válí na hřišti.
Další komplikace nastaly, když si zranila nohu Katyina krajanka Laura Emonts a Čada se za dané
situace při momentální úzkosti kádru rozhodl bez
špičkové smečařky zrušit účast na turnaji v Postupimi. Následné přáteláky s Rzeszówem ukázaly, o jak
prozíravý krok šlo.
V neposlední řadě pak úspěšný lodivod dlouho žil
v nepříjemné nejistotě, zda skutečně klapne příchod
vynikající posily z Kuby. I tohle nakonec dopadlo
šťastně, Casanova mezi Agelky dorazí. Teď ještě
zbývá, aby vedení klubu sehnalo dostatek peněz na
zaplacení toho všeho.

Pokud jsme u ekonomiky, vůbec nezávidím funkcionářům sportovních oddílů shánění finančních
prostředků na klubový provoz. Zvlášť ne letos, kdy
už tak nelehkou dobu ještě vyhrotila kauza s pozdně
vyplácenými státními dotacemi.
Například u nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov vznikla poněkud paradoxní situace v momentu jejich postupu do semifinále první ligy mužů. Sice navýsost
skromný, ale přesto napjatý rozpočet totiž stačil pouze na základní část soutěže a plus maximálně předkolo vyřazovacích bojů.
Jakmile jej Hanáci zdárně přelezli, nezůstaly v pokladně peníze na další zápasy, které jsou vlastně vyvrcholením úspěšné sezóny. Přitom Sokolové za své
hraní samozřejmě neberou žádný plat, naopak na
svou kariéru vedenou v amatérských podmínkách
leckdy sami doplácejí.
Třeba jejich dlouholetý trenér Richard Beneš ani
nemohl s týmem odcestovat na první semifinálový
duel do Prahy, neboť musel do svého zaměstnání.
Tím víc si nejen místních nohejbalistů, ale všech podobných nadšenců vážím za to, co jsou pro milovaný
sport ochotni obětovat.

Co se mi naopak nelíbí ani trochu, to je pokračující
bizarnost ve fungování prostějovského hokeje. Takzvaně na palici je hlavně několikaměsíční vývoj okolo
mládežnických kategorií ve vztahu ke dvěma samostatným subjektům LHK Jestřábi versus SK 1913.
Vedení tradičnějších Jestřábů totiž celé léto tvrdošíjně odmítalo jakoukoliv dohodu s novým a hned
od začátku znepřáteleným klubem. Rozpoutal se
nelítostný boj o dotační finance od města, dokonce
se hrozilo soudy a kdoví čím vším ještě. Prostě nechutné tahanice.
Potom se však definitivně potvrdilo, že dlouholetý šéf mládeže LHK Michal Tomiga nezpochybnitelně tone v dluzích, což vedlo k zákazu startu
jestřábích nadějí v tuzemských soutěžích ze strany
ČSLH. Načež se generalita ptačích dravců jala své
děti přímo vyhánět do konkurenčního klubu, na
který předtím plivala.
Na mladé vyznavače ledního sportu v našem městě nemohou mít takové události vůbec dobrý vliv.
A byť se třeba celá kauza postupně vyřeší, stále tu
zůstane zvláštní kočkopes: muži pod křídly Jestřábů, omladina v SK 1913. Je tohle normální?

DEBAKL:
Házenkáři Prostějova přišli díky rekonstrukci haly ZŠ a RG ve Studentské ulici nejen o domácí prostředí,
ale v sobotní premiéře, kterou museli
odehrát v nedalekém Kostelci, také
o druholigové body. Ivančice vyhrály
hodně jasně.
ÍSLO:

12

Přesně po plném tuctu let se čeští
tenisté loučí se Světovou skupinou
Davisova poháru. Přestože barážové utkání v Nizozemsku měla parta
kolem kapitána Navrátila perfektně
rozehrané, zlatý třetí bod přidat nedokázala. Porážka 2:3 tak znamená konec mezi elitní společností prestižní
týmové soutěže.
VÝROK:

„JÁ TCH GÓLt
MOC NEDÁVÁM,
TAKŽE TO BUDE
ASI DRAHÉ...“
Plumlovský záložník
Petr MATOUŠEK si po vítězném
derby s Čechovicemi uvědomil,
že každá mince má dvě strany.
KOMETA:

PETR
CHLÁDEK

Na nedávném
mistrovství Evropy ve sportovním
parašutismu získal mezi juniory
Foto: internet
dvě zlata a jeden
bronz. Naposledy k tomu ve Světovém
poháru skončil třetí a vzhledem k tomu, že
tři ze čtyř předchozích dílů vyhrál, směřuje
i k triumfu v celkovém hodnocení.
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ZHLEDNA

Aleš Rus: „Mám te
ESKÁČKO
ODČAROVALO
VYŠKOVSKÉ
KOUZLO
Exprostějovský Koudelka „vymazán“, na konci se ale krásně trefil
VYŠKOV S určitým napětím cestovali fotbalisté 1.SK Prostějov
již uplynulý pátek na půdu sousedního Vyškova, kde bylo na
programu utkání sedmého kola
MSFL. Všichni členové eskáčka
si byli dobře vědomi, že soupeři
vyšel začátek sezóny náramně,
vždyť poslední kolo bylo prvním,
v němž Vyškov přišel o první dva
body. I právě proto však hráči
dodržovali skvěle stanovenou
taktiku a první poločas soupeře prakticky k ničemu nepustili.
Branky dávali pouze současní či
bývalí hráči Prostějova. Po dvou
brankách Kroupy a jedné Ruse
snížil za domácí v samotném závěru Koudelka.
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Stav ped výkopem
Prostějovská marodka sice není zhusta
zaplněná, figurují na ní však dva hráči
základní sestavy, a to zrovna ti klíčoví pro
ofenzivní činnost. Problémy talentovaného Píchala stále přetrvávají, nedovolují mu plnou tréninkovou zátěž a jeho
návrat do sestavy je, zdá se, zatím v nedohlednu. Příliš veselá prognóza není
ani v případě dalšího krajního záložníka
Šteigla, jehož zranění kotníku se ukázalo
jako závažnější a nezahraje si zhruba jeden měsíc. Trenér Machala tedy musel
vymýšlet, koho postavit na krajní halfy.
Kromě Hapala nakonec padla volba na
Sečkáře, který na této pozici hrával, zatím
je ovšem prakticky jedinou alternativou
na místo levého obránce. Tento post
tedy musel převzít stoper Rus, ač se na
něm příliš necítí, což je skoro až notoricky známo. Přesto se ale v zápase neztratil

daleko lepší pocit...“

a dokonce se prosadil střelecky. Trenér
domácích, kterým je dlouholetý stoper
brněnské Zbrojovky Jan Trousil, nechal
možná trochu překvapivě na lavičce Dabiće, v útoku začala v Prostějově dobře
j Koudelka - Matocha.
známá dvojice

Vývoj zápasu

VYŠKOV Na zápas s Hulínem
nevzpomíná dobře. Tehdy se
nechal prostějovský obránce
Aleš Rus zbytečně vyloučit a další zápas kvůli disciplinárnímu
trestu neodehrál. Ve Vyškově se
dostal do základní sestavy díky
posunutí Sečkáře na kraj zálohy.
Foto: Josef Popelka
Příležitost využil a vstřelil důležitaktikou
a
tím,
že
jste eliminovali
tou druhou branku.

BYLI JSME
U TOHO

Od samotného počátku byla aktivita
na kopačkách hostů z Prostějova, což
konečně dobře demonstrovali už ofenzivním rozestavením při výkopu. V hledišti postupně přibývalo projevů nevole
a výzev, aby domácí začali hrát. Jenže
oni proti precizně postavenému bloku
eskáčka prostě neměli co hrát. Hojně využívaná taktika „vše na Koudelku“, jako
okopírovaná z prostějovského trávníku,
kde si pouze za Koudelku dosaďte Kroupu, selhala. Navíc už po deseti minutách
přišla pro domácí studená sprcha, když
se Prostějov díky Kroupovi dostal do vedení. Eskáčku vycházely standardní situace, kterých díky neustálému tlaku bylo
dostatek. Znovu po nepřímém volném
kopu se dostalo do dvoubrankového vedení a do poločasu mohlo být jasno, kdyby ovšem po přímém kopu a následné
dorážce nezvedl pomezní sudí poměrně
nečekaně praporek nad hlavu... Na definitivní tečku se tak muselo čekat až do
druhého dějství.
j

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Tomáš KALÁB

Útoné snažení Pavla Hapala sledují v pozadí Josef Panochá! (vlevo) a Aleš
Schuster.
Foto: Tomáš Kaláb

mínění rozhodčího v ofsajdu. Domácí
mohli zápas zdramatizovat hned po přestávce, když Studený technickou střelou
orazítkoval tyč Jíchovy branky. Střelecky
agilní byl střídající Dabić, nemířil však
přesně. Těsně před vypršením hodiny
hry si na rohový kop naskočil Kroupa
a hlavičkou pěkně trefil k zadní tyči - 0:3.
Na Sečkářův centr nedosáhl skluzem
Kroupa, u vzdálenější tyče Hapal mířil
pouze do brankáře. Dvacet minut před
koncem po domácím rohu a teči Cvijoviće vyhlavičkoval míč Kroupa nad branku. Studeného na jedné straně i Kroupu
na druhé vychytali oba gólmani. A tak
až v závěrečné minutě se do míče opřel
Koudelka a výstavní ranou trefil horní
J
y branky.
y
roh Jíchovy

Osobnost utkání

Zásadní okamžiky

V tomto utkání byly k mání hned dvě,
jedna mimo hřiště a jedna na hřišti. Trenér Oldřich Machala je bezesporu velkým a zkušeným stratégem, který na domácí Vyškov vymyslel přesně takovou
taktiku, na niž soupeř nenašel protihru.
Na hřišti tým opět ve skvělé formě vedl
kapitán Karel Kroupa, který nachází střeleckou jistotu, a chybělo opravdu málo,
aby ve Vyškově zaznamenal hattrick. Navíc zabránil jistému gólu téměř na brankové čáře.

Úvodní pokusy Koudelky na jedné
a Hapala na druhé straně do cíle nedoletěly, pozornost Kollára vyzkoušel až Langer. Po rozehrávce volného kopu ze středu hřiště si vlevo míč zpracoval Sečkář,
odcentroval na zadní tyč, kde Sus vrátil
míč zcela volnému Kroupovi, ten si jej
zpracoval stehnem a zavěsil - 0:1. V dalším průběhu se nepodařila spolupráce
Kroupy s Hapalem, Langer přetavil svůj
brejk v centr Sečkářovi, jeho střelu pokryl Kollár. Po půlhodině hry mířil Fládr
z přímého kopu nad branku, o pět minut
později však z nepřímého kopu posadil
míč na hlavu Ruse a ten s pomocí tyče
zvýšil na 0:2. Tři minuty před poločasem
prostřelil z dalšího přímého kopu Langer
zeď, dobíhající Machynek však byl podle

Zajímavost duelu
Utkání se celkem logicky těšilo na třetí
ligu značnému zájmu médií, Vyškov se
snaží k lepší propagaci využít interneto-

vých přenosů, které přinášejí rozhovor
s hráčem o přestávce plus minimálně čtyři interview po skončení utkání. Dobře
patrná až přílišná motivace pramenící ze
sousedství obou měst byla však možná
domácím na hřišti ke škodě.

Atmosféra stetnutí
Sportovní fotbalové prostředí, které kromě domácích diváků významně dotvářela skupina skalních fanoušků eskáčka, se
zhruba dvacet minut před koncem přeměnilo na open-air festival. Hudební produkce totiž doprovázela pouťové atrakce
v sousedním parku, takže chvílemi nebyli
slyšet ani diváci, ani pokyny trenérů. To
vůbec nevadilo trenérovi brankářů Petaru
Aleksijevićovi, který na lavičce předvedl
několik náznaků tanečních kreací...

Koudelku?
„My jsme věděli, že kdybychom měli
hrát do plných, tak by to pro ně bylo
ideální, dopadlo by to jako s Hulínem.
Tak jsme zalezli my, což dělá problémy
každému mužstvu.“
 Jak byste popsal gól?
„Zdena Fládr kopl výborně standardku,
míč šel až na zadní tyč. Snažím se tam
nabíhat vždy, teď to konečně vyšlo. Ještě
přede mnou se na centr natahoval Karel Kroupa, já jsem na něj jen zavolal, ať
to pustí, a prošlo mi to na hlavu. Pak ta
hlavička hrozně dlouho letěla a jenom
jsem čekal, jestli se míč od tyčky neodrazí ven. Naštěstí to tam spadlo.“
 Bylo to takové zadostiučinění
za to zbytečné vyloučení v zápase
s Hulínem?
„Potom, co jsem se nechal v zápase
s Hulínem vyloučit, mám teď daleko
lepší pocit, když jsem udělal něco pozitivního.“ (úsměv)

Pozápasové hodnocení trenér
Jan TROUSlL - MFK Vyškov:
„V zápase rozhodlo to, na co jsme se připravovali, tedy na Karla
Kroupu, rozdílového hráče, a standardní situace. Neplnili jsme úkoly, které jsme si při standardních situacích měli plnit, a dostali jsme
z nich tři góly. Když se Prostějov dostal do tak jednoduchého vedení,
tak měl pak snazší situaci. Soupeř nás nenechal hrát, měl dobře daný
blok na své půlce, Kroupa potom vždycky atakoval jednoho našeho
stopera a my jsme pak od nich neměli tak dobrou rozehrávku, jako
v minulých zápasech. Rychle nás dostupovali, nenechali hrát Koudelku. O poločase jsme udělali nějaké změny v rozestavení a ze začátku druhého poločasu bylo skutečně vidět oživení, dali jsme tyčku.
Kdyby situace skončila gólem, tak by byl zápas z naší strany dramatičtější. Pak jsme ale zase udělali hrubou chybu, kdy jsme chtěli dát
malou domů, byl z toho roh a Kroupa nám dal třetí gól, čímž bylo
po zápase. Pak už jsem jenom chtěl, aby kluci zabrali a neskončilo to
debaklem, což se podařilo. “

1 :3

MFK Vyškov

 Po čase jste se objevil na jiném
postu, než jste zvyklý. Jak se vám hrálo?
„Člověk je především rád, že hraje v základní sestavě. Samozřejmě to nebylo
ideální, není to můj typický post, ale
dozadu jsem si to odehrál. A Sečkář měl
aspoň víc volnosti dopředu.“
 Jak jste se se Sečkářem na levé straně doplňovali?
„Já jsem mu říkal, že to nebude z mé strany nic útočného, že jsem stoper, ale aspoň
jsem to zavřel směrem dozadu, odbránil
jsem to a prostě jsme si vyhověli.“ (úsměv)
 Na to, že je Vyškov na špici tabulky,
nic moc nepředvedl. Souhlasíte?
„My jsme se na ně nachystali dobře takticky. Oni jsou pořád výborní, ale prostě
se nedostali do zápasu. To ale nijak nesnižuje jejich kvalitu. Takový zápas se stane
občas každému mužstvu.“
 Bylo to tedy z vaší strany dobrou

Oldich MACHALA - 1.SK Prostjov:
„Celý týden jsme měli v týmu zdravotní problémy, ale nakonec jsme se připravili velmi dobře. Měl jsem ze zápasu trochu
obavy, protože náš zdravotní stav nebyl dobrý, museli jsme mu
přizpůsobit sestavu. Myslím si ale, že jsme celý zápas kontrolovali a byli jsme jasně lepší. Velmi nám pomohl první gól, šli
jsme mu naproti. Gólových šancí jsme měli víc a domácí k ničemu nepustili. Zvolili jsme velmi dobrou taktiku. Jsem rád
za tři body, ale doma musíme také hrát s takovým nasazením
a agresivitou, dohrávat situace, které jsme dnes dohrávali. Neustále chceme po hráčích více střelby, což se povedlo, zápas byl
z naší strany velmi dobrý.“

www.
vecernikpv.cz

1.SK Prostějov

7. kolo Fortuna MSFL
Novotný
Machynek

Hapal

Jan

Oldřich

Božović
Krejčí
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MACHALA

Pančochář
Schuster

Kollár

Matocha
Kroupa

Lahodný

Jícha
Fládr

Cvijović

Koudelka

Langer
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Němeček

Sečkář
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Branky: 90. Koudelka
Střely na branku:
Rohové kopy:

VYŠKOV

6
7

Střely mimo branku:
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PROSTĚJOV

( 0 :2)
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Rozhodčí: Duda – Mojžíš, Mankovecký

Rus

Branky: 12., 58. Kroupa, 35. Rus
Střely na branku:

Diváků: 380

Rohové kopy:

7
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: 31. Krejčí, 75. Studený

Žluté karty: 51. Rus, 70. Pančochář

Střídání: 38. Dabić za Matochu, 46. Rapouch za Novotného, 84. Mica za Němečka

Střídání: 77. Hirsch za Sečkáře, 80. Zapletal za Hapala, 85. Petrović za Langera

4

letos slavíme jubileum...
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HRÁČ
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VEČERNÍKU
Karel KROUPA
Přestože by by
bylo možné zařazovat kaeskáčka do této rubriky častěji,
pitána eskáčk
tentokrát je hráčem utkání zcela
zřetelně. Po
Potvrdil rostoucí střeleckou
produktivitu
produktivi dalšími dvěma brankami, z nich
nichž byly obě úplně stejně
důležité. První
branka po dvanácP
ti minutách
minutác udala směr dalšího
vývoje ut
utkání, třetí definitivně
rozhodla o majitelích tří bodů. A to
mohl ješ
ještě slavit hattrick, kdyby
využil soupeřovy nepovedené
malé d
domů. Na druhé straně
předvedl
předved onu nepostradatelnost
při obranných
standardních
o
situacích,
když vyhlavičkoval
situac
z bra
branky míč po vyškovském
rohu.
roh

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem karla kroupy
„Přijeli jsme na hřiště soupeře, který chtěl hrát fotbal. To jsme čekali, to nám
samozřejmě vyhovuje. Tuto sezónu to zatím vypadá, že nám venkovní zápasy
vycházejí lépe. Jak už jsem říkal minule, máme evidentní problém hrát takzvaně do plných, což samozřejmě není pouze náš problém, ale i daleko zkušenějších týmů. Vstřelené branky jsou důkazem faktu, že v případě vytváření si šancí
zakončovat jde, proti Mohelnici mě balóny nějak míjely, poslední nahrávka se
jaksi vytratila. Teď šance přišly a jsem rád, že jsem je zužitkoval, pomohlo to
mančaftu. O nějaké střelecké pohodě se spekuluje opravdu velmi těžko. Doma
nás v příštím zápase s Valašským Meziříčím čeká opět podobná situace, kdy
soupeř zaleze, a my budeme hrát do plných. Jaký je na to recept? Určitě být
trpělivější a využít týden k všestranné přípravě. Musíme to doma už konečně
zase zvládnout.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

íslo
Ze zápisníku pedsedy
FRANTIŠKA JURY
Jsem potěšen a moc rád, že zápas ve Vyškově pro nás dopadl
úspěšně. V prvním poločase
soupeře jasně zaskočila naše
aktivita, možná si také tak trochu představovali, že to půjde
samo. Do utkání jsme vstoupili
úspěšně a zvlášť po naší brance
soupeř zřetelně nevěděl, co má
hrát. V první půli jsme soupeře
jednoznačně přehráli, podali jsme taktický i herně dobrý výkon. Konečně už nešel
hned první nebo druhý balón
nahoru na Karla Kroupu, ale
fungovala mezihra, drželi jsme
míč, náš výkon se mi zkrátka
v prvním poločase hodně líbil.
Dominanci v prvním poločase
mohl potvrdit třetí gól, o ofsajdu spekulovat nechci. Kdyby
soupeř na začátku druhého
poločasu netrefil pouze tyč,
mohl se vývoj zápasu změnit,
mohl být dramatičtější. Z tlaku
domácích jsme se ale dostali
a Kroupa přidal třetí branku.
Trochu mě mrzí inkasovaná branka, jdoucí na vrub
nedůrazné obrany, která byla
úplně zbytečná. Ani tahle
kaňka však nemůže smazat dobrý výsledný dojem. Je vidět,
že naše hra vykazuje kvalitativní posun, který je potřeba
potvrdit i na domácím hřišti.
Zveme naše fanoušky, aby nás
podpořili a viděli, že se opravdu pereme o přední příčky
soutěže.

www.vecernikpv.cz
nebo na
www.1skprostejov.cz

ZÁPASU
3

tři branky, z nichž dvě vstřelil
hráč s číslem tři, přinesly tři
body do tabulky

RYCHLÝ
VEERNÍK
Schuster
svatbu stihl
Vyškov (tok) – Po zápase trenér
Oldřich Machala odtajnil do médií informaci, proč se vlastně ve
Vyškově hrálo už v páteční podvečer. Důvod byl vcelku prozaický.
Stoperovi Aleši Schusterovi se v sobotu 16. září ženil bratr a zkušený
obránce chtěl samozřejmě být u toho. Vyškov prostějovské žádosti
o posun termínu vyšel ochotně
vstříc.

fotbal

VE VYŠKOVĚ JEDNIČKA Z TAKTIKY

PROSTĚJOV JeVYŠKOV Vysoce taktický výkon předvedlo
v páteční podvečer prostějovské eskáčko na stadionu aktuálně druhého týmu tabulky MSFL. Právě zde je potřeba hledat
primární odpověď na otázku, proč domácí tak jednoznačně
přehrálo. Když k tomu přidáme proměňování šancí a až na jeden případ dobrou práci v defenzivě, nebylo o vítězi tohoto
prestižního duelu pochyb. PROSTĚJOVSKÝ Večerník sledoval
utkkání sedmého kola MSFL přímo na místě.

P

řestože Vyškov nepatří k fotbalovým klubům zvučných jmen,
vzhledem k blízkému sousedství obou
měst má vzájemný zápas nádech derby. Vyškovu se za éry předchozího
trenéra Miloslava Machálka podařilo
postoupit z divize do třetí ligy, kde se
usadil mezi pravidelnými účastníky
a nemá záchranářské problémy. Právě
naopak.
renérovi Trousilovi se ve spolupráci s bývalým sportovním
manažerem 1.SK Prostějov Ladislavem Dudíkem podařilo poskládat
tým, který může mít solidní ambice
a především perspektivu. Kromě veterána v brance Ladislava Kollára jsou
všichni hráči narozeni v devadesátých
letech, takže nejstarší má sedmadvacet
let. Ke třem balkánským posilám přišel
do Vyškova rychlonohý ofenzivní hráč
Jan Koudelka, známý z dresu eskáčka,
a rovněž nedávný prostějovský dorostenec Marek Matocha. Prostějovská

T

stopa je zkrátka ve Vyškově dobře
patrná, třeba i v osobě maséra
Radka Kuchaře, který rovněž před
časem u 1.SK působil.
o vše ale tentokrát na Prostějov
nestačilo. Samotný kouč Trousil
přiznal, že Prostějov byl prvním týmem, který přečetl hru jeho svěřenců
a dobře se na ni připravil. Na tomto
místě je třeba ocenit taktickou přípravu na zápas, kterou trenér Oldřich Machala zvládl se zkušenostmi sobě vlastními. Otázkou byla pouze efektivita
proměňování šancí, která v prvních
kolech příliš radosti jemu i klubovému
vedení nepřinesla. Vždyť s osmi brankami po šesti kolech bylo eskáčko
nejhorší v této statistice z týmů
v horní polovině tabulky.
a druhou stranu je potřeba
ocenit práci v defenzivě, protože pouhých pět obdržených branek
pasovalo Hanáky na nejlepší tým soutěže. Nemalou zásluhu na tomto skóre

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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N

Lubomír Machynek nejen pozorn bránil Aleksandra Božovie (íslo 8),
ale mohl si p!ipsat i další branku v závru poloasu. Foto: Tomáš Kaláb
má jistě i brankář Filip Jícha, který se
ukázal velice platnou akvizicí, přestože nedisponoval žádnými závratnými
zkušenostmi. V některých zápasech
však obrana fungovala tak skvěle, že si
vlastně ani pořádně nezachytal. V této
souvislosti je potřeba zmínit Koudelkovu trefu v závěrečné minutě, která
lahodila oku fotbalového znalce, nikoli
ovšem klubovému vedení, protože rodák ze Suchého měl pro střelu přímo
komfortní prostor.
K ardinální otázkou tohoto týdne
tedy zůstává, jestli se konečně podaří
přenést vesměs dobré výkony ze hřišť

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

ANALÝZA
TOMÁŠE
KALÁBA
soupeřů také na domácí trávník. Nejbližší příležitost k tomu bude znovu
již v pátek, kdy se v neobvyklém čase
uskuteční zápas osmého kola s Valašským Meziříčím. Snad právě netradiční doba zápasu přispěje k žádanému
výkonu a výsledku.

V pátek eskáko hostí Valašské Meziíí

PROSTĚJOV Předposlední z nováčků bude soupeřem prostějovských fotbalistů v MSFL již tento
pátek od 15:30 hodin. Valašské
Meziříčí si postup vybojovalo
coby vítěz divizní skupiny a přes
léto značně posilovalo kádr.
V něm se objevují i některé tváře
známé z druholigové sezóny 1.SK
Prostějov.
Na Valašsku zakotvil záložník Michal Skwarczek, který se ovšem
v úvodu sezóny potýkal se zdravotními problémy. Ty jej po dvou utkáních postihly opět, proto jej v záloze nahradil Vojtěch Gebert
z Teplic. Na stoperu
se v základní sestavě objevuje Michal

Malý. Vzhledem ke značné marodce muselo klubové vedení v již
probíhající sezóně angažovat dalšího brankáře, kterým se stal Lukáš
Repáň z Otrokovic, ze slovenského
Liptovského Hrádku přišel makedonský záložník Dino Trajkovski.
Nováček soutěže si odbyl premiéru
ve Vyškově, kde prohrál 1:2, stejným
poměrem ale vyhrál v Holici. Vý-

razného vítězství dosáhl také v Hodoníně a doma si poradil s Líšní.
Lekci dostal až na půdě favorizované
Kroměříže, odkud si Valmez přivezl
porážku 1:5. V odloženém utkání
třetího kola doma zdolali Valaši Petřkovice a naposled v neděli hostili
lídra tabulky z Velkého Meziříčí.
Trenér Jaroslav Vodička dal v meziříčském derby důvěru sestavě Re-

páň – Byrtus, Malý, Drozd, Šulák
– Výmola, Gregáň, Gebert, Vrána
– Wludyka, Jurča.
renér eskáčka Oldřich Machala si je
dobře vědom síly soupeře a očekává obtížný zápas. Na druhou stranu
je z týmu znát velké odhodlání se
před domácím publikem předvést
v nejlepším světle a utkání zvládnout.
(tok)

„VÝKON
v první půli byl hrůzostrašný,“

uznal vyškovský

Jan Koudelka

VYŠKOV Zatímco v prostějovském dresu nastupoval na kraji
zálohy a zásoboval spoluhráče
centrovanými míči, ve Vyškově hraje Jan Koudelka na hrotu.
Přestože se snažil, do vyloženě
gólové situace se nedostal. Zato
poslal brankáři Jíchovi opravdu
parádní navštívenku.

Tomáš KALÁB

Foto: Tomáš Kaláb
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 Nelze očekávat, že se bude jakémukoli týmu vždy dařit. Čím
to, že se Vyškovu nedařilo?
„Těžko říct... Zatím jsme neprohráli, jednou to prostě přijít muselo. Je
škoda, že se nám to přihodilo zrov-

na před domácím publikem. Kdybychom prohráli minulý týden ve
Velkém Meziříčí a dnes vyhráli, bylo
by to přece jen přijatelnější. Prostějov se na nás velmi dobře připravil,
z naší strany byl první poločas snad
ještě víc než hrůzostrašný.“
 Hra se opravdu příliš nedařila...
„Ale hlavně jsme dostali dvě branky ze situací, na které se celý týden
připravujeme, úplně stejně přišel po
přestávce i třetí gól. Prostějov vyhrál
zaslouženě a pro nás to asi byla potřebná facka, abychom se nachystali
na příští zápas, zvedli se a začali od
začátku.“

 Vpředu jste toho hodně naběhal, ale nedostával jste asi potřebné balóny?
„Ono je těžké něco vymyslet, když
soupeř stojí na své polovině. Navíc
proti takovým stoperům, jako jsou
Sus se Schusterem, kteří jsou velice
zkušení. Nejde ani tak o to, že jsem
balóny neměl, ono ani ze situace nevyplynulo, že bych je mohl mít. Prostě
z naší strany dnes všechno špatně!“
 Byla pro vás drobnou náplastí
aspoň ta výstavní branka?
„Taková trefa vždycky potěší, ale
stejně jsem s Karlem prohrál 1:2.“
(úsměv)

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Valašské
Meziříčí (pátek 22.9., 15.30, rozhodčí: Vojstřejž – Gasnárek, Lenfeld).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin: Rapotín – Kralice na Hané (Heger – Hubený, Petrásek).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin: Slavonín – Konice (Januš – Perutka, Kaňok).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin:
Kojetín – Plumlov (sobota 23.9., 15.30,
Vedral – Dokoupil, Winkler), Určice
– Lipová (sobota 23.9., 15.30, Vojtek
– Slota, Januš), Němčice nad Hanou
– Mostkovice (Foral – Vedral, V. Svoboda), Kostelec na Hané – Protivanov
(Straka – Jílek, Běhal), Čechovice –
Bělotín (Kološ – Kašpar, Hrbáček).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin:
Vrchoslavice – Lipník nad Bečvou (Spurný – Oulehla, Winkler), Radslavice –
Klenovice na Hané (Bašný – Dokoupil,
Lasovský), Pivín – Smržice (Šafařík –
Milek, Kopecký), Troubky – Haná Prostějov (Kopečný – Petr, Borůvka).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
8. kolo, sobota 23. září, 15.30 hodin: Jesenec – Šternberk „B“ (Valouch
– Molík, Brázdil).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin:
Čechovice „B – Určice „B“(sobota
23.9., 15.30), Vrahovice – Vícov (sobota 23.9., 15.30), Nezamyslice – Brodek
u Prostějova, Výšovice – Dobromilice,
Hvozd – Tištín, Brodek u Konice – Ptení, Horní Štěpánov – Otaslavice.
III. TØÍDA, SK. „A“:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin: Bedihošť – Němčice nad Hanou
„B“ (sobota 23.9., 15.30), Brodek u
Prostějova „B“ – Kralice na Hané „B“
(sobota 23.9., 15.30), Nezamyslice „B“
– Biskupice (10.00), Želeč – Pavlovice
u Kojetína, Skalka – Otaslavice „B“
(hřiště Klenovice na Hané).
III. TØÍDA, SK. „B“:
8. kolo, neděle 24. září, 15.30 hodin: Protivanov „B“ – Kostelec na
Hané „B“ (sobota 23.9., 15.30), Olšany – Mostkovice „B“ (sobota 23.9.,
15.30), Kladky – Čechy pod Kosířem,
Plumlov „B“ – Přemyslovice (hřiště
Krumsín), Zdětín – Držovice.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
4. kolo, neděle 24. září: Kotvrdovice
– Držovice (10.00, Vondryska – OFS,
OFS), 1.FC Olomouc – Mostkovice
(12.30, Běhal – Jílek, Straka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– STARŠÍ:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Baník Ostrava „B“ (sobota 23.9., 10.30, R. Svoboda – V. Svoboda, Svozil).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Baník Ostrava „B“ (sobota 23.9., 12.45, V. Svoboda
– R. Svoboda, Svozil).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
8. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Hlučín
„B“ (neděle 24.9., 10.30, P. Pospíšil –
Svozil, OFS).
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utkání se šesti přesnými zásahy nejlepším střelcem Kralic. „Zúročuje se
práce z tréninku, v podstatě kluci chodí v plném počtu a to se projevuje na
předvedené hře. Díky tomu přichází i
ty body,“ našel příčiny úspěchu kouč
Lošťák. Jeho týmu se také podruhé v
řadě podařilo udržet nulu v kolonce
obdržených branek. Jak důležité je to
pro tým, odpověděl: „Znamená to pro
nás strašně moc. Soupeř měl nějakou
šanci, ale kluci si s tím poradili, měli
jsme i potřebné štěstí, ale jinak jsme je
na dostřel tolik nepouštěli.“
Kralice se i díky sobotní výhře drží v
lepší polovině tabulky, pouhé čtyři
body od vedoucího Lutína. O další
body se jediný regionální zástupce
krajského přeboru pokusí již tuto
neděli na hřišti Jiskry Rapotín. (jp)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

jde bohužel na vrub Petra Tichého,
který se snažil o kličku ve vápně, jehož
úmysl soupeř vystihl a vstřelil druhou
branku,“ mrzelo trenéra Konice. Kdyby ale Kamený dvakrát proměnil své
sólo na litovelského brankáře, mohlo
se utkání vyvíjet jiným směrem.
Přesto ve druhé půli byli koničtí hráči přinejmenším vyrovnaným soupeřem, v některých fázích spíše tím
lepším týmem. „V poločase jsem na
nepříjemnou situaci reagoval, stáhnul
jsem Knolla a vysunul na hrot Žondru.
Tímto tahem jsme si hodně pomohli,
Radim byl silný na míči,“ viděl zásadní

rozdíl dvou poločasů Ullmann. Litovel se víceméně již jen snažila udržet
svůj náskok, konický tlak však přinesl
snížení až ve čtyřiaosmdesáté minutě.
Prosadil se právě střídající Žondra.
Konice byla blízko srovnání. Minutu
před koncem trefil Rus tyčku, bohužel se míč odrazil ven a ne do brány.
„Zápas nadstandardní úrovně, možná by tomu slušela remíza. Hlavně za
druhou půli musím kluky pochválit
za enormní nasazení, dokonce i domácí kvitovali, že je dlouho nikdo tak
nezatlačil,“ vystřihl poklonu lodivod
Konice.

Branky: 37. Jindra, 40. Bednář – 84.
Žondra. Rozhodčí: Drápal – Boháč,
Hrbáček. Sestava Konice: Vévoda –
Knoll, Rus, Bílý F., Bílý L. – Tichý P.,
Kořenovský, Širůček, Drešr – Kamený, Bross. Trenér: Petr Ullmann.

Sokol Konice
Tatran Litovel
2:1 (2:0)

Druhý venkovní zápas v řadě čeká
svěřence Petra Ullmanna také o
tomto víkendu. V neděli se o další
body porvou na půdě Slavonína.
(jp)

Konice zaskoila favorita,
body bral však soupe

dalšího průběhu utkání. Soupeř měl
sice první šanci, tu ale kraličtí fotbalisté
ustáli, a pak už to byli právě oni, kdo hru
kontroloval. „Byli jsme po celý zápas
lepším týmem a zaslouženě vyhráli,“
netajil se domácí lodivod.
Dvougólový náskok si jeho svěřenci
udrželi až do čtyřiasedmdesáté minuty, kdy se jejich náskok navýšil již na
tříbrankový. Střelcem nebyl nikdo jiný
než snajpr Kováč, jenž je po sobotním

Kralice na vítězné vlně,
hattrickem se blýskl Kováč

Branky: 12., 16. a 88. Navrátil, 22. Poles,
32. Čížek, Tichý J. Rozhodčí: Boháč –
Petrásek, Spurný. Sestava Jesence: Kýr
– Žouželka, Burian, Gottwald, Horák
– Laštůvka, Čížek D., Poles (87. Drešr),
Burget - Tichý J., Navrátil. Trenér: Petr
Tichý st.
První půle se musela hrstce diváků líbit,

2:6
(2:5)

protože v ní padlo celkem sedm branek,
i když by si asi domácí příznivci přáli více
přesných zásahů domácího mužstva. Na
úvodní branku Miloše Navrátila dokázali
domácí včas reagovat, ovšem o minutu
později se stejný hráč trefil i podruhé a dostal Jesenec zpět do vedení. První půlhodinka přinesla pak ještě další čtyři branky.
O tři se postarali hosté, po jednom gólu
i domácí hráči. Do šaten tak šli svěřenci
Petra Tichého za příznivého stavu.
Ve druhé půli se už více projevil těžký
terén, oběma týmům docházely síly, hrál

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

PLUMLOV Díky štědrosti Olomouckého kraje bude mít plumlovský celek kvalitnější povrch. Uplynulou sobotu se oficiálně spustilo
zavlažování hrací plochy, ale i tréninkového hřiště. A jak jinak to
stvrdit než šampaňským a dobrým
fotbálkem v podobě exhibičního
utkání mezi bývalými hráči TJ Sokol Oresvo Plumlov a veteránskými
mistry České republiky do 40 let.
Večerník byl u toho!

nedalekými Čechovicemi (čtěte na
straně 38), rozdaly si to na plumlovském pažitu na dvě desítky bývalých
hráčů tamního Sokola. To, že závlaha funguje na výbornou, si mohla na
vlastní kůži vyzkoušet i hrstka diváků,
která se přišla na „veterány“ podívat.
Deštivé počasí totiž od samotného
rána skrápělo celý region, a tak bylo
potřeba spíše deštníků a nepromokavých bund než spuštění nového
zavlažovacího systému... Zápas legend nakonec skončil smírně, peEXKLUZIVNÍ
nalty už pak byly jen takovou třešreportáž
ničkou na dortu.
pro Večerník
„Víme, že se tady areál rekonstruuje
a opravuje. Investice budou určitě i v
Josef
budoucnu potřeba, čímž jsme velice
rádi nápomocni,“ okomentoval Petr
POPELKA
Kudláček, předseda sportovní komiNež přišel hlavní vrchol v podobě so- se Olomouckého kraje. Společně s
botního derby domácího Plumlova s ním se na oficiálním spuštění závla-

hového systému objevil i poslanec
parlamentu ČR Pavel Holík, který
předal předsedovi klubu Františku
Kocourkovi šampaňské, jímž bylo
hřiště také symbolicky pokřtěno.
„Jsme rádi, že se podařilo získat dotace z kraje, protože by to mělo přispět
k lepšímu povrchu, na který si v minulosti více mužstev stěžovalo. Měli
jsme problémy s vodou na hřišti.
Loni jsme za pomoci plumlovských
hasičů vybudovali studnu. Teď se budeme chtít zaměřit i na rekonstrukci
šaten, aby to zázemí bylo ještě solidnější. Jsem rád, že se sešlo několik
hráčů, kteří se tu v minulosti objevili.
I když nám počasí tolik nepřálo, jsem
velice spokojen. Rád bych poděkoval Olomouckému kraji, konkrétně
pánům Holíkovi a Kudláčkovi, kteří
doporučili, abychom dotace získali,“
pronesl spokojený Kocourek.

Spolený snímek aktér- exhibiního utkání u p!íležitosti slavnostního zahájení provozu zavlažovacího systému na fotbalovém
h!išti v plumlovských Borkách.
Foto: Josef Popelka

BYLI JSME
U TOHO
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MOSTKOVICE Velmi těžké utkání
čekalo uplynulou neděli na svěřenkyně trenéra Karafiáta. Do Mostkovic
zavítal papírově nejsilnější soupeř,
fotbalistky ze Vsetína. Poločas se ještě
domácí plejerky držely na dostřel, ve
druhém se již objevila větší kvalita na
straně vsetínských hráček.
Trenér Karafiát měl těžkou hlavu se
složením sestavy, navíc mu chyběla
zraněná kanonýrka Domesová. I tak
se domácí hráčky svého soupeře nezalekly. „Vyhrál lepší tým, to musím
sportovně uznat,“ věděl o kvalitách
soupeře kouč Mostkovic.
První branka se zrodila až těsně
před uběhnutím první půlhodinky,
navýšení pak přidal soupeř ještě do
poločasu. Do šaten se však šlo pouze
s jednobrankovým rozdílem, hlavou
se po rohu prosadila Brazilka Soares.
„Holky bojovaly, za což jim musím
poděkovat. Moc jsme se do šancí
nedostávali,“ komentoval první půli
Jaroslav Karafiát.

MOS
VSE

Druhá půle už byla spíše v režii hostujícího celku. „Vsetín má v sestavě
řadu hráček, které hrávaly v dobrých
týmech, a to se také projevilo. Kvalita
tam byla obrovská. Už od začátku jsem
říkal, že Vsetín je velkým favoritem soutěže,“ měl jasno trenér domácích.
Vsetínské hráčky přidaly ještě tři přesné
zásahy a připsaly si třetí vítězství, což
je beze ztráty bodu udrželo na první
pozici. Mostkovice se vinou skóre drží
na nadějné třetí příčce. Své postavení si
přinejmenším budou chtít udržet i po
nadcházejícím víkendu.
K prestižnímu utkání totiž zajíždí
do Kostelce na Hané, kde změří
síly s rezervou Olomouce. „Stále
to beru jako prestižní zápas, na který
se důkladně připravíme. Moc se na
něj těším. Nebude to ovšem lehké,
ale věřím týmu, že jsme schopni bodovat,“ nestrachoval se před blížícím
se derby Karafiát. Rezerva Olomouce je složena především z hráček
bývalého kosteleckého týmu, zcela
jistě tak půjde i z tohoto důvodu o
velice zajímavé utkání. Start je tuto
neděli naplánován půl hodiny po
poledni.
(jp)
Statistiky najdete na straně 26
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TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Urice

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
echovice

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Poslední dva zápasy jsem bohužel
s hráči nebyl a trochu jsme si sedli a
řekli, že tak se bojovat nesmí. Hráči
si to očividně vzali k srdci a hned v
úvodu jsme se zásluhou proměněné
penalty dostali do vedení. Pak bohužel došlo k nešťastnému momentu,
kdy se srazil Martinák s Pírkem, oba
to odnesli zlomeninou. Pírek nos

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
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Urèice doplnil Hejduk

 více sportu

Určice (jim) – Určice zkvalitnily
defenzivu. Nejčerstvější přírůstek
do sestavy nováčka „B“ skupiny
I.A třídy se jmenuje Simon Hejduk. Dvacetiletý obránce přišel
v uplynulých dnech z Lipové, kam
odešel na jaře po mládežnických
letech strávených v Čechovicích.
Trenér Určic Pavel Zbožínek
postavil posilu na pravého beka
a hned při premiéře slavilo nové
složení obranné čtveřice dvojitý
úspěch, vedle samotného tříbodového zisku se totiž zatím spíše
hledajícímu se mužstvu podařilo
udržet i čisté konto a zdolat Dub
nad Moravou 2:0.

RYCHLÝ
VEERNÍK

 více
informací

J. Bartoník, Frýbort, T. Vrba, J. Svo- navský M., Ohlídal (17. Holomek
zil ml., Šišma – Trajer, Přikryl (68. D.), Čermák, Kolář M. – Strouhal
A. Vrba). Trenér: Jaroslav Svozil st. (55. Jančiar), Krupička, Hodulák,
„Řeknu to jednoduše a stručně. Když
Novák – Zatloukal, Gábor. Trenér:
Hodnocení trenéra Pivína
se nedají góly, tak se nevyhrává. Víc k
Daniel Kolář.
Jaroslava Svozila:
tomu není co říct. Soupeře jsme mačHodnocení trenéra Hané
kali, ale vyložené šance neproměnili. „Odjeli jsme bez pěti hráčů základní sestaDaniela Koláře:
Bohužel tak to máme teď celý pod- vy, se třema dorostenci, kteří měli sobotní
zim. Klukům nemůžu zase tolik co zápas v nohách. Jak jsem byl spokojen s vý- „Soupeř byl lepší, vyhrál zaslouženě. Při
vytknout, jezdili, makali, ale ta kon- konem proti Hané, tak teď mě náš výkon troše štěstí jsme mohli uhrát lepší výsledek.
covka je opravdu prachbídná. Důle- vyloženě naštval. Domácí byli posíleni o Dostali jsme bohužel zase laciné góly. Mužité je, že se do těch šancí dostaneme. několik hráčů z áčka, rozhodčí byl z Pře- síme si to určitě rozebrat, protože pokud
TJ Sokol Horní
Věřím, že nás to snad už nakopne a rovska, což nebylo taky ideální, ale na to se budeme dostávat takové branky, nemůžeMoštnice
začne to tam padat. Rozhodně všech- nechci vymlouvat. Nepředvedli jsme vý- me v této soutěži bodovat. Musíme si zase
4:0
TJ Sokol
(2:0)
kon, po kterém bychom si body zasloužili.“ vzpomenout, jak jsme bránili dříve. Tady
ny soupeře potrápíme.“ (úsměv)
Vrchoslavice 1946
je každá chyba trestána více než v nižších
FC
TJ Haná
Branky: 26., 29. a 65. Ďopa, 89. Kasoutěžích. Útočná fáze není špatná, branky
Želatovice „B“
Prostjov
2:0
2:4
ras. Rozhodčí: Antoníček – Kundáváme, musíme ale zlepšit obranu.“
TJ Sokol
(1:0)
(1:2) FK Slavoj Kojetíndrát, Pumprla. Sestava Vrchoslavic:
v Pivín
Koválovice „B“
TJ
Jurčík M. – Trávníček, Holub 78:
Sokol Tovaov
Zatloukal), Hradil, Hloučka – Fial- Branky: 8. Herman, 65. Král. Roz- Branky: 20. Gábor, 70. Novák – 10.
TJ Sokol
ka, Jurčík R. (60. Klesnil), Horák, hodčí: Frais – Dokoupil, Doležal. Zezula, 39. Janováč, 55. Krčmář, 84.
Klenovice na Hané
Přecechtěl - Konupka, Hradil T. Sestava Pivína: Fürst – M. Bartoník Kravar. Rozhodčí: Majer – Gábor,
nehráno pro nepřizpůsobilý terén
(81. Verbický), Svozil M., Sedlák – Svozil. Sestava Hané: Lošťák – TrTrenér: Miroslav Panáček.

PROSTĚJOVSKO Nepřízeň počasí mnoho fotbalovosti do sedmého kola skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS nepřinesla. Nejlepší regionální zástupce se do Tovačova vypravil marně,
utkání se pro nepřizpůsobivý terén nakonec ani neodehrálo. Jediným bodujícím týmem se
tak staly Smržice, které i přes nepříjemnou situaci v úvodu zápasu své střetnutí zvládly. Haná
podlehla na domácí půdě Kojetínu, Pivín neuspěl v Želatovicích, Vrchoslavice nepřetavily své
snažení v body v Horní Moštěnici.
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„Bylo to takové klasické utkání s tímto soupeřem. Z Opatovic se body nevozí, přesto
musím uznat, že soupeř patří k tomu lepšímu v soutěži, doposud ještě neztratili ani
bod. My jim to chtěli samozřejmě ztížit. Šli
jsme dokonce do vedení, ale po chybách
jsme soupeři dovolili ještě do poločasu jít
do vedení. Chtěli jsme s tím něco udělat,
ale dostali jsme další branku a bylo vymalováno. Bylo to utkání plné emocí, mrzí mě
ta červená karta.“
(jp)

Hodnocení trenéra Kostelce
Jaroslava Klimeše:

TJ
tizovat. My jsme byli ale po většinu
Sokol Opatovice
3:1
času lepším týmem, takže jsme si i
FC
(2:1)
ten konec už zkušeně pohlídali. Bylo
Kostelec na Hané
to těžké utkání v nepříznivém počasí, o to víc mě těší, že máme tři body Branky: 34. a 74. Klvaňa, 42. Hendrych –
a můžeme jít do dalšího zápasu s čis- 31. Grepl (p). Rozhodčí: Perutka – Slota,
Winkler. ČK: 80. Vinklárek (K). Sestava
tou hlavou.“
Kostelce: Vítek – Synek, Vinklárek, ChyFK
til, Móri – Žídek, Hruban, Grepl, Vyhlídal
Brodek u Perova
2:0
(46. Jurník) – Preisler, Klimeš (85. NavráSK
(0:0)
til). Trenér: Jaroslav Klimeš.
Protivanov

„Zápas se odehrál na velice podmáčeném terénu, tak jsme tomu přizpůsobili
hru. Spíše se jednalo o bojovný výkon,
přesto jsme se snažili hrát i kombinačně. Míče se v tom terénu kolikrát zastavovaly, podařilo se nám ale využít
tento povrch ve svůj prospěch a vstřelili
i úvodní branku, která nás nakopla. Potvrdili jsme pak převahu ve druhé půli i
druhou brankou a zápas tak dovedli ke Branky: 69. Hejč, 79. Chytil. Rozšťastnému konci. Bylo to velice těžké hodčí: Janáček – Bartuněk, Opravil.
utkání, kluci ale odvedli dobrou práci.“ Sestava Protivanova: Piták – Ženata, Pospíšil M., Dvořák, Pospíšil
SK
Z. – Sedlák D. (78. Musil), Kropáč
Lipová
(82. Sekanina), Milar, Sedlák R. (60.
4:3
SK
Slavoj
Kojetín(3:1)
Mudroch) – Grmela, Pospíšil F. AsisKoválovice
tent trenéra: Josef Pospíšil.
Branky: 19. a 31. Liška, 36. Novák, 73.
Hodnocení asistenta trenéra
Dostál M. - 21. a 85. (p) Žůrek, 83. SaProtivanova Josefa Pospíšila:
lajka. Rozhodčí: Kylar – Chládek, Kopecký. Sestava Lipové: Vybíhal – Žilka, „To počasí ani terén fotbalu moc nepřáMoštěk, Takáč, Novák – M. Vybíhal, ly. Poločas jsme se rozešli za bezbranJamrich, Dostál, Štěrba - Růžička, Liš- kového stavu. Ve druhém nás soupeř
přeci jen přetlačil, dal první branku.
ka. Hrající trenér: Pavel Růžička.
Nezbavím se ale dojmu, že to bylo z
. Hodnocení trenéra Lipové
ofsajdové pozice, ale to už se teď ptát
Pavla Růžičky:
nikdo nebude. Na obrat jsme už neměli
„V prvním poločase jsme si vypra- sílu. Kluci byli více na zádech než na
covali slibný náskok, soupeř ale v nohách. Soupeř přidal druhou branku,
závěru dokázal ještě zápas zdrama- to nás už dorazilo.“

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

Bodovaly jen Smržice, Klenovice nehrály

a Martinák zánártní kůstky. Musel
jsem tedy vynuceně vystřídat dva
hráče a do brány postavil Přemu
Gottwalda. Jsem velice rád, že i přes
absenci pěti hráčů základní sestavy se
hlavně mladí kluci porvali a zaslouženě jsme si připsali vítězství. Soupeř
sice ve druhé půli dokázal snížit, ale
poslední slovo jsme měli nakonec
my. S předvedenou hrou jsem naprosto spokojen.“

I.B třída skupina A

Branky: 68. a 72. Halouzka Petr.
Rozhodčí: Kreif – Langhammer,
Šebesta. Sestava Mostkovic: Lukáš
– Kazda (69. Dadák), Chmelař, Milar, Vojtíšek V. – Hanák R., Doseděl,
Vojtíšek M., Šlambor – Kamenov
ml., Bošek. Trenér: Jiří Kamenov
st. Sestava Určic: Hýbl – Dračka,
Fréhar, zelina, Plajner – Hejduk (82.
Mohelník), Menšík, Halouzka P.,
Hodnocení trenéra Němčic
Slezák, Krajíček (64. Bureš) – HaRadovana Novotného:
louzka O. (76. Šnajdr) Trenér: Pavel
„Hned v úvodu jsme obdrželi bran- Zbožínek.
ky. Nedokážu pochopit, jak se to .
Hodnocení trenéra Mostkovic
může z takového úhlu stát. Pak jsme
Jiřího Kamenova:
kombinovali, snažili se držet míč na
svých kopačkách. Opět se ale stala „Od prvních minut poločasu jsme
chyba, borec uteče a zase z nepřed- byli lepším týmem, i když to bylo
stavitelného úhlu to prostřelil. Dub pro oba týmy na tom terénu těžké.
hrál ale velice dobře, byl důraznější, O nějaké kombinační hře se nedalo
rychlejší, musím uznat, že byl lep- moc mluvit, přesto všechno jsme
ší. Chybí nám Petr Kolečkář, který byli více na balónu, jenom mi tam
dokáže vepředu míč udržet, ale na chybí nějaká kolmá přihrávka mezi
to se nelze vymlouvat. Nehráli jsme hráče nebo za obranu. Postupem
dobře, neplnili jsme pokyny, co jsme času to bylo o tom, kdo dá první
si řekli, za soupeřem jsme zaostávali. gól, bohužel jsme dvakrát chybovali,
Musí se udržet disciplína, vlastní vi- soupeř své šance proměnil a vyhrál
nou jsme přišli o brankáře, který tak tak 2:0. Nevyšlo to, jsme poslední,
jedeme dál.“
oslabil mančaft.“

TJ Sokol Dub
nad Moravou
FK Nmice
nad Hanou

Branky: 3. Smrčka, 44. a 73. Šálek,
88. Kaiser. Rozhodčí: Dokoupil –
Oulehla, Spurný. Sestava Němčic:
Tomek M. – Řezáč (46. Svobodník), Navrátil M. (86. Palíšek), Navrátil J., Spiller – Mrkva (46. Jiříček), Vévoda (71. Tomek), Vejvoda
(66. Ruber), Svozil – Chlud, Horák.
Trenér: Radovan Novotný.

4:0
(2:0)

se spíše bojovný fotbal. Jesenečtí měli v
zádech příjemný náskok, nemuseli se tak
hnát bezhlavě do útoku. Odměnou jim
za jejich trpělivost byla situace z osmaosmdesáté minuty, kdy se potřetí prosadil
Miloš Navrátil a dokonal tak svůj hattrick.
Vyjádření kouče jeseneckého mužstva
vám bohužel Večerník zprostředkovat
TJ Smržice
nemůže, neboť jeho mobilní telefon zpr3:1
(2:0)
vu marně vyzváněl, aby se pak odpojil
TJ Sokol Újezdec
úplně. Nadcházející sobotu přivátá Jesenec na domácím hřišti od 15:30 hodin Branky: 7. Kalandřík z penalty, 35.
(jp) Procházka, 88. Grepl – 65. Klimek.
Šternberk.
Rozhodčí: Brázdil – Valouch, Dömisch. Sestava Smržic: Martinák (10.
Kovačevič) – Pírek (10. Studený A.),
Gottwald, Klus, Doseděl – Kiška,
Kotlár, Vařeka, Kalandřík – Procházka, Grepl. Trenér: Petr Gottwald.

Na „Borkách“ se už zavlažuje Mostkovičanky

KOŽUŠANY, PROSTĚJOV V minulém kole potrápili fotbalisté Jesence dobře hrající Nemilany, když padli až na
penalty. Svůj dobrý výkon předvedli i na půdě Kožušan,
když se dokázali lépe vyrovnat s podmáčeným terénem
a zaslouženě si odvezli všechny tři body. To je udržuje v
top pětce skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS.

I.B třída skupina B

TJ Sokol
Kožušany
SK Jesenec
– Dzbel
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PROSTĚJOVSKO Sedmé kolo nebylo regionálním zástupcům B skupiny 1.A třídy olomouckého KFS
příliš nakloněno. Na programu byla dvě derby, které zvládlo plumlovské, respektive určické mužstvo,
výsledkově je dokázala napodobit už jen Lipová. Protivanov padl v Brodku u Přerova, Kostelec vyšel
naprázdno u lídra soutěže, Němčice se neprosadily v Dubu nad Moravou. Stále tak regionálním zástupcům vévodí Kostelec před Lipovou, Mostkovice s Němčicemi se usadily na chvostu.

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

Plumlov a Urice zvládly derby, pak už brala body jen Lipová

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Jesenec ppestpílel Kožušany,
Navrátil si ppipisuje hattrick

LITOVEL, PROSTĚJOV Fotbalisté
Konice zajížděli uplynulou sobotu
na půdu silné Litovle, kde nebyli
daleko od senzace. Soupeř se dvěma góly v závěru první půle dostal
do vedení, až do závěrečného hvizdu se pak strachoval o vítězství.
Prostřídání přineslo konickým hráčům krev do žil, domácí se horko
těžko ubránili. I tak se Konice drží

LIT
KON

první pětky ve skupině „A“ I.A třídy
Olomouckého KFS.
„Věděli jsme, že zajíždíme k jednomu
z nejlepších mužstev soutěže a tomu
jsme přizpůsobili i ten začátek utkání.
Hráli jsme více do bloku a eliminovali
tak výpady soupeře,“ okomentoval
taktiku kouč Ullmann. V rozmezí tří
minut se ale ani jeho svěřenci nevyvarovali chyb a v podstatě darovali
soupeři poločasové dvoubrankové
vedení.
„První po nákopu z půlky jsme nepochopitelně nechali míč spadnout
ve vápně a skončilo to v bráně, druhý

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

U trojek ještě zůstaneme, protože
se přesně tolikrát prosadil útočník
domácích Kováč a velkou měrou tak
přispěl k vítězství svého týmu.
„Jsem rád, že to tam Martinovi začalo
padat,“ uvedl na adresu jediného střelce
posledních dvou zápasů trenér Lošťák.
Také on se mohl už ve čtyřiadvacáté
minutě radovat z dvoubrankového
vedení, což zajistilo týmu i samotnému trenérovi alespoň částečný klid do

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

Fotbal

KRALICE NA HANÉ Podruhé v
sezóně se podařilo kralickým fotbalistům udržet nulu, když navázali
na předchozí výsledek z Dolan. Potřetí v řadě si pak připsali plný počet
bodů a vezou se tak na vítězné vlně.

KNH
HNĚ
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!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! (jim)

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
6. kolo, neděle 24. září, 14.30:
1.SK Prostějov – 1.FC Viktorie Přerov-Kozlovice.

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, sobota 23. září: Zábřeh
– Čechovice (11.45, Šmíd), Olšany – Dub nad Moravou (9.00),
Šternberk – Konice (neděle 24.9.,
9.00, Slota), Jeseník – Němčice nad
Hanou (neděle 24.9., 15.00).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, neděle 24. září: Brodek u
Konice – Držovice (sobota 23.9.,
9.00), Mostkovice – – Určice (sobota 23.9., 10.00), Plumlov – Klenovice na Hané (10.30), Pivín
– Brodek u Prostějova (13.00),
Hvozd – Protivanov (13.15).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, neděle 24. září: Horní
Štěpánov – Kralice na Hané (sobota 23.9., 9.00), Otaslavice – Ptení
(sobota 23.9., 10.30), Olšany „B“ –
Nezamyslice (sobota 23.9., 12.30),
Plumlov – Lipová (9.00), Pivín –
Smržice (10.00), Výšovice – Určice
(13.00), Mostkovice volno.

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
8. kolo, sobota 23. září: Zábřeh
– Čechovice (10.00, Šmíd), Olšany – Dub nad Moravou (10.30),
Šternberk – Konice (neděle 24.9.,
10.45, Slota), Jeseník – Němčice
nad Hanou (neděle 24.9., 13.15).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice
(neděle 24.9., 12.15, Ol KFS – Silný, Ol KFS).
SpSM – U13 JIH:
6. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (neděle 24.9., 15.00, Přikryl).
SpSM – U12 JIH:
6. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK
Prostějov (neděle 24.9., 15.00).

DOROSTU, SK. „B“:
8. kolo, sobota 23. září: Němčice
nad Hanou – Lipník nad Bečvou
(10.00, Spurný), Otaslavice – Brodek
u Prostějova (13.00), Pivín volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
8. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (neděle 24.9., 10.30, Silný – Ol
KFS, Ol KFS).

KRAJSKÁ SOUTÌŽ

DOROSTU, SK. „A“:
8. kolo, sobota 23. září: Hvozd
– Brodek u Přerova (10.00, Kryl),
Protivanov – Loštice (11.00, hřiště Brodek u Konice, Majer), Zábřeh „B“ – Kralice na Hané (13.30,
Šmíd), Tovačov – Plumlov (neděle
24.9., 15.30, Vrána).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
8. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Hlučín „B“ (neděle 24.9., 12.45, Svozil
– P. Pospíšil, OFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR
DOROSTU:
8. kolo, sobota 23. září: 1.FC
Viktorie Přerov „B“ – Čechovice
(10.00, Šerý), Konice – Mohelnice
(15.30, Brázdil), Určice – Šternberk (neděle 24.9., 10.00, Oulehla), Olšany – Zábřeh (neděle 24.9.,
10.30, Vrána).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ

´
menicko

´
´
zapasove
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Petr Matoušek:
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nezvládly další regionální derby
„Zapla pánbh,
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že to tam
spadlo!“

Josef
POPELKA
PLUMLOV Ve slavnostní den
pro plumlovské fotbalisty se
v „Borkách“ odehrálo neméně slavnostní utkání, a sice
derby s nedalekým rivalem
z Čechovic. I když počasí moc
venkovnímu sportu uplynulou sobotu nakloněno nebylo, hřiště v Plumlově bylo na
očekávanou bitvu připraveno dobře. Po bezbrankové
první půli se ve druhé pětačtyřicetiminutovce střelecky
prosazovali pouze domácí,
kteří tak dokonale zaskočili favorizovaného soupeře,
který se přes přehradu vracel
s prázdnou. Svěřenci trenéra
Kučery tak prohráli po ztrátě
v Mostkovicích již druhé derby a značně tím eliminovali
své postupové choutky...
Stav ped výkopem
Předsezónní prognózy totiž pasovaly
Čechovice na postupovou pozici, zvláště
pak po posílení kvalitním triem Koláček,
Maděrka a Zatloukal. Na předchozí ztrátu
v Mostkovicích reagoval tým výhrou nad
silnou Lipovou, tudíž do tohoto utkání nastupovali hosté v roli favorita. Jenže, byli to
Plumlovští, kdo se po hrůzostrašném úvodusezónynadechliklepšímzítřkům.

Vývoj zápasu
Jako hlavní se ukázala bojovnost domácího týmu, v opačném případě to
bylo neproměňování vyložených šancí
hráčů Čechovic. Také počasí elimino-

PLUMLOV O služby tohoto
středopolaře mělo před sezónou zájem hned několik klubů,
on se však upsal plumlovskému
týmu, se kterým je z minulosti úzce spjat. I když se týmová
mašina rozjížděla pomaleji, postupně se stroj dává do pohybu.
Nedílnou součástí je také Petr
Matoušek (na snímku), který se
do statistik utkání zapsal krásnou trefou z voleje, která nasměřovala jeho tým k vítězství.

V tomto p!ípad ješt Michal Spáil (. 6) svou vyloženou šanci nepromnil, ve druhé p-li se krásnou st!elou již mezi st!elce zapsal.
Foto: Josef Popelka

valo technickou hru hostí. S dlouhými mířil ovšem vedle. Záhy jej napodobil
nákopy si obrana Plumlova bez větších Chmelík. Na druhé straně mohli hospotíží poradila.
tující hráči děkovat svému brankáři,
že lapil další tutovku domácích. Na
Zásadní okamžiky
Spáčilovu technickou střelu ze třiasedmdesáté minuty byl už ale i on krátký
Na první šanci se nemuselo dlouho – 3:0. Potrestat laxnost čechovického
čekat. Probíhala šestá minuta a hosté mužstva mohl kanonýr Hladký, namohli jít zásluhou kapitána Haluzy bídnutou šanci ale promarnil. Zmírnit
do vedení, to by ale musel svou vylo- krutou porážku chtěl ještě hostující
ženou šanci proměnit. Od té chvíle se Polák, ve své další obrovské šanci ale
na mokrém terénu odehrávaly spíše Simandla překonat nedokázal. Střeboje o každý míč, šance však nepři- leckou tečku za sobotním derby měl
cházely ani na jedné straně. O další na kopačce opět domácí Hladký.
vzrušení se postarala čechovická Svůj průnik zakončil lobem přes vy„desítka“, Simandl ale Novákovi šanci běhnuvšího Poláka, bohužel pro něj
lapil. Jinak oba brankáři moc práce i prázdnou svatyni.
v první půli neměli. Tu největší doOsobnost utkání
mácího Spáčila bravurně Polák zneškodnil.
Sedmačtyřicátá minuta měla být do Zdálo se, že to měl být hostující Frantistatistik zapsána jako gólová, to by šek Kolečkář, jenž původně neměl do
se však po šikovném uvolnění musel zápasu naskočit, ale kouč Kučera jej naZatloukal prosadit i střelecky. Záko- konec do druhého poločasu na trávník
nitě tak musel přijít trest na druhé poslal. Ani on však prohru odvrátit nestraně. To už se Plumlov více tlačil do dokázal. I přes tři obdržené branky to
vápna. Po jednom takovém centru se byl jednoznačně jeho spoluhráč v brák míči dostal „Jelen“ a nechytatelným ně, Jakub Polák. Pochytal nechytatelné,
volejem poslal míč k tyči - 1:0. O šest na brankách vinu rozhodně nenese.
minut později to bylo už o dvě branky. Z domácích lze vyzdvihnout výkon
Nedostatečný důraz hostujícího cel- Matouška či Spáčila, kteří odvedli obku potrestal Marcel Zabloudil – 2:0. rovský kus práce, v zádech s celým boČechovice ale zbraně nesložily, ve jovným týmem i bezchybným Simanstoprocentní šanci se objevil Lakomý, dlem.

Zajímavost duelu

I přes nepřízeň počasí si do Plumlova
našlo cestu několik fotbaluchtivých
diváků z různých koutů prostějovského regionu. Ti byli také svědkem
příjezdu vojenské hlídky na sajdkáře
z nedaleké akce na místním zámku.
V tu chvíli to bylo asi zajímavější než Josef POPELKA
fotbal samotný.
ý
 Jak jste viděl zápas ze svého
pohledu?
Atmosféra stetnutí
„Šli jsme do něj s tím, že nedostaneme branku, což se nám povedlo. Věřili
Jednoznačně již několikrát zmiňova- jsme, že když budeme trpěliví, tak gól
né počasí mělo za následek i celkovou přijde. Pak jsme dobře vyřešili brejky
návštěvu tolik očekáváného derby a navýšili své vedení. Čechovice měly
mezi odvěkými rivaly. Přesto parta také šance, které kdyby daly, tak mohplumlovských nadšenců v čele s Pe- lo utkání vypadat jinak... Ale ten závěr
trem Kiškou vždy po vstřelení branky jsme si již pohlídali.“
vyvolávala jméno střelce stejně jako  Vstřelil jste vítěznou branku.
na ligovém stánku.
Jak se zrodila?

Pozápasové hodnocení trenér
Pavel VORÁ – TJ Sokol Plumlov
„Panuje spokojenost. (úsměv) Věděli jsme, že soupeř má
zkušené mužstvo, tak jsme se připravili na týmový, bojovný
výkon. Počítali jsme, že budou více na míči s centry do vápna, nicméně my je trestali větší agresivitou. Před zápasem
bych tento výsledek netipoval, ale proměnili jsme své šance,
soupeř nikoliv. V úvodu sezóny se projevila absence několika hráčů základní sestavy, tak snad jsme si to zlé už vybrali.“

3 :0

TJ Sokol Plumlov

Foto: Josef Popelka

„Nečekaně jsem si to zpracoval hlavičkou, a to tak, jak jsem ani sám nechtěl.
(smích) Pak už jsem si jen řekl, že do
toho prásknu a zaplať pánbůh, že to
tam spadlo! Je to super, já těch gólů
zase tak moc nedávám, takže to bude
asi drahé...“
 Jak na vás zapůsobila hra soupeře?
„Pro mě jsou Čechovice trochu zklamáním, protože mají výborný kádr.
Čekal jsem, že budou více držet míč
na svých kopačkách, ale víceméně
nakopávali, což jsme si vzadu dobře
pohlídali.“
 V čem byl ten největší rozdíl?
„Hlavně v bojovnosti. Hráli jsme jako
tým a proměnili šance, což se soupeři
nepovedlo.“
 Start do soutěže vám nevyšel,
poslední zápasy ale naznačují změnu. Stroj se už rozjel?
„To je pravda, start byl hrůzostrašný,
byla také jiná mentální síla v týmu.
Mysleli jsme si asi, že to půjde samo,
ale ono to tak nefunguje. Chtěli jsme se
chytnout s Protivanovem, což se snad
podařilo a od té chvíle to šlape, jak má,
tak snad nám to vydrží.“ (úsměv)

Evžen KUERA – TJ Sokol echovice
„Soupeř byl ve všech parametrech lepší. Jak v proměňování
šancí, tak v bojovnosti. Chybělo mi tam pověstné srdíčko.
Beru odpovědnost na sebe. Říkám si, zda jsem složil ten
tým dobře...? Všichni to jsou dobří fotbalisté, jeden vedle
druhého, ale je třeba udělat vždy něco navíc. O to víc, když
šlo o derby. Zase se ukázalo, že s tímto přístupem nemůžeme pomýšlet na nejvyšší příčky.“

TJ Sokol Čechovice

7. kolo ALEA sportswear 1.A.třídy skupiny B
Kiška J.

Pavel

Novák

Veselý

Evžen

Klváček A.

Fabiánek

VORÁČ

KUČERA
Simandl

Haluza

Hladký

Matoušek

Polák

Zabloudil

Lakomý

Vysloužil

Střely na branku:
Rohové kopy:

7
5

Střely mimo branku:

PLUMLOV

5

Chmelík

Maděrka

Kotlán

Branky: 56. Matoušek, 62. Zabloudil, 73. Spáčil

Walter

Zatloukal

Spáčil
Ševcůj

Koláček

Hatle

3 :0

ČECHOVICE

( 0 :0)

Rozhodčí: Lepka – Kreif, Svoboda

Branky: Střely na branku:

Diváků: 65

Rohové kopy:

5
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: 83. Křupka za Kotlána

Střídání: 46. Kolečkář za Veselého, 58. Klváček J. za Hatleho, 66. Frys za Zatloukala

5

letos slavíme jubileum...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

fotbal
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Josef Popelka a Petr Kozák

KOLA

BRODEK
SI
UŽIL
HODŮ
I
TRIUMFU
Rezerva Určic sahala v okresním šlágru po remíze

ŠAMPI N

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

JAN STUDENÝ
Zatímco v minulém čísle jsme vychválili celý vrahovický tým, který je
v současné době horší než dělostřelectvo, dnes vynášíme na nejvyšší piedestal
samotného kanonýra Sokola. Honza Studený totiž po hattricku z minulého
kola nasázel v sobotu Hvozdu rovnou pět branek! Celkem jich má na kontě
už plný tucet.

KOLA

SM

LÍK

JAN SEKANINA & KRISTÁN KOUKAL

Jako dva kohouti se předvedli v 73. minutě utkání mezi Ptením
a Výšovicemi domácí Sekanina a hostující Koukal. Ten svého protivníka
stáhl v nepřerušené hře na zem, načež jej sok udeřil do obličeje! Další
šarvátce už sudí zabránili a oba výtržníci obdrželi poprávu červenou
kartu.

PROGNÓZA NA 8. KOLO
Haná Nezamyslice VS.Sokol Brodek u Prostìjova

Tip
Nezamysličtí hrají podruhé v řadě, když v sobotu napravili Veèerníku:

debakl z Vrahovic. Výhra nad Vícovem jim určitě zvedl sebevě1:3
domí, ale nutno vzít v potaz, že nyní je čeká těžší soupeř. Hodovým triumfem taktéž posílený Brodek urve další body.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. Sokol Urèice „B“

Tip

VS.

Tip

Prestižní duel rezerv dvou v regionu významných oddílů Veèerníku:
slibuje kvalitní podívanou. Samozřejmě bude záležet na
1:1
posílení hráčů z A-týmu v jedné či druhé jedenáctce, tudíž
odhadovat zde šance v tuto chvíli je věštěním z koule.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sokol Vrahovice

Sokol Vícov

Domácí jedou na střelecké vlně, když dvakrát po sobě Veèerníku:
načepovali svým sokům po osmi kouscích. Především je5:1
jich kanonýr Studený se činí, zaznamenal plnou polovinu
branek. Vícov si přijede pro další debakl.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice

VS. FC Dobromilice

Tip
Duel dvou týmů ze středu tabulky. Mírnějším favoritem by Veèerníku:

přece jen mohli být domácí, kteří ale uspějí až v penaltovém
2:2
rozstřelu a trochu si spraví chuť po posledním domácím debaklu od Otaslavic a ztrátě u slabého Ptení. Hosté budou spokojeni s bodem.
------------------------------------------------------------------------------------------------Jiskra Brodek u Konice VS. FC Ptení

Tip
Domácí tým o víkendu zaskočil Otaslavice na jejich hřiště, Veèerníku:

odkud uloupil dva body po výhře v penaltovém rozstřelu.
3:1
Proti předposlednímu týmu tabulky, který však nyní slavil
výhru, by měli potvrdit vyšší herní kvalitu a víkendový zisk potvrdit.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sokol Hvozd

VS. TJ Tištín

Tip

Souboj sousedů ze spodního patra tabulky asi nikterak Veèerníku:
líbivou podívanou nepřinese, půjde spíše o tuhý boj.
2:2
Domácí inkasovali v sobotu osm gólů od Vrahovic a určitě
tak v týdnu zapracují na defenzívě. Hosté se chytli dvěma výhrami v řadě.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Sokol Otaslavice

Tip

Jeden ze šlágrů kola, přičemž oba týmy mají co napravo- Veèerníku:
vat. Otaslavičtí zaváhali na domácím trávníku, kde ztratili
1:1
překvapivě dva body. Horní Štěpánov je sice černým koněm
soutěže, ale nyní prohrál u posledního Tištína. Těžká volba!

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
3. Petr VODÁK (Učice B)
Pavel FARNÝ (Vrahovice)
5. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
8. Richard SCHWARZ (Vrahovice)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Daniel JODL (Čechovice B)
Kristián KOUKAL (Výšovice)
Martin HON (Otaslavice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jiří FOJT (H. Štěpánov)
15. JanTYPNER (Brodek u Pv)
3 branky
Patrik RAKÁŠ (Brodek u Pv)
3 branky
Kristián KOUKAL (Výšovice)
3 branky
Luděk OLBERT (Výšovice)
3 branky
Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
3 branky
Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov) 3 branky
Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)3 branky
Karel GRYC (H. Štěpánov)
3 branky
Libor NĚMEC (H. Štěpánov)
3 branky
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov) 3 branky
VojtěchVÁVRA (Vícov)
3 branky
Michal ROCHLA (Dobromilice) 3 branky
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
3 branky

3:2
(3:1)

BRODEK U PROSTĚJOVA
Přestože se mělo utkání sedmého kola okresního přeboru
mezi rezervou Určic a Brodkem
u Prostějova původně hrát
v Určicích, oba kluby se dohodly
na prohození pořadatelství.
V Brodku totiž probíhaly hody
a byla škoda nespojit jejich návštěvu s fotbalem. Oba týmy
odehrály slušné utkání, které
nepostrádalo náboj do poslední
minuty. S výsledkem byli domácí fandové nakonec spokojeni.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

aneb Veerník pedpovídá

Sokol Èechovice „B“

So Bro Pv
So Ur „B“

12 branek
8 branek
7 branek
7 branek
5 branek
5 branek
5 branek
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky

Martin KUČERA (Vrahovice)
3 branky
Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
3 branky
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
3 branky
Aleš BURGET (Brodek u K.)
3 branky

Tomáš

KALÁB
Vše podstatné stran výsledku přinesl první poločas, v němž se tým Brodku u Prostějova ujal po dvaceti minutách hry
vedení, když situaci po rohovém kopu
zužitkoval nekrytý Zatloukal - 1:0. Určice
se ale nenechaly vyvést z rovnováhy a Vodák si navedl míč na střed hřiště a krásně

trefil k tyči - 1:1. Brodek byl ovšem v útoku nebezpečnější a lépe
zvládal kombinaci před soupeřovou brankou. Tak se po půlhodině hry opět Zatloukal dostal k přízemnímu centru a míč
z hranice malého vápna napálil pod břevno - 2:1. To ale ještě
nebylo do poločasu vše. Třetí branka visela na vlásku, respektive na břevnu po dalším rohu, nakonec se ale do třetice radoval
Leopold Zatloukal, který dostal před brankářem přihrávku od
Ličmana - 3:1.
Na druhé straně se už dostával do šance po Kouřilově nabídce
Vodák, jenže před brankářem zaváhal a obrana Brodku odvrátila na roh. Po přestávce se však už určická rezerva uplatnila,
když po pěti minutách proměnila tlak v kontaktní branku. Po
rohovém kopu totiž Král jen přizvedl centrovaný míč a Žáček
míč dotlačil do branky - 3:2. I v dalším průběhu utkání byly Určice aktivnější a Brodku zřetelně docházely síly. Přesto ale mohl
skóre navýšit Rakáš po narážečce s Fialkou. A jelikož nezakončil ani Sedlák, Určice se k vyrovnání už nedostaly.

BYLI JSME
U TOHO

Branká! Brodku u Prostjova Král se snažil marn, za chvíli
bude mí lovit podruhé ze sít.
Foto: Tomáš Kaláb

Pozápasové hodnocení trenérù
Petr ZBOØIL – Sokol Brodek u Prostìjova
„Se třemi body jsme určitě spokojeni. Oceňuji, že jsme se sešli
v hojném počtu, dali jsme šanci mladým dorostencům. Dva
z nich byli poprvé na hřišti, přičemž předvedli výborné výkony, nebáli se a dostávali se do šancí. Ve druhém poločase jsme
bohužel fyzicky odpadli, projevila se absence letní přípravy.
Hráli jsme druhý zápas po změně trenéra a dáváme kluky
postupně dohromady. Chceme dát šanci mladým a dnes
potvrdili, že své místo v sestavě mají. Soupeř také prostřídal
šikovné mladé kluky, dal rychlý kontaktní gól. Mrzí nás
neproměněné šance, mohli jsme dohrávat v klidu a zahrát si
fotbal, takhle jsme se báli o výsledek.“

Karel VLACH – Sokol Urèice „B“:
„Utkání jsme začali špatně. Dostali jsme branky
z křídelních prostorů, jednou po rohovém kopu,
tohle prostě musíme uhlídat. Za stavu 1:1 jsme
dostali laciný gól a bohužel se nám to v čase nevyplatilo. Neproměnili jsme dvě tutovky, ale to se stává.
O přestávce jsem kluky nabádal k větší aktivitě, abychom soupeře dostali pod tlak, což se nám povedlo.
Poměrně brzy jsme dali kontaktní branku, ale to bylo
kromě jedné příležitosti z naší strany vše. Chuť a touha po bodu byly v druhém poločase zřetelné a z tohoto pohledu jsem spokojen.“

7. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Otaslavice
Jiskra Brodek u Konice

1:2 PK
(1:1)

Branky: 43. Hon - 42. A. Burget. Rozhodčí: Jakubec – Šenkýř, Kaplánek.
Žluté karty: 24. Rušil – 66. P. Koudelka.
Diváků: 80.
Sestava Otaslavic: Orálek - Vogl, Rušil, Šubrt, Hrazdíra – Drmola, Smékal,
Chvojka, Gerneš – Hon M., Zatloukal.
Trenér: Jiří Hon.
Sestava Brodku u Konice: Janků –
Možný, H. Burget, Barták, Hloušek –
Grepl (46. Kolář, 88. Vičar), Z. Koudelka, P. Koudelka, Zapletal – A. Burget, R.
Burget. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „K utkání bych se měl vyjádřit spíš na svazu... Od první minuty byl
výkon hlavního rozhodčího jedním slovem strašný. Hodinky si nechal doma,
zjišťoval stav času u asistenta a dařilo se
mu nepouštět nás do hry. A tým Jiskry
Konice? Jedna velká ostuda. Jestli je fotbal nebaví, doporučoval bych odstoupit
ze soutěže. Hráčům děkuji za udržení
emocí a dohrání zápasu bez červené karty! Beru výsledek jako remízu. Penaltový
rozstřel je už jen pro diváky.“
Patrik Müller: „Soupeř těžký, terén těžký, zápas tvrdý. Hodně osobních soubojů, rozhodčí pustil takové měřítko, jaké
pustil. K tomu se radši více vyjadřovat
nebudu. Měli jsme v poločase jedno vynucené střídání vinou zranění. Branku
jsme dali před koncem poločasu, ale po
individuální chybě jsme vzápětí inkasovali. Druhá půle to bylo nahoru dolů,
více jsme se ale bránili my, remízu však
udrželi. Penalty, to je loterie, kterou jsme
šťastněji zvládli.“
FC Hvozd
TJ Sokol Vrahovice

0:8
(0:3)

Branky: 4., 6., 27., 57. a 61. Studený, 53. a
88. Dvořák, 67. Farný. Rozhodčí: Peřina
- Hubený, Hapl. Žluté karty: 86. O. Procházka (V). Diváků: 40.
Sestava Hvozdu: Hlavinka - Koutný, O.
Procházka, K. Procházka, Bílý - Dostál,
J. Krása ml., Rom. Krása, Koutný – Spíchal, Čureja (69. P. Tichý). Hrající trenér: Karel Procházka.

Sestava Vrahovic: Pokorný – Bukovec
M, Kratochvíl, Doležel, Prucek(73. Prucek) – Dvořák, Bukovec S., Schvarz (60.
Marek), Kučera - Studený (67. Alexy),
Farný. Vedoucí mužstva: David Kratochvíl.
Pohledem trenérů:
Karel Procházka: „„Je to jako přes kopírák. Hrajeme v podstatě s dětma, protože
nemám kde jinde brát. Jsem ale rád, že ti
mladí to alespoň z části zachraňují. Hráli
jsme s největším aspirantem na postup,
proti tak vyzrálému mužstvu jsme neměli šanci na úspěch. Musíme být trpělivý a
pracovat s mladýma, kvůli tomu ten fotbal tady děláme. Ale je to náročné.“
DavidKratochvíl: „Předvedli jsme hodně dobrý výkon, byla jen otázka času, kdy
to tam začne padat. Domácí měli v sestavě sice asi čtyři kluky z dorostu, přesto to
byli paradoxně oni, kdo byl na hřišti více
vidět. Také brankář byl mladíček, který i
přes osm obdržených branek zachránil
ještě tak pět tutovek. Jsem rád, že to tam
klukům padá, Honza Studený si vyměnil
role se svým švagrem, který střelce vyhrál
loni.“ (úsměv)
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vícov

2:0
(0:0)

Branky: 75. Musil, 82. Hájek. Rozhodčí: Milar - Duda, Klusal. Žluté karty: 65.
Lakomý – 75. Hornych. Diváků: 50.
Sestava Nezamyslic: Dvořák - Lakomý,
Král, Frgál, Plucnar (87. Zb. Špička) - Zd.
Špička, Musil, Hájek, Moler (75. Hradil)
– Moravec (80. Matoušek), Jozek (20.
Vévoda). Trenér: Drahomír Crhan.
Sestava Vícova: Brabec - Zdobina,
Humpolíček, Ovčáček, Chytil – Šobr,
Světlík, Bartlík, Rozsíval - Štuler (55.
Hornych), Ježek. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Drahomír Crhan: „První poločas to byl
takový neslaný, nemastný fotbal. Šance
neměl ani soupeř, ani my. Ve druhém poločase jsem to trochu prostřídal a ze dvou
takových, ani ne šancí, jsme nakonec se
štěstím vstřelili dvě branky. Fotbal to byl
takový utrápený, ale body nám to přineslo, což jsme už potřebovali jako sůl.“
Miroslav Krutovský: „Je to pro mě
velké zklamání. V první půli jsme měli

nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Pak už to bylo z naší strany takové
čekání na gól. Bohužel máme teď extrémní marodku, takže poskládat sestavu
není vůbec snadné. Byli jsme nedůrazní,
bojujeme s koncovkou. Nedáme šance a
pak se trápíme.“
FC Dobromilice
TJ Sokol Čechovice „B“

3:0
(1:0)

Branky: 50. a 60. Šenkyřík, 22. Richter. Rozhodčí: Dömisch – Procházka,
Klusal. Žluté karty: 53. Rochla – 76.
Hanák. Diváků: 50.
SestavaDobromilic: Drnovský – Kučera, Ryška, Rochla, Matoušek A. – Jordán,
Šenkyřík, Václavík, Richter – Nakládal,
Špaček. Hrající trenér: Michal Rochla.
Sestava Čechovic „B“: Zelinka – Š.
Hanák (77. Kupka), Wolker, Šťastný, F.
Hanák (46. Klváček) - Jansa (46. Frys),
Muzikant (46. Matula), Bilík, Jančík,
Němeček (46. Prášil) – Jodl. Trenér:
Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Na začátku Václavík
neproměnil penaltu, ale i tak jsme využili ještě do poločasu jednu šanci. Měli
jsme větší chuť po vítězství, bojovností
jsme si vítězství zasloužili, což jsme také
potvrdili i střelecky ve druhém poločase.
Musím hlavně pochválit brankáře, ten
nás podržel.“
Rudolf Valný: „Měli jsme docela solidní sestavu, přijeli jsme uhrát co nejlepší
výsledek, ačkoliv nám soupeř ukázal,
jak se bojuje o body. My jsme ve všem
zaostávali, kluci nebojovali, byli otrávení
z terénu, vůbec se o vítězství nepoprali.
Soupeř si za tím šel, zaslouženě získal
svou obětavostí tři body. Nedůslednost,
velké zklamání u některých našich hráčů.
Tak se bohužel hrát nedá.“
FC Ptení
FK Výšovice

1:0
(0:0)

Branka: 53. Dospiva. Rozhodčí: Kaplan
- Vičar, Škop. Žluté karty: 89. Dospiva 43. Kozdas. Červené karty: 73. Sekanina - 73. Koukal. Diváků: 60.
Sestava Ptení: Hradil – Kohout, Hrabal,
Vyroubal, Látal – Šmída (88. Lang), Holinka, Nevrla, S. Doležel (80. M. Doležel) – Sekanina, Dospiva. Trenér: Vlastimil Šmída.

Sestava Výšovic: Pychora – Kozdas,
Krajíček, Krčmář, Škop – Ryšánek (65.
Okleštěk), Fildán, Křivinka, Obručník
(82. Smička) – Koukal, Olbert. Trenér:
Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Vlastimil Šmída: „Hrálo se v deštivém
počasí, terén byl takový klouzavý. Šance
se objevily na obou stranách a bylo jasné,
že kdo dá první branku, ten vyhraje. Trochu to narušila strkanice mezi hráči, po
které přišlo vyloučení. Každopádně za tři
body jsme moc rádi.“
Michal Dudík: „V prvním poločase
jsme měli nějaké šance, bohužel se nám
je nepodařilo proměnit. Soupeř měl
spíše náznaky šancí. V poločase jsme si
řekli, že na ně šlápneme, nakonec jsme
zhruba po deseti minutách dostali góla.
Potom došlo k nesmyslnému vyloučení
Koukala, který se k tomu dostal jak slepej
k houslím.“
TJ Sokol Tištín
TJ Horní Štěpánov

5:3
(4:3)

Branky: 6. Rehák, 14., 36. a 77. Kratochvíl,
29. Návrat - 7. Fojt, 22. Janíček, 38. Klügl.
Rozhodčí: Mlčoch – Duda, Přecechtěl.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 20.
Sestava Tištína: Koutský – Sipěna (46.
Rom. Návrat), Lakomý, Slavík, Stančík
– Kyselák, P. Hanák, Rud. Návrat., Bosák
– Rehák (70. Hýsek), Kratochvíl (89.
Hanák J.). Trenér: Zdeněk Oulehla.
Sestava Horního Štěpánova: Havlíček – Rychnovský (68. Žilka), Janíček
(Klimeš), Sígl, Gryc (90. Červinka) –
Fojt, Tyl, Němec, Deutsch – Bašný (85.
Kamený), Klügl (75. Svoboda). Trenér:
neobsazen.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Utkání bylo samozřejmě ovlivněno počasím, celý den
pršelo, takže terén byl takový, jaký byl.
Soupeř byl fotbalovější, když jsme vstřelili branku, tak nám to hned vzápětí vrátil.
Byla to taková přetahovaná se šťastnějším koncem pro nás. Klukům musím
poděkovat za bojovný výkon, zisk bodů
nás těší, tak doufám, že budeme i nadále
takto pokračovat.“
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se k
utkání nemá nikdo vyjadřovat.
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„MOTOKROS JE SVOBODA, ADRENALIN,
PROSTĚ
ŽIVOT.
NIC
V
NĚM
NEOŠIDÍTE!“
Martin Žerava je již dvojnásobným mistrem světa mezi veterány

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Josef
POPELKA
A
 Jak se rodilo vaše vítězství v závodě mistrovství světa veteránů?
„Na tento jeden závod světového
šampionátu jsme se začal intenzivně
připravovat tři měsíce dopředu. Snažil jsem se hodně zaměřit na fyzickou
přípravu, protože závody v Holandsku jsou pokaždé hodně náročné. Závodí se tam na plážovém písku, v něm
se špatně chodí, natož jezdí na motor-

ce. A příprava se asi povedla, protože
je z toho první místo.“ (úsměv)
 Jak jste si doposud v této kategorii vedl a které z dvou triumfů
bylo těžší získat?
„Poprvé jsem vyhrál mistrovství světa veteránů před čtyřmi lety a rok na
to jsem závodil v Assenu, kde jsem
zové pozici. Vloni se
skončil na bronzové
né trati a to jsem byl
jelo opět na stejné
ni vítězů na čtvrtém
těsně pod stupni
místě. Letos to tedy vyšlo znovu na
zlato, je to tedy mé druhé vítězství ve
et let. Všechny závody
třídě nad čtyřicet
byly těžké, ale určitě si cením nejvíc
toho letošního vítězství na obtížném
esku se na tento popodkladu. V Česku
vrch nedá moc natrénovat. A když
anďané a Belgičané
na tom ti Holanďané
jezdí od mala, takk se jim člověk
nat.“
může těžko rovnat.
 Kdo byl vaším největším konkurentem
urentem
v boji o titul?
ěná
„Určitě zmíněná
trať. Ten povrch,, pímusek, ten fakt nemuaždý
sím. (úsměv) Každý
je od začátku až do
m, nejkonce soupeřem,
si první
silnější byla asi
pětka konečnéhoo pořadí.“
 Jak byste obě
bě jízdy letošníu popsal?
ho šampionátu
dě světového poháru
„V prvním závodě
dl od začátku do konveteránů sice vedl
ce Niko Kalatie,, ale ten byl nakonec
penalizován o deset míst. Videozázaly, že skákal v době,
znamy totiž ukázaly,
kdy vlály žluté vlajky. Jelikož jsem jel
ítězství mi tak trochu
za ním druhý, vítězství
spadlo do klína.. Ve druhém závodě
měl Niko co dohánět. Odstartoval

na druhém místě za Ravagliou, ale
pouze jedno jediné kolo mu stačilo
k tomu, aby se prohnal kolem italského závodníka, převzal vedení a s přehledem zvítězil. Já jsem zahájil první
kolo osmou příčkou, ale ve druhém
se propadl až na třináctý
flek. Nicméně předvedl

ve Vřesině u Ostravy, který jsem
vyhrál.“
 Jak dlouho vás můžeme ještě
vídat na trati?
„Dokud bude zdraví sloužit a budu
mít sponzory či reklamní partne-

Trať byla mým nej
největším konkurentem.
závo na plážovém písku,
V Holandsku se závodí
v němž se špatně chodí, natož
n jezdí na motorce

Martin Žerava (na levém snímku vpravo) p!i jedné ze svých dvou jízd v holandském Assenu a s cenným kovem
i pohárem pro vítze.
2x foto: archív M. Žeravy
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jsem bojovného ducha, nevzdal se
a v desátém z celkových třinácti kol
závodu jsem se probojoval zpátky
na druhé místo, když jsem překvapil
Sergeho Gaidettu, který si toto umístění držel po podstatnou část závodu.

Solu jsme sváděli jeden boj
za druhým, což
dokázali diváci
patřičně ocenit, a i když to
byl Guidetty,
kdo se radoval
z druhého místa, přesto jsem vybojoval celkové vítězství. Pódium se
mnou doplnili Nilsson a Kalatie.“
 Co vaše předchozí úspěchy,
než jste začal jezdit za veterány.
Jak na triumfy vzpomínáte?
„No, bylo jich hodně. (smích)
Jsem čtrnáctkrát mistr republiky, dvakrát mistr Evropy
v družstvech, na mistrovství
světa MX3 jsem obsadil nejlépe celkové čtvrté místo. Navíc
jsem dvojnásobný mistr světa
klubových teamů v Six Days, plus
mám hodně vyhraných rozjížděk
a závodů MS kategorie MX3. Je
toho opravdu hodně a těch druhých a třetích celkových míst je
také dostatek.“
 Když se vrátíme k vašim začátkům, v kolika letech jste usedl
poprvé na motorku a kdy jste odjel
svůj první závod?
„Poprvé jsem usedl na motorku,
kterou mi tehdy sestrojil a postavil můj otec. To mi bylo sedm let.
Byl to upravený Stadion. A svůj
první závod jsem jel v roce 1989

ry a tým, který mě bude podporovat. (smích)Motokros, to je už
takový životní styl a bez něj asi už
nebudu.“
 Už máte v Prostějově nějaké
nástupce?
„Dá se říct, že pár dobrých mladých
jezdců tu je, ale záleží, jestli vydrží to
nasazení, co je k motokrosu potřeba.
Také zázemí je velice důležité, bez něj
prostě nejde. Přijdou totiž úspěchy,
ale i dost pádů. V tu chvíli je potřeba
mít potřebnou podporu, aby pomohla vždy se vrátit na vrchol.“
 Čím vás vlastně motokros uchvátil a co stojí za vašimi úspěchy?
„Je to svoboda, adrenalin, život,
nic v něm neošidíte. Stojí za tím
rozhodně hodně dřiny, také bolesti, vytrvalosti, odříkávání a hlavně
silná rodina a kamarádi, kteří vás
podporují a pomáhají. Samozřejmě sponzoři, reklamní partneři
a tým.“

 Kde vlastně trénujete?
„Dá se říct, že po celé Moravě. Snažím se střídat tratě, aby to bavilo.
Hodně jezdím i do Itálie, kde jsou
tratě mnohem náročnější, podobné
těm světovým.“
 Kdo vás nejvíce podporuje?
„Samozřejmě rodina a kamarádi, hlavně Karel Veselý. Moje pravá ruka. Jak
se říká, stoprocentní kamarád, jsem
mu hodně vděčný. (úsměv) Chtěl bych
moc poděkovat svým sponzorům a reklamním partnerům za podporu.“
 Na jakém stroji jezdíte?
„Už čtvrtým rokem závodím na SUZUKI 450.“
 Když jezdíte závody v zahraničí, vnímáte mezi fanoušky i českou
stopu?
„Pokud je to v okolí České republiky,
tak ano, ale to jsou ti skalní fanoušci.“
(smích)
 Jaké jsou vaše další plány a cíle?
„Ještě bych rád udržel první místo
v českém ´mistráku´ a pak si už pořádně odpočinout a nabrat nové síly
na příští rok.“
 Máte i profi školu motokrosu.
Kdo všechno se může přihlásit a co
je jejím hlavním mottem?
„Úplně všichni, co se chtějí zdokonalit a zlepšit v motokrosu. Neberu
rozdíly, snažím se poradit co nejvíce všem. Základním posláním profi
školy je výuka techniky jízdy a trénink pro jednotlivce i pro skupiny.
Zaměřujeme se ale také na konzultaci zimní přípravy a jídelníčku, správné nastavení tlumičů a podobně.“

vizitka
MARTIN ŽERAVA
✓ narodil se 18. března 1974 ve Šternberku
✓ je ženatý, manželka Lenka, synové Filip
a Denis
✓ na motorce začal jezdit v sedmi letech,
jeho prvním strojem byl „kozí dech“, který mu sestrojil otec Ladislav
✓ první závod jel v roce 1989, premiérové klání evropského šampionátu pak absolvoval v roce 1994 a na mistrovství světa debutoval
o dva roky později
✓ prošel různými motokrosovými týmy jako Dukla Olomouc,
DOATS team Brno, HP racing team a další
✓ největší úspěchy: dvojnásobný vítěz v ME družstev, čtrnáctinásobný mistr České republiky (2x družstva, 1x superkros, 4x 125ccm,
7x 500ccm), dvojnásobný mistr Slovenska, čtyřikrát získal celkové
6. místo v seriálu MS třídy MX3, šestkrát skončil na „bedně“ v závodech MS třídy MX3, 4. místo v celkovém pořadí seriálu MS třídy MX3
✓ mezi jeho záliby patří lyžování, snowboarding
zajímavost: od dětství provozoval různé sporty jako například judo,
bikros, koketoval se sportovní gymnastioku, ale zvítězil motokros

17070710771

PROSTĚJOV Jeho úspěchy nejen
na tuzemské scéně jej už nějakou
dobu řadí k opravdovým velikánům až legendám motokrosového
sportu. Od svého prvního startu
je obávaným jezdcem a osobností, přičemž toto označení mu stále
náleží i ve věku třiačtyřiceti let.
Poslední triumf si Martin Žerava,
který již trvale žije v Prostějově,
vychutnal předminulý víkend na
jednorázovém podniku Světového
poháru veteránů, který dokázal
v obrovské konkurenci vyhrát.
Podruhé se tak stal mistrem světa jezdců nad čtyřicet let. „Mám
velkou radost, byl to pro mě velmi dobrý den,“ neskrýval bezprostředně po dojezdu. Večerník
úspěšného sympaťáka vyzpovídal
v exkluzivním rozhovoru a mimo
jiné zjistil, na kterou motorku usedl ještě jako malý kluk...

letos slavíme jubileum...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

sport

41

V Thalgau ATLETICKÁ VELKÁ CENA

se parašutistům MĚSTA PROSTĚJOVA JE TADY!

TOLIK

NEDAŘILO

Překážkář Petr Svoboda chce překonat český rekord,
možná přijede i jeden špičkový oštěpař z tuzemska

THALGAU, PROSTĚJOV Rakouské
město Thalgau hostilo pátý závod Světového poháru 2017 ve sportovním parašutismu na přesnost přistání. Českou
republiku tam opět reprezentovali členové ASO Dukla Prostějov, ale na rozdíl
od většiny dosavadních vrcholných akcí
letošního roku se jim tentokrát nedařilo
tak skvělým způsobem. Byť jednu medaili bronzové hodnoty přece jen získali.
O ojedinělý cenný kov se zasloužil junior
Petr Chládek, který ve své věkové kategorii
skončil třetí. A vzhledem k tomu, že tři ze
čtyř předchozích dílů tohoto ročníku SP
vyhrál, směřuje i k triumfu v celkovém hodnocení. To má nadosah rovněž prostějovský
„A“-tým mužů, neboť v Rakousku nyní obsadil mezi družstvy čtvrtou příčku a v součtu s minulými umístěními se průběžně
drží v čele. Béčko bylo o minulém víkendu
sedmé, a co se týče klasifikace dospělých
jednotlivců, z borců Dukly se v Thalgau nejlépe vedlo šestému Petrovi Směšnému.
„Pátý závod svěťáku je dost brzy po mistrovství Evropy a kluci předtím budou mít
minimum času na trénink. Výsledky proto
nemusí být natolik kvalitní, jak jsme zvyklí,“
varoval už předem reprezentační trenér
ČR Ivan Hovorka. Jeho slova se potvrdila,
nicméně nešlo o žádný vyložený propadák
a špičkové pozice v konečném pořadí SP
nadále zůstávají reálnými. Pouze je potřeba
co nejlépe zvládnout závěrečné klání celého
seriálu ve švýcarském Locarnu, které je na
programu o nadcházejícím víkendu od 22.
do 24. září.
(son)
Výsledkový servis najdete na straně 27

PROSTĚJOV Přijde kalendářní podzim - a s ním i Velká
cena města Prostějova v atletice. Tahle tradice nebude
ani letos porušena, klasický závod v běhu na 110 metrů
překážek mužů doplněný o řadu dalších disciplín v rámci
odpoledního mítinku má na programu svůj už 71. ročník!
Uskuteční se v neděli 24. září od 14.30 hodin na školním
stadionu RG a ZŠ ve Studentské ulici.

Marek SONNEVEND
Loni slavila celá akce kulaté jubileum,
ale nepříznivé okolnosti nedovolily
plánovanou kvalitní účast. „Na úplném konci sezóny je to vždy složité
a v minulém roce to prostě nedopadlo. Nejlepší český překážkář Petr
Svoboda byl zraněný, ze zdravotních
důvodů nemohl přijet ani žádný
z našich špičkových oštěpařů. Tím
pádem nebyly výkony v hlavních
závodech tolik kvalitní,“ zavzpomínal
ředitel Velké ceny Milan Čečman.
Nad vysokými plůtky v mužské
kategorii zvítězil Martin Juránek
z Univerzity Brno za 14,67 sekundy,
v hodu oštěpem triumfoval slovenský vyslanec Patrik Žeňúch z Dukly
Banská Bystrica výkonem 72,72
metru. Nic hrozného, ale na druhou
stranu ani žádná paráda. Tentokrát
jsou však vyhlídky mnohem slibnější
a vypadá to, že místní příznivci královny sportů se nejbližší neděli mají
nač těšit.
Značná očekávání jdou hlavně od
nejlepšího překážkáře ČR posled-

ních let Petra Svobody. „S Peťou
jsme na startu u nás pevně domluvení. Do Prostějova přijede už v sobotu, přespí tady a na Velkou cenu se
tentokrát hodně soustředí. Zcela vážně se totiž chce pokusit o překonání
národního rekordu 13,27 sekundy,
který sám drží. Zajišťujeme veškeré
nezbytné náležitosti, aby byl závod
po všech stránkách oficiální a případné nové maximum mohlo být bez
problémů uznáno. Třeba v Kutné
Hoře teď Petr zaběhl fantastický čas
13,10, jenže šlo o exhibiční souboj
proti ženám a tím pádem nešlo rekord uznat,“ informoval Čečman.
Každopádně je dost pravděpodobné,
že Svoboda vytvoří minimálně nové
maximum tradičního prostějovského klání. „Drží jej také on výkonem
13,61 sekundy z roku 2010, přičemž
předloni dokázal u nás zaběhnout
dokonce 13,49, ale s nedovolenou
podporou větru. I nyní bude moc záležet právě na počasí, které je koncem
září vrtkavé. Potřebujeme co nejvíc
teplo a aby nepršelo, potom třeba vybuchne atomovka, jak Peťa s oblibou

PROGRAM VELKÉ CENY MÌSTA PROSTÌJOVA V ATLETICE 2017
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říká o svých povedených bězích.
Formu rozhodně má výbornou,
tak uvidíme,“ těší se Čečman, sám
někdejší vynikající překážkář.
Nad vysokými plůtky se v neděli na Hané představí kromě
Svobody dalších pět finalistů
mistrovství republiky 2017
a chybět nebude ani výrazný talent pořádajícího AC Prostějov
Jiří Odvářka. „Jirka skončil čtvrtý
na letošním šampionátu ČR do
dvaadvaceti let a svým novým
osobákem se přiblížil oddílovému rekordu Jana Mrázka z dávné
minulosti. Třeba se mu doma zadaří,“ nadhodil s úsměvem ředitel
mítinku.
Jako obvykle se na něj sjedou
převážně atletky a atleti z Moravy, ovšem v menším počtu nikdy

nechybí ani členové klubů z Čech
či dokonce zahraniční závodníci ze
Slovenska. Hlavní hvězdou přitom
určitě bude již zmíněný Petr Svoboda a není vyloučeno, že dorazí též
některý ze špičkových českých oštěpařů patřících do tréninkové skupiny
Jana Železného. „Klukům jsem psal
pozvánku, zatím mi nikdo neodpo-

věděl. Oni však o Velké ceně dobře
vědí, a pokud bude mít některý chuť,
třeba se u nás objeví. Byli bychom
samozřejmě moc rádi,“ přemítal
Čečman nad potenciální účastí někoho ze čtveřice Jakub Vadlejch, Petr
Frydrych, Vítězslav Veselý (držitel
rekordu mítinku 81,55 metru z roku
2014), Jaroslav Jílek.

 '   pøinesl
skvìlou podívanou
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HAAG, PROSTĚJOV Velkou euforii vystřídalo obrovské zklamání.
Čeští tenisté sice vedli po prvním
dnu daviscupové baráže v Nizozemsku 2:0, jenže po sobotní čtyřhře
prohráli svěřenci Jaroslava Navrátila
i obě nedělní dvouhry a po druhé
v historii opouští elitní skupinu
Davisova poháru. Ze Světové skupiny Češi sestoupili jen jednou, po
domácí prohře s Německem v roce
2005. Naposledy baráž zvládli i díky
Veselému předloni v Indii.
Dvì pìtisetové bitvy

Díky losu vstoupil do barážové bitvy
jako první Jiří Veselý a jeho soupeřem
byl Thiemo de Bakker. Až 408. hráč
světového žebříčku ATP. Podle předvedeného výkonu ale spíše patří do
první stovky, což dlouho dokazoval.
Veselý ztratil první a třetí set a musel
otáčet skóre. Nepředvedl svůj nejlepší
tenis, rval se ale o každý míč a byl za to
odměněný. S přibývajícím časem jeho
soupeř začal kupit nevynucené chyby
a to české jedničce pomohlo. V rozhodujícím setu Veselý v první hře proměnil sedmý brejkbol a náskok udržel
až do konce utkání. „Soupeř odehrál
velice kvalitní utkání. Až v závěru mu
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trošku docházely síly a toho se mi
podařilo využít,“ oddechl si Veselý
a přiznal, že se necítil nejlépe. „Tíha
okamžiku byla znát. Strašně si toho
vítězství vážím,“ řekl tenista.
Domácího lídra Robina Haaseho pak
zaskočil Lukáš Rosol. Sice ztratil vedení
2:1 na sety a ve čtvrté sadě byl horším
hráčem, v závěrečném dějství přesto
zmobilizoval své síly a 39. hráče světa
přetlačil. V deváté hře ještě za stavu 5:3
nedokázal duel doservírovat, ve dvanácté už ale prorazil Haaseho podání. „Vyhrál bojovnější hráč. Beru to jako výhru
roku. Během celé sezóny se mi nepodařilo porazit hráče ze světové stovky. Přišlo to pozdě, ale rozhodně v nejdůležitější okamžik. Takový úspěch mě posune
zase nahoru,“ radoval se Rosol.
Deblová premiéra nevyšla

Proti čtvrtfinalistům nedávného US
Open nastoupil nově složený pár
Adam Pavlásek - Roman Jebavý. Češi
získali vedení, v následujících setech
už ovšem nizozemská dvojice ukázala
své zkušenosti i sehranost a prakticky
nedělala nevynucené chyby. Potvrdilo
se to i ve chvíli, kdy Češi dotáhli třetí
set do tie-breaku. V něm soustředění
domácí tenisté ztratili jediný bod. Až
do konce střetnutí byli o kousek lepší.
„Neudělali zbytečnou chybu. Každý

saa

bod jsme si museli uhrát sami, což
bylo hodně těžké. Přitom jsme nepodali špatný výkon. Byla to z naši strany
docela povedená čtyřhra, ale ani to
nestačilo," krčil rameny Jebavý, aktuálně nejlepší český deblista. „Strašně
zlomový byl podle mě tiebreak ve třetím setu. Middlekoop byl ze začátku
trochu slabší, ale potom se do toho
dostal a právě zkrácená hra mu hodně
pomohla,“ všiml si Pavlásek.
Marné èekání na tøetí bod

V souboji týmových jedniček se prosadil žebříčkově lépe postavený Haase. První dva sety byly totálně odlišné,
každý ze soupeřů v nich získal sedm
her a o důležitý bod se tak začalo hrát
až od třetí sady. V ní se lépe prezentoval domácí tenista, v osmé hře získal
klíčový brejk a začal diktovat tempo.
„Narostla mu křídla. Od té doby byl
na zadní čáře bezchybný. Pořád jsem
bojoval, ale bylo to málo," komentoval
rozhodující okamžik duelu Veselý.
Haase byl lepší i v závěrečném setu
a podařilo se mu srovnat stav baráže.
„Šel jsem na kurt s tím, že udělám třetí
bod a bude hotovo. Porážka hodně
bolí," řekl český tenista.
Do rozhodující bitvy vstupovali oba
aktéři nervózní, jako první se dostal do
tempa Rosol. Od druhé sady se ale De

jak teenissté prožilli baaráž....
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Bakker zlepšil minimálně o sto procent
a tlačil českého tenistu do defenzivy. Do
varu se dostávalo i publikum a Nizozemec s jejich pomocí herně i úderově
rostl. Navíc si dokázal pokaždé udržet
servis a ve druhé a třetí sadě získal i podání soupeře. Rosol navíc ztratil i první
hru čtvrté sady při vlastním servisu a De
Bakker bez větších problémů dokonal
nizozemský obrat a poslal český tým do
druhé tenisové ligy. „Už v prvním singlu
soupeř ukázal, že má skvělou formu, bohužel si ji udržel i do posledního zápasu.
Vypadalo to, že je bez nervů. Zkoušel
jsem všechno možné, nic nezabíralo,“
krčil rameny Rosol.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26

Šafářová
postoupila
do třetí desítky
QUÉBEC, PROSTĚJOV Severoamerické turné si o týden prodloužila Lucie Šafářová a stálo
to za to. V kanadském Québecu
sice nepotvrdila pozici nasazené
jedničky, postupem do semifinále ale poskočila na žebříčku
WTA o pět míst na 28. příčku.
„Škoda že se mi nepodařilo vyhrát
alespoň ještě jedno utkání. Šanci
jsem rozhodně měla,“ posteskla si
Šafářová, která v semifinále nestačila na Maďarku Babosovou. O vítězi první sady přitom rozhodovala
zkrácená hra a tu soupeřka vyhrála
10:8 po velké přetahované. „Bylo
to těsné, ve druhém setu jsem si
při podání soupeřky nedokázala
vytvořit žádnou větší příležitost,“
uznala Šafářová.
(lv)
Výsledkový servis na straně 26
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PROSTĚJOV Nová sezóna prostějovským boxerům už pomalu klepe
na dveře, ale než se poprvé domácí
rohovníci postaví do ringu, mohli
využít sobotní boxerský maraton,
jenž byl velkou příležitostí připravit se na blížící se říjnový start nejvyšší soutěže družstev. Pět zápasů
tak bylo vrcholem povedené akce,
za kterou nestojí nikdo jiný, než
kouč domácího DTJ Petr Novotný.

původní
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA
Večerní program byl takovou ukázkou toho, kam se začínající sportovci
mohou až dostat, pokud jim učarování z boxu vydrží jako doposud.

Desítka zkušených borců si nedala nic
zadarmo, stále zaplněná prostějovská
sokolovna byla svědkem velmi povedených soubojů. Nechyběla ani krev,
ani pády, zkrátka „řežba“, jaká k tomuto úpolovému sportu patří. Až na
jedno utkání, které soupeř kvůli zranění po druhém kole vzdal, všechna
proběhla ve tříminutovém intervalu
ve třech kolech. Z vítězství se většinou radoval ten zkušenější borec, jednoznačná záležitost to ale nebyla ani
v jednom případě.
Boss prostějovského oddílu Petr
Novotný tak možná založil pěknou hodovou tradici, což potvrdila
i jeho slova. „První ligové kolo je už
tento víkend, my však máme volno.
Začínáme až v říjnu doma s Třeboní, a tak jsem rád, že si příznivci
boxu našli i v tak nepříznivém počasí cestu a zavítali na dnešní dlouhý
program.“

do 69 kg: Tomáš Veselý - Adam Trnčák 0:3 na body
Jak to viděl Petr Novotný: „Adam je v přípravě na mistrovství Evropy a měla
by to být nová posila pro prostějovský klub do blížící se sezóny ve váze 69 kg.“
do 84 kg: Mario Wiedermann - Ondřej Kubaník 2:1 na body
Jak to viděl Petr Novotný: „Mně se ten zápas osobně moc líbil. Byl to styl na
styl. Mario mě velice mile překvapil, boxoval docela chytře.“
do 64 kg: Patrik Baláž - Lukáš Dekyš 1:2 na body
Jak to viděl Petr Novotný: „Oba již v minulosti boxovali za Prostějov, ale každý
v jiné váze, teď se utkali proti sobě. Mohli jsme vidět více zkušeností u Lukáše,
ale Patrik mu nedal svou kůži zadarmo.“
nad 91 kg: Pavel Ján – Marek Chmela 3:0 r.s.c po 2. kole
Jak to viděl Petr Novotný: „Pavel úplně ztratil hlavu, nedokázal se koncentrovat, snažil se soupeře v podstatě sežrat, ale mohlo se mu to také vymstít. Nechoval se pěkně. Soupeř byl zraněný a nakonec vzdal.“
do 91 kg: Tomáš Ivachov - Rostislav Zich 3:0 na body
Jak to viděl Petr Novotný: „Oba dva jsou Prostějováci, každý sice z jiného oddílu, ale chtěli se určitě před domácím publikem předvést. Tomáš ukázal, jak
to má vypadat. Boxoval chytře. Rosťa byl velice dobře připravený, ale rozhodly
ty zkušenosti.“
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Aktuality z tábora vékáèka po dvojutkání
PROSTĚJOV Dva vysoce kvalitní přáteláky volejbalových Agelek
s Rzeszówem provázela řada zajímavých momentů i dějů. Některé z nich
Večerník vybral a v krátkosti je pro
vás okomentoval.

Marek SONNEVEND
CASANOVA
POTVRZENA
Jak už Večerník informoval před nedávnem, VK Prostějov počítá pro nadcházející sezónu s působením jediné kubánské
hráčky ve svém kádru. Smečařka Sulian
Matienzo přestoupila do peruánské
Limy, ale opačným směrem z Karibiku
na Hanou míří vynikající blokařka či
univerzálka Heidy Casanova Alvarez.
V uplynulých týdnech se však čekalo na
definitivní potvrzení tohoto radostného
faktu, jež (částečně) přišlo nyní.
„Došlo totiž ke klíčovému kroku tím, že
Casanova navštívila v Havaně konzulát
a prostřednictvím tamního vedení zažádala o udělení víz. Tím pádem s ní mů-

žeme napevno počítat, což je pro kvalitu
našeho týmu v novém soutěžním ročníku hodně důležité,“ oddechl si hlavní
trenér žen vékáčka Miroslav Čada. „Teď
samozřejmě musíme s Heidy i Kubánským volejbalovým svazem podepsat
smlouvu, přílet nové posily do České
republiky je plánován na devátého října,“ prozradil Čada.

ROZDÌLENÍ
ROLÍ
Především v pátek během prvního duelu
proti KS Developres fungovalo celé prostějovské družstvo jako dobře seřízený
stroj. Bodově jej přitom táhla excelentním způsobem Helena Horká, kterou
dost podporovaly i Nina Herelová s Laurou Emonts. Při týmovém hodnocení
krátce po skončení vydařeného mače
ovšem lodivod svým svěřenkyním hlasitě zdůrazňoval, že pro úspěch mají stejně
důležitý význam úplně všechny.
„Děvčata si musí pořád uvědomovat
nutnost rozdělení jednotlivých rolí
v kolektivu, což je v moderním sportu

naprosto nezbytné. Některé hráčky tak
častěji zakončují útoky, jiné se zaměřují na co nejlepší obranu v poli či na
síti, další mohou přispět kvalitním servisem nebo přihrávkou, případně po
vystřídání pomoct mančaftu svým příchodem na hřiště, respektive odvádět
takzvanou černou práci. Pokud každá
členka týmu svou úlohu bezezbytku
přijme a dokáže ji dobře plnit, otevírá
to cestu ke společnému zvyšování výkonnosti,“ vysvětlil Čada.

RZESZÓW
NEOSLNIL
V polském volejbalu posledních let platí,
že nahoru jdou ty kluby, které se prostřednictvím svých partnerů a sponzorů zrovna dostanou k velkým penězům. Dříve
to byly například Bielsko-Biala či Sopoty,
momentálně je na podobném vzestupu
právě čerstvý protivník VK AGEL. Nese
název KS Developres, touží minimálně
po medaili v ORLEN lize a podle názoru
Miroslava Čady by dokonce měl patřit
k největším favoritům na tamní titul.

Jubilejní roník Urice Cupu

Na úplný závr p!átelského dvojzápasu se volejbalistky Prostjova a Rzeszówa nechaly zvnit na spoleném snímku.
Foto: Marek Sonnevend

V hale Sportcentra DDM však po pravdě
neoslnil. Ne že by hrál vyloženě špatně,
ale při jeho předpokládané top mezinárodní kvalitě teoreticky měl ovládnout
oba vzájemné duely s Prostějovankami.
Ty jej místo toho zejména v pátečním
souboji chvílemi doslova válcovaly. Nedělení drama sice pro sebe urvaly hráčky z klubu severních sousedů, ale i tak
Agelky zanechaly lepší dojem. Potom je
otázka, jestli domácí soubor odvedl tak
vynikající výkon, nebo hostující spíš jen
průměrný. Pravdivou odpověď nejspíš
dá až následný vývoj elitních soutěží jak
v České republice, tak v Polsku.

NÁVŠTÌVA
EXPARAÈKY
Na úvodní ze dvou divácky atraktivních přátelských bitev dorazila i jedna
prominentní fanynka. V hale se objevila až po začátku střetnutí, posadila
se vedle statistika Lukáše Mičeka
k jeho pracovnímu stolku za jednou
z kratších stran hřiště a po skončení
zápasu se srdečně vítala jak s dalšími
členy realizačního týmu, tak hlavně
se samotnými Agelkami. Kdo to byl?
Veronika Tinklová, v předchozích

dvou sezónách druhá nahrávačka
úřadujících mistryň republiky.
„Myslím na vás, kudy chodím,“ napsala
Verča už v srpnu ke svému příspěvku
na hráčský facebook vékáčka u fotky
z horské túry. Teď dorazila osobně a kormidelník Čada na ni nedlouho po vítězném míči hned hlaholil: „Vypadáš moc
dobře!“ Odpověď jeho někdejší ovečky?
„No, vypadám pořád stejně.“ Jak známo,
Tinklová ukončila aktivní kariéru, aby
s manželem založili rodinu. Přání od celé
volejbalové rodiny VK AGEL Prostějov
tudíž zní jasně: ať se to co nejdřív povede!
(son)

pro ANGRY BIRDS Cíle TJ OP v nové sezóně?
URČICE, PROSTĚJOV Kulaté
jubileum oslavil amatérský turnaj
smíšených družstev Volejbal Určice Cup. Poslední srpnovou sobotu
proběhl na venkovních kurtech ve
sportovním areálu určické základní školy jeho už desátý ročník, který se stal kořistí týmu Angry Birds.
VUC 2017 se zúčastnilo osm kolektivů, jež nejprve bojovaly ve dvou základních skupinách po čtyřech. Lepší
dva celky z obou grup postoupily do
semifinále, horší se musely spokojit
s bitvami o 5. až 8. příčku. Ve finálovém duelu o trofej se nakonec utkaly
výběry se zajímavými názvy Angry
Birds a Pobřeží kocoviny, přičemž celkový triumf oslavili prvně jmenovaní
„zuřiví ptáci“. Třetí pozici vybojovala
Premiéra, na obhájce loňského prvenství Sexmeraldu zbyl čtvrtý post.
„U příležitosti desetiletého jubilea
jsme si s kamarády společně zavzpomínali, jak jsme v roce 2008 dostali
spontánní nápad uspořádat volejbalový turnaj a uskutečnili jej. Původním cílem bylo udělat ho jednou,
možná dvakrát, ale deset ročníků si
nikdo z nás neuměl ani v koutku duše
představit. Zvláště při složení organizačního výběru tvořeného z většiny
nevolejbalisty. Přesto je Určice Cup
stále tady, dohromady si na něm
zapinkaly už stovky hráček i hráčů
a mezi nimi se letos našel také jeden
účastník všech dosavadních ročníků,“
prozradil s úsměvem ředitel klání Luděk Svoboda.
Neskrýval oprávněnou spokojenost
a tradičně přistoupil k děkovné řeči

Ženy střed druhé ligy,
juniorky postup z přeboru

Jubilejní desátý roník turnaje Volejbal Urice Cup vyhrál tým Angry Birds.
Foto: Ludk Svoboda

v takřka oscarovém duchu. „Rád bych
poděkoval všem našim partnerům
a vedení Základní školy Určice za jejich přízeň jak v roce letošním, tak v letech minulých. Velké díky patří také
celému organizačnímu týmu, který
jmenovitě tvoří Pavel Bureš, Roman
Buřt, Radek Lukáš, Jindřich Lakomý,
Erika Pivodová, Martina Pivodová,
Lucie Hubálková a Alena Sudíková,“
zdůraznil Svoboda.
(son)

VOLEJBAL URÈICE
CUP 2017
- koneèné poøadí:

1. Angry Birds
2. Pobřeží kocoviny
3. Premiéra
4. Sexmeralda
5. Debakl Team
6. Konice
7. Orlovice
8. VK Seloutky

PROSTĚJOV Od vzniku vékáčka před deseti lety žije volejbalový oddíl TJ OP Prostějov poněkud v jeho stínu. Přesto se na své
výkonnostní úrovni každoročně
snaží o co nejlepší výsledky a přesně s takovou touhou znovu
jde i do nové sezóny 2017/2018.
Vlajkovou lodí „ópéčka“ přitom je
družstvo dospělých hrající 2. ligu
žen. Skupina C této soutěže zahájí 30. září a prostějovský tým se
bude v desetičlenném startovním
poli snažit minimálně o zopakování páté příčky z minulého ročníku.
„Mým cílem vždycky je pokusit se
o umístění v horní polovině tabulky. Z toho nechci ani letos ustupovat, byť jsme do společné přípravy
vstoupili nezvykle pozdě. Přes léto
holky něco dělaly jen individuálně,
dohromady jsme teď začali trénovat
až šestého září,“ informoval Večerník Ladislav Sypko, trenér volejbalistek OP.
Navzdory menšímu časovému
prostoru na zformování kolektivu

neztrácí optimismus. „Sice máme
pouze necelý měsíc, ale já věřím,
že do ligy půjdeme v solidním
stavu. Skoro celý mančaft zůstal
pohromadě s tím, že u některých
děvčat není z různých důvodů
úplná jistota pravidelného nastupování. Na druhou stranu jsme
získali několik posil z Kroměříže či
z řad někdejších hráček VK, tudíž
kádr by měl být dostatečně široký.
A snad i docela kvalitní,“ řekl Sypko.
Řešit ovšem musí dva nejisté
posty v sestavě. „Otazníky se vznášejí především nad nahrávkou, kde
bychom rádi měli Viky Gogovou,
jenže nevíme, zda bude k dispozici.
Jestli ne, existuje varianta s jinou
bývalou Agelkou Maky Hubrovou.
Na liberu se pak musíme pravděpodobně obejít bez stálice Petry
Langrové, která už asi dá přednost
rodině. Musí za to vzít jiné potenciální tahounky tak, abychom pod
sebou v pořadí nechali alespoň
stejné soupeře jako na jaře, to znamená Bílovec, Juliánov, Šlapanice

a Vsetín. Plus nováčka z Oder, na
jehož hřišti nás čeká úvodní dvojzápas. Určitě se chceme do soutěže
odpíchnout mnohem líp než loni,“
plánoval Sypko.
Již o uplynulém víkendu skočily do bojů krajského přeboru
juniorky TJ OP Prostějov. Ty
v předchozí sezóně KP suverénně
ovládly a poté v kvalifikaci usilovaly
o vytoužený postup do 1. ligy věkové kategorie U19. Leč sen těsně
utekl. „Sníme však dál a vzhledem
k tomu, že téměř celý juniorský tým
nám zůstal pospolu, můžeme na
postupovou metu rozhodně zaútočit i tentokrát. V každém případě to
zkusíme, družstvo má podle mého
názoru dostatečnou sílu,“ pravil
Ladislav Sypko před zahajovacím
dvojzápasem proti Litovli (výsledek
přineseme v příštím vydání - pozn.
red.). V pouze pětičlenné soutěži
dále figurují Šternberk, Šumperk
a béčko ópéčka, vítěz dlouhodobé části půjde do zmíněné baráže.
(son)

Češky včetně Kossányiové vstoupí do ME
PROSTĚJOV Přichází reprezentační vrchol roku v ženském
volejbalu na starém kontinentu. Od pátku 22. září do neděle
1. října jím bude Mistrovství
Evropy 2017 v Ázerbájdžánu
a Gruzii, kde se mezi šestnácti
kvalifikovanými družstvy popere o úspěch také výběr České
republiky s jednou hráčkou VK
AGEL Prostějov na soupisce.
Touto plejerkou je smečařka Andrea Kossányiová, která už letos
nechyběla v kvalifikaci světového

šampionátu, ve World Grand Prix
ani v baráži o mistrovství světa.
Rovněž nyní pro ME se dostala
do užší nominace hlavního trenéra Zdeňka Pommera a podle
vytížení během všech výše zmíněných turnajů je velmi pravděpodobné, že se i teď dostane nemálo
na hřiště.
Češky přitom do klání o Evropu
vstoupí v pátek 22. září proti extrémně silnému Srbsku, dál mají
v základní skupině D v gruzínském
městě Ganja/Göygöl za soupeř-

ky papírově srovnatelnou Belgii pravděpodobností proti jednomu vyloučeno napodobení nedávné- Holkám přejeme, ať to vyjde. A An(23. 9.) a dalšího ze spolufavoritů z trojice Bělorusko, Chorvatsko, ho čtvrtfinálového úspěchu mužů dree Kossányiové, aby k co nejlepšímu
Nizozemsko (24. 9.). Vítěz gru- Gruzie. Tím pádem vůbec není ČR.
výsledku maximálně pomohla. (son)
py postoupí přímo do čtvrtfinále,
ME
VE
VOLEJBALU
ŽEN
2017
–
SLOŽENÍ
GRUP
druhý a třetí v tabulce projdou do
předkola play-off, čtvrtý končí.
Základní skupina A (Ázerbájdžán – Baku): Německo, Ázerbájdžán, Polsko, Maďarsko
„Ze všech sil zabojujeme o průnik Základní skupina B (Gruzie – Tbilisi): Itálie, Bělorusko, Chorvatsko, Gruzie
do vyřazovací fáze,“ nic předem Základní skupina C (Ázerbájdžán – Baku): Rusko, Turecko, Bulharsko, Ukrajina
nevzdává kouč Pommer. Teore- Základní skupina D (Gruzie – Ganja/Göygöl): Srbsko, Nizozemsko, Česko, Belgie
ticky by to mohlo vyjít přes BelgiME VE VOLEJBALU ŽEN 2017 – ZÁPASY ÈR
čanky. A když by postup skutečně
vyšel, případné osmifinále by jeho Pátek 22. září: Česko – Srbsko (15.00 hodin)
svěřenky absolvovaly proti celku Sobota 23. září: Česko – Belgie (15.00 hodin)
ze skupiny B, to znamená s velkou Neděle 24. září: Česko – Nizozemsko (18.00 hodin)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz
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NA EVROPSKÉ TOP ÚROVNI!
PROSTĚJOV PPROSTĚJOV Co ukázalo přípravné dvojutkání mezi volejbalistkami VK AGEL Prostějov a KS Developres
Rzeszów? Že oba soupeři mají dost silný tým schopný předvádět velice kvalitní hru vysoké mezinárodní úrovně. A tohle
zjištění je u Agelek po minulé utrápené sezóně nadmíru potěšitelné.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Prostějovské ženy svedly s protivníkem, jenž by měl v nadcházejícím
ročníku patřit ke špičce polské ORLEN ligy, dvě naprosto vyrovnané
bitvy. Během té první v pátek měly
dokonce od třetí sady výrazně navrch
a zaslouženě triumfovaly 3:1. O den
později v sobotu dokázaly kvalitního
soka působivě ničit už pouze v jednom dějství, naopak místy byl patrný
pokles výkonu vinou větší chybovosti. Přesto vékáčko dotáhlo rovnocenný boj do tiebreaku a byť nakonec
podlehlo, ani odvetný rezultát 2:3
není k zahození.
„Jsem maximálně spokojený s tím,
že se k nám povedlo v této fázi přípravy přivést natolik špičkový klub,
abychom s ním mohli odehrát dva

přáteláky. Na současné období měly
opravdu vysokou kvalitu rozhodně
srovnatelnou se zápasy evropských
pohárů. A daly nám skutečně mnoho,
což je pro blížící se soutěže důležité,“
uvedl hlavní kouč Agelek Miroslav
Čada. Nejvíc jej potěšilo potvrzené
zjištění, že letošní družstvo VK by
mělo být schopno předvádět volejbal
odpovídající tomu, že po roční pauze opět naskočí do základní skupiny
Champions League.
Již proti Rzeszówu prokázal domácí kolektiv hodně sympatickou výkonnost, přičemž mu ještě chyběly
vynikající kubánská blokařka či
univerzálka Heidy Casanova Alvarez a česká reprezentační smečařka
Andrea Kossányiová. „I bez nich
jsme se prezentovali velmi dobře. Především páteční výkon celého mančaftu
byl výborný, zatímco sobotní střetnutí
nám vyšlo o něco méně. V každém případě máme díky oběma hodnotným
soubojům spoustu cenných poznatků
a mám skutečně radost, že jsme se s tak

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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vyspělým soupeřem mohli přátelsky
konfrontovat,“ zdůraznil Čada. Do
hodnocení jednotlivých svěřenkyň se
nechtěl příliš pouštět. „Samozřejmě
mohl každý vidět, že Katy Weiss, Hela
Horká i Julča Kovářová jsou opravdu
skvělé hráčky prodávající svůj vysoký
volejbalový standard i bohaté zkušenosti. K nim se útočně nejvíc přidávají
Laura Emonts s Ninou Herelovou,
ale důležité jsou bez rozdílu všechny

členky kádru, neboť děláme týmový
sport. A v něm je nezbytné pevně dbát
na rozdělení i dodržování jednotlivých
rolí,“ upozornil dlouholetý trenér VK.
Dosud nejmenované z jeho oveček
střídaly lepší okamžiky s horšími.
Například Sarah Cruz v úvodním
mači účinně podávala, Lucie Nová se
v odvetě často bodově prosazovala,
obvyklé penzum černé práce odvedla
Veronika Trnková a do hry se aspoň

na část obou duelů dostaly i Michaela
Zatloukalová s Terezou Slavíkovou.
„Potřebujeme, aby holky držely pohromadě coby jednotná parta a fungovaly co nejlépe jak na hřišti, tak
mimo něj. Zatím to takhle je a věřím,
že nám příznivý vývoj vydrží,“ řekl
jasně Čada kladoucí tradičně důraz
zejména na každodenní poctivou
práci. „Té nás čeká ještě spousta a je
podstatné mít do ní společnou chuť.“

Napoprvé Polky smetl skvělý výkon VK
PROSTĚJOV Tak to bylo parádní entrée! Volejbalistky VK AGEL
Prostějov absolvovaly až po půldruhém měsíci společné přípravy první
přípravný duel na vlastní palubovce
a hned v něm vystřihly působivé
představení. Díky výborné hře dokázaly porazit Rzeszów coby jeden
z nejsilnějších ženských souborů
současného Polska, čímž prokázaly
měsíc před startem nového ročníku
UNIQA extraligy ČR nadmíru slibnou výkonnost.

Marek SONNEVEND

Dvě úvodní výměny sice patřily Agelkám, ale jinak působily zpočátku jistějším dojmem hostující ženy. Měly
mírně navrch ve všech činnostech
a nejvíc v útoku, kde zakončovaly
s mnohem vyšší úspěšností. Především díky tomu rychle otočily z 2:0 na
3:6, aby posléze získaly až čtyřbodový
náskok - 7:11. Výkon domácího týmu
se však postupně zkvalitňoval a ještě

do půlky zahajovací sady bylo srovnáno - 14:14. Nahoru šla prostějovská
obrana i zmíněná ofenziva, vékáčko
dokázalo opakovaně bodovat z dlouhých výměn. A jakmile získalo jednu
nádhernou maratónskou trvající déle
než minutu, už se neohlíželo zpět. Po
trháku z 19:19 na 22:19 si vstupní dějství nenechalo vzít - 25:22 a 1:0.
Na to, že šlo pouze o přípravu, se místy hrál oboustranně špičkový volejbal.
A druhá část probíhala jako přes kopírák. Polský kolektiv zase bleskově zvrátil nepříznivý vývoj (z 2:0 na 3:7), načež nějakou dobu diktoval tempo. Leč
Agelky nic nevzdaly, naopak uprostřed
setu opět převzaly iniciativu a také
s pomocí výborného podání střídající
Cruz předvedly hodně razantní úder
(z 12:15 na 18:16). Vzápětí ale soupeřky oplatily stejnou mincí, přičemž
pětibodová šňůra na 18:21 rozhodla.
Čadovy svěřenky zde dlouho nesvedly
překonat vysokou defenzivu KS a doplatily na to - 22:25 a 1:1.

VK PV
KS RZ

3:1

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

Plejerky VK dílčí zaváhání nijak nerozhodilo a pasáž zkraje třetího dílu
byla z jejich strany naprosto vynikající
(8:1). Spolupráce mezi nahrávačkou
Weiss a všemi útočnicemi fungovala
na jedničku, celý mančaft dobře servíroval i bránil jak blokařsky, tak v čele
s tradiční oporou Kovářovou polařsky.
Jednoznačně nejvíc bodů přitom dělala zkušená Horká, jejíž ofenzivní produktivita na účku dosahovala proni-
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„Jedno vydařené utkání v přípravě nelze přeceňovat a nesmíme po něm podléhat žádné euforii, ale je pravda, že jsme proti silnému soupeři zahráli výborně. S ohledem na dané období
jsme velice málo chybovali, zvládali na vysoké úrovni všechny činnosti a fungovali hodně
dobře i z týmového hlediska. Z naší strany to prostě mělo náboj a kvalitu, holky hrály s chutí
vyváženě v útoku i v obraně a odvedly výborný výkon, tudíž s dneškem maximální spokojenost. Ukázalo se, že i na takhle těžký zápas se lze dostatečně nachystat bez jiných předchozích
duelů. Dosud jsme odehráli jediné cvičné střetnutí v Přerově, jinak vsadili celých šest týdnů
čistě na intenzivní trénování a vyplatilo se. Mančaft viditelně je na slibné cestě.“

kavé hodnoty. Markantně se přidávaly
rovněž střeďačka Herelová se smečařkou Emonts a celá parádně rozjetá
družina AGEL své protivnice doslova
ničila (21:10)! Dvě stovky nadšených
fanoušků v hledišti bujaře aplaudovaly
- 25:16 a 2:1.
A super bylo, že ve své komplexně
pozitivní produkci hostitelky vůbec
nepolevily ani v sadě číslo čtyři. Zaskočená družina Developres zdatně
kontrovala během jediného úseku ze
4:1 na 6:6, jinak působivě dominovaly

úřadující české šampiónky. Jejich projev na hřišti neměl výraznější slabinu,
naopak silných stránek se dala najít
celá řada. Proto nebylo divu, že herní
rozdíl mezi oběma družstvy znova dosáhl poměrně nečekaně více než jedné
třídy - 21:11. Teprve v úplné koncovce
se ekipa slavného lodivoda Micelliho
zvedla, avšak na odvrácení zaslouženého triumfu Prostějova to už nemohlo
stačit - 25:19 a 3:1!
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

V odvetě pětisetová výhra Developres
PROSTĚJOV Zdolat ambiciózní
Rzeszów podruhé ve dvou dnech?
To se volejbalovým Agelkám nepodařilo, i když mnoho k tomu
nescházelo. V přípravném střetu
obou celků číslo dva se rozpoutal
rovnocenný boj, který dospěl až
do rozhodujícího tiebreaku. A v
něm jasně kralovala polská družina. Přesto má pro ženy Prostějova
i tahle těsná prohra svou hodnotu,
stejně jako další dobrý výkon po
většinu zápasového času.

Marek SONNEVEND

Odvetu začaly svěřenkyně trenéra
Čady slibně (3:0), ale vzápětí je srazil
dolů výpadek vedoucí k prudkému
obratu skóre na 4:8. Takovým rozdílem opakovaně vedl hostující tým
už v pátečním vzájemném střetnutí a
vždy o něj přišel, ovšem tentokrát podobnému průběhu nic nenasvědčovalo. Hráčky KS totiž lépe podávaly i
bránily, čímž bezpečně udržovaly trochu zabržděné vékáčko pod sebou.

Přesto se domácí kolektiv zvedl, a to
čtyřmi body za sebou při účinném
servisu Horké (z 15:19 na 19:19).
Tahle injekce pomohla vystupňovat
tempo až do vyrovnané koncovky, v
níž rozjetý prostějovský teamwork i s
pomocí velké bojovnosti finálně otočil z 20:22 a závěr urval - 26:24 a 1:0.
Do druhé sady lodivod Čada trochu
obměnil sestavu a v prostřídaném
složení se Agelky nevyvarovaly šestibodového zaváhání (z 3:2 na 3:8).
Bylo cítit, že úroveň hry českých
mistryň šla dolů, zvlášť když protivnice výrazně přitlačily podáním. Při
horší přihrávce tolik nefungovala ani
týmová spolupráce, leč i s mladými
děvčaty na place dokázala domácí
parta zabrat. A značné manko 4:11,
respektive 10:15 se posléze změnilo
ve ztrátu minimální 18:19. Jenže na
konci setu se Rzeszówky opět plně
zkoncentrovaly, aby si jej nenechaly
utéct - 20:25 a 1:1.
Před dějstvím číslo tři se v růžových
dresech vrátila na palubovku základní

VK PV
KS RZ

2:3

 -    :::
Bodový vývoj - první set: 3:0, 3:2,
4:8, 6:8, 8:9, 8:11, 10:12, 10:14, 12:14,
12:16, 15:17, 15:19, 19:19, 20:22,
22:22, 24:23, 26:24. Druhý set: 1:0, 1:2,
3:2, 3:9, 4:11, 7:11, 10:15, 13:15, 13:17,
15:17, 15:19, 18:19, 18:21, 20:25. Třetí set: 2:0, 2:3, 3:6, 6:6, 11:11, 11:14,
15:14, 15:16, 17:17, 17:19, 19:21,
23:21, 24:22, 24:26. Čtvrtý set: 1:1,
3:1, 6:4, 6:6, 8:7, 8:9, 10:9, 13:10, 15:11,
17:12, 19:13, 19:16, 21:16, 25:17. Pátý
set: 2:1, 2:3, 3:6, 4:11, 7:11, 8:12, 8:15.

sedmička, i ta se však potýkala s občasnými problémy na příjmu (z 2:0
na 3:6, z 11:11 na 11:14). Jinak už
skvadra okolo kapitánky Weiss zvládala čelit polské síle a příznivci se zase
mohli těšit z kvalitního, místy velice
pěkného volejbalu. Ženy VK opakovaně likvidovaly mírný náskok soupeře, až po další takto povedené pasáži z
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Brno, Prostějov (son) - Jak jsou
na tom mladé volejbalistky VK
AGEL Prostějov týden před startem svých nejvyšších soutěží ČR?
Na tuhle otázku dal odpověď přípravný turnaj v Brně, který byl
o minulém víkendu testovací českou akcí a současně generálkou
na extraligy 2017/2018 věkových
kategorií U19 i U17.
Prostějovské juniorky mezi deseti zúčastněnými celky obsadily
třetí místo, když je předčilo pouze vítězné domácí Královo Pole
a druhý Liberec. Za sebou naopak
nechaly dalších sedm družstev
včetně nadcházejících soupeřek
z extraligové skupiny „B“ Frýdku-Místku, Přerova a Ostravy.
Kadetky vékáčka v konkurenci
celkem dvanácti kolektivů skončily sedmé při triumfu Přerova,
stříbru Šternberka a bronzu Chodova. Z protivníků v dlouhodobé části mistrovské soutěže před
nimi byly ještě týmy Brna i Ostravy, pod sebe stlačily jedině Vysočinu.
TESTOVACÍ TURNAJ
MLÁDEŽNIC 2017 - BRNO:
Konečné pořadí juniorek: 1.
Brno, 2. Liberec, 3. Prostějov, 4.
Plzeň, 5. Frýdek-Místek, 6. České
Budějovice, 7. Přerov, 8. Ostrava,
9. Olymp Praha, 10. Řepy.
Konečné pořadí kadetek: 1.
Přerov, 2. Šternberk, 3. Chodov,
4. Brno A, 5. Plzeň, 6. Ostrava, 7.
Prostějov, 8. Olymp Praha, 9. České Budějovice, 10. Řepy, 11. Vysočina, 12. Brno B.

X- + [ 
Ostrava, Prostějov (son) - Odchod jedné výrazné tahounky
Petry Kojdové do Francie vyřešil
ostravský volejbalový oddíl návratem její sestry Heleny. Co však
další personální oslabení včetně
přestupu například Marie Toufarové rovněž do země galského
kohouta?
Vedení TJ avizovalo možné angažování nových posil z ciziny a první do této kategorie patřící ženou
je Vilte Makauskaite z Litvy. Čtyřiadvacetiletá smečařka se narodila 7. srpna 1993 v Kaunasu, měří
184 centimetrů a kromě působení
v různých klubech jejího rodného
státu strávila jeden rok i v Belgii.
Získala kompletní sbírku medailí v Baltické lize (naposledy zlato
s TK Kaunas v uplynulé sezóně)
a prošla litevskými reprezentačními výběry všech věkových kategorií včetně dospělých.
„Po dobytí Baltické ligy jsem hledala novou výzvu, a když přišla nabídka z Ostravy, jevil se mi přestup
sem jako nejlepší volba. Věřím, že
zdejšímu kolektivu pomohu k dosažení těch nejvyšších cílů,“ prohlásila Makauskaite, zajímavá akvizice
severomoravské družiny.
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Nezopakovali jsme skvělý výkon ze včerejšího utkání hlavně vinou mnohem většího počtu
chyb. Těch jsme se dopouštěli ve všech činnostech, například horší přihrávka dovolila Rzeszówu čtrnáct přímých bodů ze servisu. Ato je moc. Na druhou stranu jsme ani tentokrát nezahráli proti silnému soupeři vůbec slabě, naopak se nám většinu zápasu dařilo spoluvytvářet
vysokou kvalitu předváděného volejbalu. A s tím můžeme být určitě spokojeni.“
19:21 na 23:21 směřovaly k zisku celé
sady. Jenže nestačily ani dva setboly a
hostující družstvo samo čtyřmi body
v řadě tuhle část zavřelo lépe ukočírovaným dramatickým finišem - 24:26
a 1:2.
Nicméně AGEL se stejně jako o den
dříve dostával do herní pohody a čtvrtý díl měl z jeho strany znovu výborné
parametry. Především od půlky setu
šla úspěšnost veškerých činností pronikavě nahoru, tudíž z nepříznivého
stavu 8:9 zanedlouho bylo 15:11 a
dokonce 19:13. V téhle fázi se na prostějovskou produkci krásně dívalo, postupné zvyšování tempa včetně vybo-

jování několika úchvatných výměn tak
logicky provázel aplaus spokojených
fandů - 25:19 a 2:2.
Všichni věřili, že obrat bude dotažen
až k vydřenému vítězství. Tiebreak
navíc Čadova eskadra neodstartovala nijak špatně, bohužel od skóre 2:1
vyrobila několik nevynucených chyb
v rychlém sledu a nekompromisní
trhák Developres na 4:11 znamenal
předčasné rozhodnutí. Z celkového
výsledku se přitom ansámbl tažený
srbskou ranařkou Helic radoval velmi
spontánně a nepokrytě - 8:15 a 2:3.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26
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Vstupenka pøijde
na padesát korun
Prostějov (lv) - Rovných padesát
korun bude stát lístek na domácí zápasy BK Olomoucko. Klub tak bude
mít nejlevnější vstupenky v Kooperativa NBL. Děti a mládež do 15
let navíc budou mít vstup zdarma.
„I proto doufáme, že v hale bude na
zápasech hodně hráčů, kteří nastupují v nižších věkových kategoriích
v partnerském mládežnickém klubu,“ přeje si sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek. Vedení
klubu chce vydat i permanentní vstupenky a zlevněné sezónní vstupenky
pro seniory. V nové sezóně však lístky vyrábí jedna společnost pro celou
Kooperativa NBL, proto není možné spustit předprodej. Permanentky
tak budou k dispozici před prvním
domácím zápasem sezóny za 700
a 500 korun.

letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOV Některé herní kombinace v podání basketbalistů
BK Olomoucko už vypadají zajímavě, při jiných je cítit, že vzájemná výpomoc na obou polovinách palubovky ještě skřípe. To je
důsledek pozdějšího zapojení hned několika hráčů do tréninkového procesu. Manko sestava postupně stahuje, optimální výkony ale podle trenéra Predraga Benáčka teprve přijdou.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Existují věci, které se prostě nedají
ošidit. V kompletní sestavě jsme začali
trénovat o dva týdny později, než bylo
zapotřebí. V přípravě systémů kombinací už jsme měli být dále, některé
signály už měl mít tým více zažité. To
je realita,“ konstatuje smířeně kormidelník ligového nováčka Benáček.
I proto během přípravných utkání di-

riguje své svěřence vlastním hlasem
především v obraně a v oddechových
časech trpělivě poukazuje na nedostatky při útočných kombinacích. Česky,
srbsky, anglicky, přitom maluje na tabuli, jak si všechno představuje. „Někdy si
signál sedne rychle, jindy se musí opakovat, aby hráči pochopili jeho význam.
Jsou inteligentní, i oni si však uvědomují, že jsme pod určitým časovým tlakem
a start sezóny se blíží,“ chápe i přehnanou snahu basketbalistů Benáček.
Některé úseky testovacích duelů už
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vypadají nadějně, cítí to i sestava, která se snaží zlepšovat. Na střídačce si
hráči vysvětlují své představy, všichni se vzájemně podporují, chválí



Foto: Josef Popelka

každou povedenou akci. „Chtějí ukázat, že mají svoji kvalitu a uvědomují si,
že basket je kolektivní sport a jedinec
v něm nic nedokáže. To je dobré. I z to-

hoto důvodu jsem optimista. Chvíli to
bude ještě trvat, ale nakonec manko ze
začátku přípravy doženeme,“ věří kouč
BK Olomoucko.

Slezané si pomohli Na Karlovku stačili dva dvouciferní střelci

trojkovousmrští
BC OP
BK OLM 98:76
OPAVA, PROSTĚJOV Čtvrtý
tým Kooperativa NBL z Opavy
byl nad síly nově rodícího se BK
Olomoucko. Slezané zvítězili
zcela přesvědčivě o dvaadvacet
bodů, když klíčový čtrnáctibodový náskok získali už v prvním
poločase.
Během úvodních dvaceti minut inkasovali hosté málokdy vídaných
pětapadesát bodů. Domácí nastoupili kompletní i s Jakubem Šiřinou,



který ještě minulý týden hrál s reprezentací na mistrovství Evropy v Rumunsku. Pauzíroval Kryštof Vlček,
týmu Petra Czudka to vůbec nevadilo a od začátku si pomáhal kvalitní
střelbou z dálky. V poločase tak BK
Olomoucko prohrával 39:55.
Na začátku druhého poločasu domácí vyhráli první dvě minuty 9:2 a trenér Benáček si musel vzít oddechový
čas. I po něm ale pokračovala Opava
v navyšování skóre, slabším závěrem
třetí čtvrtiny dovolila soupeři snížit
až na rozdíl 14 bodů. Poslední dějství
už domácí opět ovládli, hranici stovky
ale nepokořili.
(lv)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

 NA TISKOVCE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Konečný výsledek vypadá hrůzostrašně, ale průběh zápasu hodně ovlivnil
vstup do utkání. Opava proměnila prvních pět střel za tři body a dostala se do
velké fazony. Je to tým, který tak hraje. Buď se trefuje a vyhraje o třicet, nebo vysoko prohraje. Nedokázali jsme na to reagovat, i když snaha hráčům nechyběla.“

BK OLM
K BLV

90:73

PROSTĚJOV Bezpečné vítězství
nad Karlovkou Bratislava si na
své konto připsali hráči BK Olomoucko. První koš zápasu sice
zaznamenali hosté, v dalších minutách už ale byli ve vedení většinou svěřenci Predraga Benáčka.
Ti vyhráli 90:73, když místy vedli
až o 28 bodů.

V průběhu první půle si basketbalisté BK Olomoucko vypracovali
dvouciferný náskok. O dobrý start
se postaral především J-C Fuller.
Během prvního střídání dal během
šesti minut osm bodů a přispěl
k vedení 25:19 po první periodě.
V 19. minutě ale Karlovka vyrovnala na 39:39. Poslední minutu však
domácí ovládli v poměru 10:0, čemuž odpovídal výsledek 49:39 po
dvaceti minutách.
Díky dobrému vstupu do třetí čtvrtiny
domácí odskočili na rozdíl šestnácti

B KAPF
BK OLM

77:81

KAPFENBERG Také ve druhém
vzájemném měření sil basketbalisté BK Olomoucko vyzráli na
kapfenburgské Býky. Rakouského mistra porazili 81:77 v jeho
aréně, když si pomohli čtyřmi
dvoucifernými střelci. Hosté působili kompaktnějším dojmem
a v průběhu celého střetnutí pou-

ze v devíti případech nevynuceně
přišli o míč.
Klíčem k úspěchu byly povedené
vstupy do obou poločasů. V tom prvním vedli Hanáci po pěti minutách už
16:4. Býci se pak zlepšili a v 16. minutě otočili na 32:30 ve svůj prospěch,
v poločase byl přesto stav vyrovnaný
39:39.
Nástup do třetí desetiminutovky
rakouským šampionům hrubě nevyšel. Střelci z Prostějova se ve 24.
minutě propracovali k průběžnému
výsledku 52:41 a od té chvíle už

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
 V Prostějově jste hrál i v minulé
sezoně. Co říkáte na změny, které
se udály?
„Přišla celá řada hráčů, ti dodali novou šťávu. Jsme na novém začátku.
Pro nás, kteří hráli v Prostějově minulou sezónu je to vlastně takový restart.
Nemyslíme na to, co bylo.“
 Máte představu, co se od mladých hráčů, včetně vás, bude očekávat?
„Je tady vize, že mladí budou dostávat

víc příležitostí, což by bylo jedině dobře.
Třeba Marek Sehnal hrál loni i díky shodě okolností víc minut, než se čekalo,
tím se neuvěřitelně vyšvihl. Bylo by fajn,
kdybychom ho následovali.“
 Co říkáte na jazykový „Babylon“
v novém kádru?
„Národností je v kabině opravdu hodně, ale je to v pohodě. Nemáme žádné
rozepře, rozumíme si. Hezky si to sedlo.“
 Vypadá to, že to neplatí pouze
v kabině...
„Funguje to i na hřišti. Každý chce pomoct, snad to vydrží i ve chvíli, když
přijde nějaká porážka. Vůbec nejlepší
by bylo, kdyby žádné neúspěchy nebyly.“ (úsměv)

 NA TISKOVCE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Bratislava byl kvalitní soupeř. Karlovka opravdu hrála dobře, což je přesně to,
co potřebujeme. Takové zápasy ve vysokém tempu nás posouvají. Dobře jsme
si půjčovali míč a byly z toho otevřené střely. Některé pasáže byly z naší strany
docela povedené, i když třeba v obraně ještě někdy zmatkujeme.“

VÁŇA

“

 NA TISKOVCE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Byl to druhý zápas ve dvou dnech a z tohoto pohledu jsme to zvládli
dobře. Po kvalitním začátku se tým trochu propadl, ale slabší chvilky netrvaly příliš dlouho. Tentokrát to už bylo docela solidní na doskoku. V útoku si hráči dokázali vyhovět, a proto jsme dali i několik hezkých košů.“
náskok nepustili. Basketbalisté Kap- dobrému doskoku pod vlastním kofenbergu zazlobili ještě ve 30. minu- šem dostatečný náskok uhájili. (lv)
Statistiky z utkání
tě, kdy se přiblížili na tři body. Hosté
najdete na straně 26
ale odpověděli minisérií 5:0 a i díky

„Jak je možné,
že jsem tady?“

TALENT
 Jste dobrý střelec. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s prvním
rozehrávačem Janem Močnikem?
„Jan je zkušený, neuvěřitelně čte hru.
Vidí každého volného hráče a obvykle zvolí to nejlepší řešení. Někdy je
vážně neuvěřitelné, jakou přihrávku
vykouzlí. Stačí naslinit si ruku a trefit
se do koše.“



Sehnal se divil:

pochvaluje si Močnikovy přihrávky

exkluzivní rozhovor



Druhé vítězství na palubovce soupeře

„STAČÍTREFITKOŠ,“
PROSTĚJOV Mezi talenty českého basketbalu patří bezesporu
František Váňa, reprezentant České republiky do 20 let. V sestavě
BK Olomoucko se připravuje na další ligovou sestavu a doufá, že
i přes studijní povinnosti na vysoké škole basketbalově poroste.
„Vedení klubu má vizi, že se bude dávat prostor mladým hráčům.
Těším se,“ říká šikovný střelec z velké vzdálenosti.

bodů - 57:41. Karlovka přesto sympa- konce 83:59 a až v závěru dovolili celticky nesložila zbraně a díky tomu byl ku z Bratislavy skóre korigovat. (lv)
k vidění líbivý basketbal z obou stran.
Statistiky z utkání
Šest minut před koncem už vedli donajdete na straně 26

Foto: Josef Popelka

Jsme na novém začátku. Pro nás,
kteří hráli v Prostějově minulou
sezónu je to vlastně takový restart.

PROSTĚJOV Zážitky na celý život si z univerziády na Tchaj-wanu přivezl
křídelník BK Olomoucko Marek Sehnal. Přehlídku světové mládeže si užil
maximálně. Patřil mezi nejlepší střelce národního týmu, současně měl i čas
vnímat atmosféru velkého sportovního svátku. „Bylo to něco úžasného. Až
jsem si říkal, jak je možné, že zrovna já jsem tady. Že jsem se dostal na univerziádu, beru jako velký úspěch,“ svěřil se Večerníku Sehnal po návratu.
Česká republika postavila kvalitní celek, v němž byli i dva zástupci BK Olomoucko. Kromě Sehnala ještě Martin Novák. I s pomocí těchto basketbalistů
výběr obsadil konečné dvanácté místo ze čtyřiadvaceti účastníků. „Konečné
umístnění odpovídá. Pod námi byly týmy, které jsme porazili, nad námi lepší soupeři. Desáté místo by třeba bylo lepší, ale i s tím dvanáctým můžeme být celkem
spokojeni,“ hodnotil vystoupení Čechů Sehnal.
Nadějný reprezentant přiznal, že na univerziádě cítil menší tlak než třeba a mládežnických evropských šampionátech. Díky tomu se zvyšovala radost ze hry.
Své minuty na palubovce si užíval, v každém utkání dosáhl na dvouciferný počet bodů. „Snažil jsem se hrát svoji hru. Docela se to dařilo. Na body jsem moc
nehleděl, ale docela to tam padalo. Na univerziádu prostě budu vzpomínat jen
v tom nejlepším ve všech směrech,“ přiznal basketbalista nového týmu na scéně
BK Olomoucko.
Největším zážitkem bylo utkání proti výběru USA. Češi prohráli 78:107, zápas si
ale užili. „Bylo to úžasné. Spojené státy reprezentoval tým jedné univerzity, takže
hráči byli skvěle sehraní. Samí atleti, skvěle fyzicky disponovaní. Každý smečoval,
byla to velká show. Být aktérem v takovém střetnutí se každému nepoštěstí. Já
jsem si to zkusil a moc jsem si to užil,“ řekl Sehnal.
(lv)

letos slavíme jubileum...
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NOHEJBALISTÉ
DOMA START NEDORAZILI
Místo postupu do finále přišel debakl a série je srovnaná. Rozhodne se o víkendu v Praze
PROSTĚJOV Historický úspěch v dospělé kategorii měli na dosah
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. O předminulém víkendu senzačně
vyhráli první duel semifinálové série 1. ligy mužů ČR 2017 na hřišti silného Startu Praha a uplynulou sobotu měli k dispozici druhé vzájemné střetnutí v domácím prostředí, kterým mohli v případě vítězství
stvrdit svůj fantastický postup do finále. Ale jak už to někdy v podobných situacích bývá, velkou šanci nevyužili a po hladké porážce 1:5 je
stav série vyrovnaný 1:1. Postupujícího tudíž určí až rozhodující třetí
mač v české metropoli, který je na programu tuto neděli 24. září od
13:00 hodin.

Původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Bitvu číslo dva provázelo ponuré podzimní počasí, které všem aktérům dost
zkomplikovalo podmínky. Předchozí
vytrvalý déšť sice polevil a jen chvílemi
poprchávalo, ale kurt i míče byly nasáklé
vodou, tím pádem velice těžké. Navzdory nepřízni Matky přírody dorazil do
hlediště v areálu u sokolovny na Skálově
náměstí solidní počet fanoušků, jejichž
natěšenou náladu ještě víc rozpumpovalo hned zahajovací utkání. Dvojice
Ftačník - Matkulčík totiž svedla vyrovnaný boj s párem Klabík - Ungermann a dokázala jej těsně urvat 2:1
otočením z jednosetové ztráty, čímž
si po skvělém výkonu připsala cenný
skalp někdejšího mistra světa.
Vynikající úspěch se tím zase o krůček
přiblížil, jenže rostoucí euforii v hanáckém táboře hosté během následujících

dvou hodin nemilosrdně rozprášili.
Nepříjemný byl přitom hladký způsob,
jakým špatně hrající druhá dvojka Klaudy - Valenta i mladá trojice Matkulčík
- Příhoda - Deutsch se střídajícím Kolářem podlehly mnohem lepším protivníkům. Po dvou debaklech Pražané
otočili zápasové skóre na 1:2, přesto
však stále nebylo nic ztraceno. A chléb
se měl lámat až v dalších mačích, což se
dokonale stalo - bohužel jednoznačně
ve prospěch SK…
Nepomohl ani slibný vstup obvykle silné trojky Klaudy - Valenta - Ftačník do
atraktivní řežby proti Ungermannovi a
spol. Domácí borci získali první sadu,
dokonce donutili uvadajícího šampióna
planety ke střídání. Leč bývalá hvězda se
za chvíli vrátila z lavičky na plac a právě
ona se výtečnou produkcí podloženou
bohatými zkušenostmi stala hlavním
strůjcem suverénního obratu na 1:2.
Načež přišel na řadu singl, v němž prostějovské mužstvo nezbytně potřebovalo
k záchraně výsledku triumf Klaudyho
nad Tůmou. Plejer Startu zpočátku extrémně chyboval a dostal nakládačku
10:1, ovšem od druhého dějství se zvedl.
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FOTOGALERIE

1:5

A jakmile po přesvědčivém vyrovnání na
1:1 odvrátil v dramatickém závěru dva
mečboly, znervóznělý Hanák vyrobil při
rozhodující výměně osudovou hrubku.
Za stavu 1:4 se zdálo, že Sokolu I může
pomoci snad jedině zázrak. Zvlášť když
do následujícího střetnutí trojic opět
nastoupil tahoun Ungermann se svými
parťáky a na druhé straně dvorce stálo
papírově slabší trio Matkulčík – Příhoda
- Deutsch, jež v úvodní části vůbec nestačilo 5:10. Přesto bojovnost hostitelům
pomohla hladce uchvátit druhý set a ten
třetí dostat do vyrovnané koncovky. V ní
znovu rozhodoval úplně závěrečný bod.
A neboť jej šťastně strhli na svou stranu
Pražané, odvezli si do metropole rezultát
1:5 společně s právem porvat se o finálovou účast na vlastní antuce.
V prostějovských řadách logicky zavládlo nemalé zklamání. Místo bujarých oslav přepisování klubových dějin
museli všichni rozdýchávat výsledkový
výprask. „Úvod jsme měli velice dobrý,
když Kuba Ftačník s Honzou Matkulčíkem kvalitním výkonem zdolali hostující dvojku, ve které byl Vilém Ungermann. Bohužel se pak vůbec nedařilo
naší osvědčené dvojici Jakub Klaudy,
Honza Valenta. Kluci po pravdě zahráli
špatně, jako by nebyli ve své kůži. Totéž
se dá potom říct také o obou našich trojkách, kterým chyběla potřebná jistota,
lepší obrana v poli i pestrost útoku. Sou-
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peři toho pochytali dvakrát víc než my
a zkušeně zakončovali, na rozdíl od nás
předvedli dneska komplexně výborný nohejbal. Záchranu poté nepřinesl
ani Kuba Klaudy v singlu. Tůma proti
němu nejprve hrozně chyboval, ale od
druhého setu mu riskantní míče začaly
padat do kurtu a těsně ztracená koncovka vlastně rozhodla celý zápas. Chlapci
v další trojici sice ještě zabojovali a rovněž se dostali na jedinou výměnu od

dílčí výhry, jenže otáčet z 1:4 na 5:4 by
i tak bylo skoro nemožné,“ shrnul ve
svém hodnocení trenér nohejbalistů TJ
Sokol I Richard Beneš.
Flintu do žita však on ani jeho svěřenci předčasně nehází. „Nemusím
ani zdůrazňovat, že rozhodující třetí
utkání v Praze bude nesmírně náročné.
V kleci na Startu to je vždycky moc těžké a tím víc teď, jakmile půjde o přímý
postup do finále první ligy. Navíc proti

nám stojí opravdu hodně silný i ostřílený celek s kvalitativně širokým kádrem,
což v Prostějově názorně předvedl. Na
druhou stranu jsme u nich dokázali
před týdnem zvítězit v okamžiku, kdy
to absolutně nikdo nečekal. Proto do
Prahy v neděli pojedeme se zvednutými hlavami a odhodlaní i napodruhé zkusit obrovské překvapení,“ slíbil
Beneš.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

Dorost Sokola I vyzve
v semifinále ligy Modřice

Házenkáři Sokola II

schytali debakl od Ivančic
SO PV II
HK IVA
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KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Po odloženém střetnutí úvodního kola na hřišti rezervy Brna
absolvovali házenkáři TJ Sokol II
Prostějov svou premiéru ve druhé
lize mužů 2017/2018 až o uplynulém víkendu. V rámci druhého
dějství jihomoravské skupiny třetí
nejvyšší soutěže ČR přivítali silné
Ivančice a vstup do sezóny jim vůbec nevyšel, když utrpěli vysokou
porážku 18:26.

Hanáci se přitom nemohli opřít o vlastní prostředí, neboť rekonstrukce v hale
RG a ZŠ města Prostějova stále není
dokončena. A v kosteleckém azylu „domácí“ kolektiv propadl jak herně, tak
výsledkově. „Na to, že jsme museli hrát
v Kostelci, však nechci naši prohru vůbec svalovat. Věděli jsme o tom poměrně dlouho dopředu, uzpůsobili tomu
tréninky a navíc prostředí v tamní hale
kluci dobře znají,“ sympaticky nehledal
žádné výmluvy trenér Sokola II Anatoliy Vasyliev.
Hlavní důvod debaklu viděl jednoznačně. „Byli jsme hodně nervózní, možná
až přemotivovaní. Padaly nám balóny
z rukou, volili jsme příliš komplikované

akce a nevynucených ztrát bylo hrozně
moc. Obrana v čele s brankářem přitom
fungovala solidně, naopak velice špatně
jsme se prosazovali útokem. Zejména
spojky byly málo produktivní a především na to jsme doplatili,“ analyzoval
Vasyliev.
První půle přinesla obří prostějovské
trápení právě ve zmíněné ofenzivě, což
dokládá pouhých sedm vstřelených tref
do přestávky. „Prohrávali jsme už dokonce o sedm gólů a hráli hrozně, naštěstí na
přelomu poločasů přišlo zlepšení. Ztrátu
jsme díky tomu po změně stran stáhli na
tři branky, ale závěr nám bohužel zase
vůbec nevyšel. Proto nakonec tak jasná
porážka,“ litoval nový kouč „dvojky“.

Ivančice v zahajovacím duelu vypráskaly Kostelec 36:25 a nyní si hravě podaly i Prostějovany, kteří po vynechání
startovacího zápasu logicky nebyli tolik
rozehraní. „Jenže ani na tuto skutečnost
se nechci vymlouvat, máme za sebou
dostatek přípravných utkání. Soupeř
možná měl výhodu, že nervozitu z prvního mistráku si odbyl už před týdnem
a na nás padla až teď. Každopádně si za
špatné zahájení soutěže můžeme jedině
my sami,“ zdůraznil Vasyliev s tím, že
nezbývá než zabrat v dalším mači na
půdě Maloměřic. Tam jeho mužstvo
nastoupí 23. září od 11.00 hodin do(son)
poledne.
Statistiky z utkání najdete na straně 27

PROSTĚJOV Mladí nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov letos reálně
útočí na další titul v dorostenecké
lize ČR. Z nedávné minulosti už
vlastní čtyři zlaté medaile z této
nejvyšší národní soutěže družstev
a nyní se postupnými kroky blíží
k pátému mistrovskému primátu.
V aktuálním ročníku, který pomalu
vrcholí, zatím postoupili do semifinále
díky vítězství 2:0 na zápasy nad Radomyšlí ve čtvrtfinálové sérii (4:0 doma,
4:2 venku). A teď před talentovanými Hanáky stojí úvodní semifinálový duel proti Modřicím, jež přivítají
na vlastním kurtu u sokolovny na
Skálově náměstí v neděli 24. září od
12.00 hodin.
„Opět se hraje série na dvě vítězná
utkání a proto je jasné, že hned to první v domácím prostředí bude pro nás
velice důležité. Úkol zní jednoznačně: vyhrát a zadělat tím na průnik do

finále,“ řekl Večerníku trenér prostějovských nohejbalistů Richard Beneš.
Nejen ho překvapilo, že výběr Sokola
I narazí právě na MNK Silnice Group
Modřice. „Tenhle celek skončil v naší
skupině B až čtvrtý, dokonce málem
ani nevybojoval play- off. A ve čtvrtfinále najednou senzačně vyřadil suverénního vítěze skupiny A z Českého
Brodu. To bylo opravdu nečekané,“
podivil se Beneš.
Během základní části jeho svěřenci
porazili modřické protivníky 6:1
a 4:3. „Do toho těsného střetnutí šel
soupeř v kompletní sestavě se svou
oporou Hanusem a ukázal, že je nebezpečný. Tím pádem nesmíme v roli
favorita ani trochu nic podcenit, abychom do finále dokázali postoupit.
Každopádně máme kvalitní dorostenecký mančaft a já klukům věřím, že
to zvládnou,“ zdůraznil kouč Beneš.
(son)

MČR V MADISONU

Častá vyloučení stála Kostelec body uzavře dráhovou sezónu
KNH
MĚR
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KOSTELEC NA HANÉ V netradiční čas sehráli kostelečtí házenkáři druhé utkání rozběhnutého
ročníku třetí nejvyšší soutěže. Na
Hanou zavítaly silné Maloměřice.
Domácí se ale soupeře vůbec nezalekli. Po poločasovém vedení
se hostujícím hráčům dařilo proti
často oslabenému domácímu výběru více prosazovat a strhnout tak
vítězství na svou stranu.
„Výsledek neodpovídá dění na hřišti.

Myslím si, že jsme mohli vyhrát, ale
bohužel nám to nebylo umožněno.
K výkonu rozhodčích se raději nebudu vyjadřovat,“ pronesl poněkud rozladěný lodivod kosteleckých házenkářů. Po úvodní prohře v Ivančicích
se chtěli domácí svým divákům poprvé předvést také na své palubovce.
Vědomi si toho, že na své palubovce
přivítají silného soupeře, nevstoupili
do utkání vůbec špatně. Odměnou
jim bylo poločasové vedení o dvě
branky. „S hrou soupeře jsme se popasovali na výbornou, velmi dobře
jsme bránili výpady hostů, vedení
bylo zcela zasloužené,“ zhodnotil první půli trenér Ševčík.

Druhý poločas vnesl do hry pořádné
drama. Domácí hráči velkou část hráli
v oslabení, často ve čtyřech, dokonce
i ve třech lidech. „Stálo nás to hodně sil,
nechali jsme na hřišti vše, ale soupeř je
natolik zkušený, že svou převahu dokázal trestat,“ viděl příčiny obratu domácí
kouč. Rozhodující pro průběh zápasu
bylo vyloučení Smékala. „Jsem zvědavý na záběry z vida, věřím, že mi dají
za pravdu nejen o posouzení Honzova
vyloučení,“ byl si jistý David Ševčík.
Diváci byli svědci nadstandardního
výkonu, hrála se krásná házená. Maloměřice patří ke špičce ligy s hráči
s extraligovými zkušenostmi a bylo to
znát. Domácím navíc v závěru dochá-

zely síly, vítězství se jim na svou stranu
utrhnout už nepodařilo. Přesto se za
svůj výkon nemusí vůbec stydět. Ba
naopak. „Hlavu rozhodně nevěšíme,
klukům nemám co vytknout, bojovali jsme až do konce,“ našel pozitiva na
výkonu svých svěřenců Ševčík.
Kostelec zajíždí v neděli ke třetímu
utkání do Bohunic, kde to nebude mít vůbec snadné. „Nemáme
vůbec lehký los, musíme se s tím ale
popasovat. Budeme se snažit navázat
na dnešní výkon a věřit, že nám to
tentokrát body přinese,“ dodal trenér
kosteleckých házenkářů.
(jp)
Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete na straně 27

na prostějovském velodromu

PROSTĚJOV Sezóna závodů na
venkovních drahách se pomalu
blíží ke konci, a tak poté, co uplynulý čtvrtek a pátek prostějovští
cyklisté zápolili na Grand Prix
Favoritu Brno a tradiční Přilbě
Moravy, kde byly závody o to
slavnostnější, že TJ Favorit Brno
oslavuje 60 let od svého vzniku, se
chystá domácí rozlučka.
Definitivní tečku za sezónou venkovních drah obstará Mistrovství
České republiky v madisonu, které

se uskuteční na prostějovském velodromu tuto sobotu 23. září. Závody odstartují ve 13:00 hodin kláním
starších žáků, program bude pokračovat závody všech kategorií až do
závěrečného finále - závodu kategorie muži - elite.
I pozdní babí léto umí vykouzlit
pěkné počasí pro závodění na dráze, přijďte se podívat, osvěžit a pobavit! Podrobnější program i proopozice najdete na www.vecernikpv.
(red)
cz.
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drobnohled

letos slavíme jubileum...

Pondělí 18. září 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

BÝVALÍ
HRÁČI
ESKÁČKA
ZAKOTVILI
V
RŮZNÝCH
SOUTĚŽÍCH
Prestižní souboje s Vyškovem a Kroměříží, zajímavě se rozrůstá enkláva v Kozlovicích
PROSTĚJOV Za novodobou historii prostějovského eskáčka prošla
tímto klubem pěkná řádka hráčů, které z nejrůznějších důvodů osud
zavál na jiná místa fotbalové mapy. Asi nejznámější jsou přestupy
Tomáše Machálka přes Jablonec do Opavy a Pavla Hlocha do Třince.
Tato dvojice si v těchto klubech zahrála druhou ligu, což se nakonec
v minulé sezóně podařilo i těm, co v 1.SK Prostějov zůstali. Večerník
v minulých dnech zmapoval osudy některých výrazných osobností,
jež modrý a později modrobíle pruhovaný dres oblékali.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Velký počet hráčů mělo eskáčko na hostování
především minulou sezónu a zvláště na jaře, kdy
se v zimní pauze snažil příchodem zkušenějších hráčů odvrátit hrozící sestup. Velká enkláva
prostějovských fotbalistů byla především v olomoucké Holici. Po sestupu zpět do MSFL se
všichni hostující hráči měli do Prostějova vrátit,
ne každý ovšem zůstal...

Hostuje pouze duo
Aktuálně má prostějovský klub v režimu zápůjčky pouze dva hráče - brankáře Zdeňka
Kofroně a útočníka Milana Machálka. Odchod gólmana, který na podzim odchytal většinu
zápasů v druhé lize, byl pro leckoho překvapivý.
„Jakmile bylo v zimě jasné, že se mnou Prostějov
nepočítá, měl jsem na výběr ze tří celků MSFL.
Prostějov mi doporučil 1.HFK Prostějov, kde
jsem absolvoval několik tréninků, zájem ale projevila i Kroměříž a Líšeň. Když jsem pak porovnal
tréninky a prostředí, rozhodl jsem se pro kroměřížský klub, výhodné to bylo i z hlediska dojíždění,“
vypráví někdejší jednička mezi prostějovskými tyčemi. A vybral si náramně. V té době totiž zamířil
do Baníku Ostrava brankář Šustr a Kroměříž hledala novou jedničku, takže „Kofi“ šel do jasně rozdaných karet. Na jeho příchodu vydělala jak Kroměříž, tak hráč sám. „Vůbec toho nelituji, jarní část
minulé sezóny vyšla suprově, doma jsme nedostali
žádnou branku a také díky tomu jsem měl největší
číslo vychytaných nul (v MSFL celkem 21, což
je druhý nelepší výsledek po brankáři Uvízlovi z Uničova - pozn. red.),“ libuje si Kofroň.

Před novým soutěžním ročníkem se měl vrátit
zpět do Prostějova stejně jako všichni další kmenoví hráči 1.SK, kteří byli v druholigové sezóně
na hostování. V prostějovském dresu se však opět
neobjevil. Aspoň prozatím. „Jednal jsem s oběma
kluby. V Kroměříži jsem cítil větší zájem a větší
jistotu, že budu chytat, proto jsem se po vyhodnocení všech okolností rozhodl tam ještě zůstat.
Tentokrát mám hostování na celý soutěžní ročník a příští rok uvidíme. Situace v Prostějově se
může změnit, do budoucna jsou všechny možnosti otevřené,“ nezavírá si zkušený gólman dveře
na domácí stadion.
Druhým hostujícím prostějovským hráčem
je útočník Milan Machálek. Ten rovněž patřil mezi skupinu hráčů, které klubové vedení
poslalo v zimě 2017 na hostování. Na rozdíl
od většiny spoluhráčů, co posílili 1.HFK Olomouc, odešel do stále ještě známého prostředí.
„Zvolil jsem hostování ve Vyškově, kde už jsem
strávil už ročník 2013/2014 po přechodu z dorosteneckého do mužského fotbalu. Po pravdě
se mi tam příliš nedařilo, přestože jsem prostředí a většinu hráčů dobře znal. Dobré výkony
střídaly slabší zápasy, nedokázal jsem si udržet
vyrovnanou formu,“ nevzpomíná Machálek
příliš dobře na druhou vyškovskou štaci, potvrzující přísloví, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Do letní přípravy naskočil opět v Prostějově, kde jej nový trenér Oldřich Machala
zkoušel na kraji obrany i zálohy. Tak odehrál
druhé poločasy obou zápasů na turnaji v Počátkách, ve Frýdku-Místku a s Holicí. V pohárovém utkání v Mohelnici se už neobjevil. „I když
jsem měl od trenéra pozitivní odezvu, přece
jen mi bylo doporučeno další hostování, abych
se dostatečně vyhrál. Měl jsem několik tipů na
kluby z třetí ligy, kam bych jít chtěl, a naopak
kam bych určitě nechtěl. Zkusil jsem zavolat
trenérovi Machálkovi do Líšně a brzy jsme se
dohodli na spolupráci,“ vyprávěl dál ´Machy´,

KAM ZAMÍØILI KMENOVÍ HRÁÈI 1.SKPROSTÌJOV...
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který je teď v Líšni na hostování do konce června příštího roku.
Přestože v klubu na brněnském předměstí panuje podle jeho slov „takové domácké prostředí“,
rád přivítal příchod svého jmenovce Tomáše,
takže má v kabině známou tvář. „Nebyl problém
se s kolektivem sžít. Mám dojem, že se v Líšni sešel silný kádr, který má na víc, než momentálně
předvádí, problémem je efektivita proměňování
šancí,“ okomentoval aktuální rozpoložení brněnského týmu. Trenér Miloslav Machálek mu
dává příležitost v základní sestavě, což je pro něj
nesporný přínos. Hraje na levé straně, buď záložníka či beka.

 +' '
Mnohem víc je zcela logicky hráčů, kteří prošli
mančaftem Prostějova, ale z nejrůznějších důvodů odtud přestoupili do jiných klubů. Najít je
můžeme nejen v třetí lize nebo divizi, ale - zejména ty mladší - i v krajských soutěžích. Zajímavé
je, že v některých klubech se vytvořily jakési
ex-prostějovské enklávy. Asi vůbec nejpatrnější
to je v divizních Kozlovicích, ale třeba také ve
Vyškově, již zmiňované Kroměříži a Líšni.
Po vypršení tříleté smlouvy v Opavě, kde sice
dobře začal, ale vzhledem k různým zdravotním
problémům skončil v poslední době na hostování, se do Prostějova vrátil také Tomáš Machálek.
Na rozdíl od Milana ovšem do žádného utkání
nezasáhl a objevil se pouze na úvodním setkání
v kabině. Na vině byly opětovné zdravotní potíže s nejistou prognózou trvání. „S předsedou
klubu panem Jurou jsme se domluvili, že v daném okamžiku nemá angažmá v mém bývalém
mateřském klubu smysl,“ vysvětlil své zmizení
z Prostějova bývalý elitní střelec. Další volba byla
vcelku jasná. Zakotvil opět na okraji jihomoravské metropole. Jednak v Líšni už na jaře hostoval
a v neposlední řadě tým trénuje jeho otec Miloslav.
Ve Vyškově, jemuž se na počátku podzimu
neobyčejně daří, nyní válí reprezentant
v malé kopané Jan Koudelka, který ale nikdy
kmenovým hráčem eskáčka nebyl. Rodák ze
Suchého dlouhou dobu patřil nedalekým Boskovicím a rovněž laboroval se zdravím. V sezóně
2014/2015 přišel do Prostějova, v následující
postupové sezóně toho ale mnoho nenahrál
a v létě 2016 odešel do Blanska, odkud se počátkem tohoto roku vrátil zpět do Boskovic „Jarní
část minulé sezóny jsem ale odehrál v Rakousku,
protože jsem si chtěl vyzkoušet fotbal v zahraničí,“ prozrazuje rychlý krajní záložník. „Hrál jsem
pátou ligu a působil buď na hrotu, nebo jako
podhrotový hráč. Podařilo se mi vstřelit šest branek a jako zkušenost bylo toho půl roku akorát,“
vrátil se krátce k zahraničnímu angažmá. V červenci se rozhodl pro návrat zpět na Moravu. Bylo
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to ovšem už v době, kdy měl Prostějov za sebou
přes týden letní přípravy, takže obě strany uznaly,
že naskočit v této fázi do týmu by nebylo úplně
vhodné. „Ozval se mi Vyškov a jsem moc rád, že
se mi podařilo se opět uplatnit v týmu třetí ligy.
Hraji na hrotu a vstřelil jsem pět branek. Týmu
se nadmíru daří, plný bodový zisk po pěti kolech
je toho důkazem,“ pochvaluje si dobrou klubovou volbu Koudelka. Nezahálí ani v malé kopané. V červnu parádně odehrál domácí evropský
šampionát, kde českým barvám unikl titul jen
o vlásek. Finálová účast znamenala nejlepší
umístění od roku 2011. Nyní se Jan Koudelka
připravuje na boj o nominaci na svůj druhý světový šampionát, který se bude konat v říjnu.
„Pokud budu nominován, jsem s Vyškovem domluven, že mě na turnaj v severní Africe uvolní,“
má už s klubem předjednáno. Ve Vyškově dělají
Koudelkovi společnost brankář Jakub Klimeš
a nedávný dorostenec Marek Matocha.
V létě 2015 před postupovou sezónou vcelku nečekaně opustil kádr Prostějova zprvu
útočník, později spíše stoper Tomáš Zatloukal. „Po odchodu z eskáčka jsem na dva roky
zakotvil v rakouské druhé zemské lize v celku
Weissenkirchen, s nímž jsme v první sezóně
hráli špici soutěže a v té druhé jsme dokonce
postoupili o úroveň výš,“ popsal v krátkosti
svou fotbalovou štaci u jižních sousedů. Proč se
tedy opět objevil na Hané? „Pro mě je o to větší
smůla, že jsem si zranil koleno a tyto potíže mně
nedovolily dál v Rakousku pokračovat,“ vysvětlil
Tomáš, který v Rakousku kopíroval své prostějovské působení - nejprve hrál na hrotu, později
i na stoperu. Podle svých slov byl ve Weissenkirchenu moc spokojený, i přes dvou a půl hodinové dojíždění na tréninky a zápasy. Jak nedávno

Večerník informoval, objevil se „Hujer“ na hřišti
v Čechovicích, kde nejprve začal pouze s tréninkem. „Teď se potřebuji rozehrát a zjistit, jestli koleno bude držet. Po několika trénincích jsem se
koncem srpna dohodl s klubem na spolupráci,“
potvrdil své angažmá v I.A třídě Olomouckého
KFS. V zápase proti Dubu nad Moravou ještě
střídal, v Mostkovicích už odehrál celé utkání,
byť mu jeho úplný závěr nevyšel, když neproměnil penaltu v rozstřelu následujícím po remíze
1:1.
Hned pětice hráčů, kteří v různé době a různých týmech působili v Prostějově, se sešla
v přerovské místní části Kozlovice. Nejdřív
sem zamířil obránce Pavel Krejčíř, který se nyní
do týmu vrátil, vzhledem k pracovnímu vytížení
volil divizní angažmá také útočník Petr Nekuda
a mládí reprezentují gólman Roman Konečný
a útočník Štěpán Přikryl. Do Kozlovic na sklonku fotbalové kariéry přestoupil z Otrokovic také
někdejší prostějovský kapitán Tomáš Mazouch.
Se svým bývalým spoluhráčem Kofroněm se
v kroměřížském dresu sešel stoper Pavel Hloch,
který ukončil svou slezskou misi v druholigovém Třinci.
Někteří dorostenci se adaptují na mužský fotbal
blíže domovu, ale v nižších soutěžích. V krajském přeboru tak v dresu Kralic na Hané dostává příležitost třeba nadějný brankář David
Šarman, který se připravoval s „A“-týmem, hraje
zde třeba i výrazná tvář zadních řad Michal Blahoušek. V případě hráčů, co právě opustili kategorii dorostu, je samozřejmě škoda, že nemají
možnost si v blízkém okolí zahrát fotbal na divizní úrovni. Žádný z klubů podobné ambice zatím
nejeví a i v krajském přeboru zůstaly Kralice už
pouze jako jediné...

