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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Musí to být nebezpečný šílenec
či snad šílenkyně, jinak tuto osobu nelze nazvat! Policisty a pyrotechniky uplynulý pátek
zaměstnal hned ve čtyřech hanáckých městech
zatím neznámý muž, který na různých místech
nahlásil umístění nástražného výbušného
systému. V centru Prostějova museli policisté
neprodyšně uzavřít prostor před UniCredit
Bank na náměstí T. G. Masaryka. Byla tam
bomba, nebo šlo o planých poplach?
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Foto: Michal Kadlec
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Spokojení
Prostìjované
Prostějov (mik) – V minulých týdnech podrobili studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu
Prostějovany dotazníkovému šetření
Timur 2017. V něm přes 800 respondentů odpovídalo na otázky, jak jsou
spokojeni se životem v tomto městě
a co jim vadí. „V Prostějově dlouhodobě
převládá počet spokojených občanů.
S městem jako místem pro život a bydlení je spokojeno dvaaosmdesát procent
respondentů. Po čtvrté za deset let překročila spokojenost osmdesáti procent.
Jsem moc ráda, že patříme k městům
s vysokou mírou spokojenosti občanů
s místním společenstvím,“ uvedla Alena
Rašková, primátorka Statutárního města
Prostějov. Při jmenovaném výzkumu
byl použit standardizovaný dotazník,
který je používán od roku 2008.
Tématu se bude Večerník podrobně věnovat v příštím čísle.

Rychle do lesa!
Prostějov (mik) - Houbaři, rozhodně
ještě neukládejte košíky do sklepa, sezóna ještě zdaleka neskončila! „Nečekal
jsem, že něco najdu, do lesa jsem se šel
spíše jen tak projít. Nakonec jsem se
vracel do auta pro koš, neboť v lese se to
bělalo samými bedlami! A začínají růst i
václavky,“ pochlubil se Večerníku jeden
z pravidelných čtenářů. V sobotu večer
prý u něho doma voněly řízky z bedel.

Den navíc pro školáky
Prostějov (mik) - Sotva začali po
prázdninách chodit do školy, už je čeká
zase dvoudenní volno! Žáci prostějovských základních škol si totiž prodlouží
čtvrteční svátek svatého Václava o další
den. „Všechny školy, které spadají pod
prostějovský magistrát, budou mít
v pátek devětadvacátého září ředitelské volno,“ potvrdila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně prostějovské
primátorky pro školství.
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letos slavíme jubileum...
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rubriky
Večerníku

POZOR!

CO NÁS POTŠILO...
Velkolepá akce. Středeční Burza
práce a vzdělání ve Společenském
domě v Prostějově i jeho okolí
nejenže potěšila, ale dokonce předčila veškerá očekávání. Při svém
druhém ročníku zaznamenala ještě
vyšší návštěvnost než vloni, i zájem firem a zástupců škol či učilišť.
Každý se snažil do svých řad přilákat nové zájemce.

V ZATÁCE ÍHÁ

POLICISTA

CO NÁS UDIVILO…

PLUMLOV Víte, proč jezdí spolu dva policajti? Protože
jeden si pamatuje cestu tam a druhý zpět... Svého kolegu, který znal cestu zpět, očividně ztratil příslušník
opřený o strom v zatáčce mezi Plumlovem a Ohrozimí.
Chudák tu tak ve dne v noci musí čelit větru, dešti, chladu i tmě. Oblečen pouze do služební bundy a čepice valí
oči na projíždějící řidiče, kteří zase zírají na něj. Možná že
díky němu někteří z nich před prudkou zatáčkou brzdí
o něco více, než by učinili v případě, že by tam nebyl. Kdo
by taky nebyl zvědavý, co je tento policajt vlastně zač...?

Foto: Michal Kadlec

ZACHYTILI JSME…

Agentura Hokej koní, zimák si pronajaly mrazírny
S nejpopulárnějším sportem v Prostějově a široko daleko okolo něj je amen!
Alespoň na nějaký ten rok. Dalo se to
ostatně čekat, poté, co malá Káňata
dostala dištanc od hokejového svazu,
se do potíží dostalo také A mužstvo HC
Káně Prostějov.
„Boss tohoto klubu pan Tuňák nám
oznámil, že k jedenatřicátému prosinci
tohoto roku v Prostějově končí a mužstvo převádí do Prčic. Tam prý začne
znovu od krajského přeboru budovat

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

•• Pondělí ••
Žárlivost kvete v každém věku. Pořádná ženská musí být od přírody žárlivá. To potvrdila i sedmašedesátiletá (!) bezdomovkyně, která žárlila na svého
o třicet let mladšího přítele. Ten si totiž sedl na lavičku s mladší dámou. Když
si to s ním jeho přítelkyně chtěla vyříkat, tak ji několikrát odstrčil. Všímavý kolemjdoucí vše oznámil strážníkům, ti však zasahovat nemuseli.
•• Úterý ••
Proč je u nás lépe než v Anglii? Víte, proč Angličané pijí tolik čaje? A ochutnali jste někdy ta jejich piva? Tomáš Mrtvý a Roman Pohlodko střídavě pendlují
mezi Českem a Anglií. U nás jsou souzeni za podvody, avšak ani za kanálem
La Manche se jim moc nelíbí. Že by jim tolik chybělo dobré pivo?
•• Středa ••
Vítězství? Tak určitě! Zatímco nevěsty při svatebním obřadu vyslovují své
ano, hokejisté na otázku oddávajícího odpovídají „Tak určitě...“ Prostějovským
Jestřábům se podařilo zvítězit poprvé před domácími fanoušky, když ve čtvrtém kole porazili Havířov 3:1. Venku poprvé vyhráli v předchozím kole nad
Slavií.
•• Čtvrtek ••
Kdo uteče, prohraje. Můžeme se pokoušet utéct před vším na světě, sami
před sebou stejně neutečeme... Devětadvacetiletý muž pokoušel utéci před policií. Ani riskantní jízda, ani zdravý pohyb na čerstvém vzduchu ho však nezbavily přítomnosti drog v krvi, které u něj policisté následně zjistili. Nepomohl by
mu ani argument, že utíká domů pro řidičák. Žádný totiž neměl...
•• Pátek ••
Fiktivní bomba. „Dokud budou na světě lidé, tak se budou pravidelně objevovat chyby, spory i výbuchy... Zatímco toho prvního i druhého je v Prostějově více než dost, kromě odstřelu Oděvního podniku jsme tu naštěstí žádný výbuch už dlouho neměli. Nezměnilo na tom nic ani oznámení bomby
v UniCredit Bank na hlavním prostějovském náměstí.
•• Sobota ••
Modlitba za víno. „Voda je nejlepší společník vína,“ tvrdí někteří milovníci
vín. Něco na tom možná bude, nicméně organizátoři Plumlovského vinobraní
vzhledem k trvalému dešti nic takového tvrdit nemohou. Oblíbenou akci letos provázelo skutečně psí počasí. A to si Plumlovští nadšenci pozvali skupinu
Hradišťan, mezi jejíž největší hity patří Modlitba za vodu...
•• Neděle ••
Véplaz s Bezručem. Jediná cesta, která neexistuje, je ta, na kterou jste se nikdy
nevydali... Velkou práci si dali pořadatelé z řad kostelecký sokolů s přípravou Bezručovského véplazu. Pochod na počest 150. výročí narození Petra Bezruče měl naplánované dvě trasy, a to 10 a 18 km dlouhé. Déšť však byl proti a akce byla odložena.

tým pro extraligu. V Prčicích prý bude
mít lepší podmínky, obec mu údajně
nabídla nový zimní stadion a padesát
milionů ročně na dotacích,“ pravil posmutnělým hlasem Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky Prostějova.
Nabízí se ovšem otázka, co nyní s prostějovským zimním stadionem. Zbyla
tu totiž jen hrstka krasobruslařek
a pár malých capartů z SK Prostějov 1736. „Nemůžeme si dovolit tak
velké sportovní zařízení pronajímat
jen několika málo dětem na bruslích.
Všechny malé hokejisty i krasobruslaře odstěhujeme na rybník a zimák
pronajmeme,“ pokrčila rameny primátorka Rašáková. To ale furt není
odpověď na otázku, co bude se zim-

KRIMI
íslo

Na to, že má teprve šestnáct
let, jde o velmi protřelého kriminálníka. Řeč je o mladíkovi
ze sousedního Přerova, který
se od června do současné doby
dopustil série třinácti krádeží
na území města Prostějova.
Zaměřoval se především na
krádeže v obchodech, ale dokázal ukrást a následně zpeněžit i několik jízdních kol.
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Prostějovským policistům se
mladík ke všem činům přiznal, vyšetřovatelé navíc podezírají i o pět let staršího
muže, že má na krádežích
rovněž svůj podíl. Majitelům
odcizených věcí byla způsobena celková škoda za zhruba
sedmdesát tisíc korun.

PEDPLATNÉ
608 960 042

Taková fušeřina! Není to tak
dávno, co magistrát měl obrovské
trápení s firmou Skanska, která ani
natřikrát nedokázala úspěšně dotáhnout rekonstrukci dlažby před
radnicí na náměstí T. G. Masaryka.
Když se konečně zdálo, že je chodník v pořádku, uplynulou sobotu
se zde propadl pod starším chodcem. Je to vůbec možné?!

ním stadionem a k jakému účelu bude
nyní využíván. „Už včil máme hned
několik zájemců o jeho využití. Hlásí
se nám jednotlivé pohřební služby,
a to z Prostějova i jiných měst. To víte,
nebožtíků je čím dál tím víc a není je
už pomalu kde zmrazit. Zájem mají
rovněž podniky potravinářského průmyslu,“ podotkl Vladimír Prušák, šéf
Domácí správy, která zimní stadion
v Prostějově spravuje.
Agentura Hóser však jako první zjistila, že v otázce budoucího pronájmu
našeho zimáku je už dávno hotovo!
„S účinností od 1. ledna 2018 na další
tři roky si zimní stadion v Prostějově
pronajala od města společnost Mrazírny a chladírny. Ta převezme od

Domácí správy také kompletní mrazicí zařízení i s podzemními zásobami
čpavku. Přímo na zimák začne firma
od ledna navážet ovoce, zeleninu, ale
také ryby a králičí bobky,“ prozradil
bývalý prostějovský primátor Miroslav
Nakaseseděl, který získal novou funkci
mrazicího technika. „I mě samozřejmě
mrzí, že hokej v Prostějově skončil, ale
byznys je byznys. Kšefty se musí hýbat,
mrazírny nabídly městu za tři roky
nájemné ve výši půl miliardy korun,“
dodal Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl

69 999 987

Nedejte se zmást, v případě tohoto
čísla nejde o jackpot Sportky! Bez
třinácti korun rovných sedmdesát
milionů korun ale dluží aktuálně
občané Prostějově své radnici. Neplatiči mají na magistrátu „sekeru“
především za odvoz odpadu, nájemné a pokuty za dopravní přestupky.
ZAUJALA NÁS…

KAMILA
ŠTÌTAØOVÁ

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.

BARBORARAFAELOVÁ
se narodila 17. února 1976 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. března 2017. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 41 let a měří mezi
160 až 165 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

ROBERT DOSEDLA
se narodil 17. srpna 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. srpna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

Foto: archiv K. Šttaové

Sedmadvacetiletá boubelka z Pivína se minulé úterý zúčastnila finále sooutěže MISS Prima křivky
2017 v Praze. Korunky za vítězství
v soutěži, ve které mají prioritu
krásné oblé křivky, se sice nedočkala. Výhru však slavila ve vložené
soutěži, v níž o nejkrásnější ženě
hlasovali uživatelé Facebooku.
ZASLECHLI JSME…

„TAK VELKÝHO
HAJZLA HOLT
NA ZÁDECH
NEODNESU!“

Šofér bagru, který
s píchlou pneumatikou
zaparkoval na vyhrazeném parkovišti před redakcí Večerníku,
se takto svérazně omlouval,
že zabírá místo našim vozidlům
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

16/9 °C

Úterý

19/8 °C

Støeda

20/8 °C

Ètvrtek

20/9 °C

Pátek

20/9 °C

Sobota

18/8 °C

Nedìle

17/7 °C

Zlata
Andrea
Jonáš
Václav
Michal
Jeroným
Igor
Zdroj: meteocentrum.cz
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Nejslavnjšího
„POŠUKA“
regionu
hledá policie

Kauzu Tomiga
budou ešit EXKLUZIVNĚ
v Brn

PROSTĚJOV Před jedenácti lety
běhal Alois Stužka ve skotské sukni během motocyklových závodů
v Brně. Posléze na celou republiku vystrčil holý zadek. Den na to
v sukýnce vylezl na sochu svatého
Václava v Praze. Těmito bláznivým kousky chtěl proslavit sebe
i své rodné Otaslavice. Od pondělí
18. září pasou po osmatřicetiletém
recidivistovi policisté...
Trvalou slávu, o jaké snil, si však
Alois Stužka svými kousky nevydobyl. Naopak na něj i jeho bratra si lidé z Otaslavic pravidelně
stěžovali. Za jejich excentrickým
chováním stály mimo jiné i alkohol a drogy. Alois Stužka i kvůli
nim strávil několik let v „blázinci“. Na svobodě však očividně žít

Alois Stužka na chodb prost jovského
soudu, kam jej ped tymi roky museli
pivést policisté. Foto: archiv Veerníku

neumí a drobné krádeže zřejmě
považuje za běžný druh obživy.
Svého času zdemoloval i pražskou
restauraci.
Hledaný je hubené postavy, měří
175 až 180 centimetrů. Má hnědé
vlasy a oči. Další údaje k popisu
osoby se v databázi nevyskytují.
Podle informací redakce není vyloučeno, ž se pohybuje mezi lidmi
bez domova. Veškeré informace
o hledaném Aloisi Stužkovi můžete policistům sdělit na bezplatné
lince 158.
(mls)

PROSTĚJOV Trpký konec hokejového bosse. Letos na jaře podal
prostějovský magistrát trestní
oznámení na bývalého předsedu
LHK Jestřábi Prostějov spolek
Michala Tomigu. Důvodem byly
okolnosti ohledně přidělení dotace pro mládežnický klub. Jak
Večerník zjistil, celou věcí se nyní
bude zabývat Krajské státní zastupitelství v Brně.

Martin ZAORAL

Michal Tomiga měl v roce 2015 podepsat čestné prohlášení, že proti
němu respektive Jestřábům není
vedené exekuční řízení. Na základě

NÁMSTÍ
SE HROUTÍ!

zpravodajství
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Michal Tomiga nyní musí elit nepíjemným otázkám policist. Obžalován však
dosud nebyl.
Foto: archiv Veerníku

tohoto dokumentu posléze inkasoval dotaci ve výši téměř tří milionů korun. Dle mnohých však lhal,
všechny jeho dluhy v té době uhrazeny zdaleka nebyly. Od března

letošního roku Tomiga v celé věci
čelí trestnímu oznámení. Kvůli výši
způsobené škody se předmětnou
záležitostí ovšem nebude zabývat
okresní státní zastupitelství.

„Případ byl postoupen k šetření
krajskému státnímu zastupitelství,“
potvrdila primátorka Statutárního
města Prostějov Alena Rašková
s tím, že způsobená škoda by se
v tuto chvíli měla rovnat výši poskytnuté dotace.
Samotný Michal Tomiga v minulosti opakovaně popřel, že by se dopustil něčeho špatného a prošetření
ze strany policie dle svých slov sám
uvítal. Večerník jej chtěl požádat
i o aktuální reakci, jeho mobilní
telefon však o uplynulém víkendu
hned několikrát zvonil marně a někdejší šéf Jestřábů nereagoval ani na
SMS zprávu.

MUŽ PROPADL DLAŽBOU,
SKONIL V NEMOCNICI!

NATÁLIE MORÁVKOVÁ
Michal KADLEC

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Z toho bude malér! Uplynulou
l sobotu
b
v dopod
ledních hodinách se pod starším mužem, vážícím necelých
šedesát kilogramů, se zcela nečekaně propadl dlaždice chodníku na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově! Jan Pospíšil tak
skončil s nohou pod zemí, následně i v nemocnici na chirurgii!
Strážníci celé místo ohradili páskou, skandál nyní budou řešit
kompetentní orgány. Dá se očekávat také žaloba ze strany poškozeného muže a požadavek na odškodnění včetně zaplacení bolestného. Podivné přitom je, že se dlažba propadla až půl
metru hluboko, přičemž byla instalována teprve nedávno...

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 19

➢

Je nepochopitelné, jak se nová dlažba mže po roce takto propadnout.
Jan Pospíšil byl se zran ním pevezen strážníky do nemocnice.
2x foto: Natálie Morávková, 1x foto: Michal Kadlec
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se bavili
s dtmi
a na vinobraní
17092111088

2x foto: Petr Kudláek

NĚMČICE
Ě Č
NAD HANOU, KOSTELEC NA HANÉ Hned dvě akce
v místním regionu připravila v uplynulém týdnu prostějovská organizace ČSSD. Nejprve se v pátek uskutečnil Dětský den v Němčicích
nad Hanou, aby na vše navázalo TRADIČNÍ KOSTELECKÉ VINOBRANÍ.
O dobrou náladu nebyla nouze ani na jednom místě...
(red)

tte na
dvoustran
16-17

ŠOTEK ŘÁDIL
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerníku si s námi tiskařský šotek zahrál hru na schovávanou a zcela ukryl
pokračování článku, v němž jsme
informovali o rozsudku 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. Pokračování ze
strany 3 na stranu 5 se však při grafickém zpracování zatoulalo, za což
se Večerník všem čtenářům omlouvá.
Dnes tedy chybějícím textem celé zpravodajství dokončujeme.
Zajímali jsme se, jak se známý právník popere s tím, že mu soud zakázal
po dobu dvou roků vykonávat advokátní praxi. „S touto skutečností
se musím opravdu poprat, a bude to
jedno z dalších životních rozhodnutí,“
zareagoval na tuto otázku.
Straničtí kolegové z KSČM navíc neustále tlačí na Josefa Augustina, aby
rezignoval i na post zastupitele města. Uvažuje o tom právník? „Uvažuji
o všech variantách,“ zmínil Augustin
možnou změnu postoje.
(red)
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STÍNY MINULOSTI

Stane se plumlovský zámek S Manthellanem
Na nádvoí plumlovského zámku by letos mlo dojít
k úprav terénu.
Foto: archiv Veerníku

PLUMLOV Pražský hrad, korunovační klenoty, Staroměstská radnice a další. Plumlovský
zámek má šanci dostat se do
skutečně exkluzivní společnosti.
Již letos v březnu podalo vedení
města žádost o zařazení jedné
z dominant regionu na seznam
národních kulturních památek.
Dle původních vyjádření mělo
ministerstvo o zápisu rozhodnout do konce letošního dubna.
Přestože prázdniny jsou již za
námi, stále se tak nestalo...
Plumlovský zámek má stále šanci
stát se druhou národní kulturní

národní
kulturní
památkou?

památkou v prostějovském regionu. Jako vůbec první byl na seznam historických skvostů zapsán
Národní dům v Prostějově. Od té
doby již uplynulo dlouhých devět
let. Vedení Plumlova si přitom od
tohoto kroku slibuje lepší přístup
k penězům z evropských i jiných
dotací. Finance přitom v tomto případě budou více než třeba.
Město Plumlov má připravený
projekt opravy fasády zámku,
jehož rozpočet se odhaduje na
95 milionů korun. O případném
zapsání zámku na seznam národních kulturních památek mělo

Ministerstvo kultury České republiky rozhodnout do konce dubna.
Přestože Večerník urputně zjišťovali, jak celá záležitost nakonec
dopadla, nic zásadního jsme se
dosud nedozvěděl.
„O zapsání zámku dosud nebylo
rozhodnuto. To víte, v Praze mají
na všechno času dost..,“ okomentoval sarkasticky celou záležitost
opakovaně starosta Plumlova Adolf
Sušeň. Na zámku by se tak letos alespoň měly rozběhnout alespoň práce na úpravě terénu nádvoří, které
by měly zabránit soustavnému zatékání do budovy.
(mls)

KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVJ PÍBH
...ten náš píšeme už 20 let
www.vecernikpv.cz

Napsáno
pred

24. 9. 2007

VŠECHNO
ZNOVU?
Zdá se, že vedení magistrátu se nedávno poprvé postavilo spolenosti Manthellan. Je
možné, že se dokáme zrušení projektu Galerie Prost jov?
Foto: archiv Veerníku

PROSTĚJOV Vývoj v kauze výstavby Galerie Prostějov společností
Manthellan je jako na houpačce.
Balvan, který město nosí na svých
bedrech už od roku 2008, ne a ne
shodit. Celý projekt napadá politická opozice, přes soudy jej dokonce
honí obchodní konkurence. Magistrát se pak před nedávnem Manthellanu nečekaně postavil, když
odmítl zrušit regulační plán, tudíž
developer nemůže požádat o územní rozhodnutí. A co víc, prostějovští
radní hodlají zrušit územní plán
architekta Zajíce z devadesátých let
minulého století... Přesto se boss
společnosti nechává stále slyšet, že
stavět se bude.
„Hlavním důvodem pro zrušení
Územního plánu zóny části centra
Prostějova od architekta Romana Zajíce je jeho nesoulad s novým Územním plánem Prostějova, vydaným
usnesením z desátého června 2014,

a dále nesoulad s novým stavebním
zákonem, který uvádí: ´Pokud se změní podmínky, za nichž byl regulační
plán pořízen a vydán, zajistí příslušná
obec nebo kraj jeho změnu, nebo jej
zruší.´ Dle přechodných ustanovení
stavebního zákona má Územní plán
zóny části centra statut regulačního
plánu. Zastupitelstvo města Prostějova s ohledem na výše uvedené sedmého října 2014 schválilo záměr zrušit
Územní plán zóny části centra. Cílem
Města Prostějov je pořídit nový regulační plán pro celé území městské památkové zóny. Na části tohoto území
ale začala pořizovat regulační plán společnost Manthellan. Dle platné legislativy však nelze pořídit dva regulační
plány pro stejné území, proto je nutné
zastavit pořizování regulačního plánu
společnosti Manthellan. Kompetence
ke zrušení a vydání má pouze zastupitelstvo města,“ vysvětlil Večerníku pro
laika na první pohled dost složitou

situaci Jan Mlčoch, vedoucí odboru
územního plánování prostějovského
magistrátu.
„Na základě platné legislativy bude
zastupitelstvu předložen materiál
ke zrušení Územního plánu zóny
části centra a zastavení pořizování
regulačního plánu společnosti Manthellan. V případě schválení těchto
materiálů může město Prostějov začít
s přípravou nového regulačního plánu městské památkové zóny,“ doplnil
Mlčoch.
Zrušení Územního plánu zóny části
centra Prostějova, stejně jako ukončení pořizování regulačního plánu
společností Manthellan, však i nadále
zůstává jen virtuální záležitostí, o které
se zatím nejedná na širší úrovni. Ani
uplynulé pondělí 11. září na tom nic
nezměnilo. Právě v tento den jednalo
prostějovské zastupitelstvo, ale oba
zmíněné body byly nakonec staženy
z programu, s čímž kupodivu souhlasila bez jakéhokoliv komentáře i opozice. A dlouhodobě mlčí také představitelé Manthellanu.
Nezbývá než pečlivě sledovat, co
budoucnost přinese nového v projektu výstavby Galerie Prostějov...
(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)

jak šel čas Prostějovem ...

Filipcovo námstí

Příště: ulice Šárka

17092211098

Sídlila tu i díví škola. Podoba se v minulosti znan lišila od té dnešní. Od
roku 1881 se užívalo pojmenování Kostelní nám stí, souasný název, který
dostalo podle osoby Jana Filipce (1431 až 1509), kanclée krále Matyáše Korvína a prost jovského rodáka, platí od roku 1893. Blok stedov kých dom na
východní stran nám stí byl zbourán v roce 1969 kvli stavb tehdy nového
obchodního domu Prior. Historicky bylo odd leno od hlavního nám stí starým
m šanským domem íslo 33, na jehož míst dnes stojí sklad Zlaté brány.
V domech íslo 1 a . 2 sídlila díví škola U Varhaníka. V dom íslo 4 bydleli
farái Karel Dostál-Lutinov a Ignác Dragoun. Foto: SOkA a Martin Zaoral
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Z AKČNÍHO FILMU!
168 HONIČKA S FEŤÁKEM JAKO
Zdrogovaný muž policistům neujel,

s mstskou policií

Orel uletěl ze školy

Dravec se předvádět nechtěl. Minulé pondělí 18. září krátce po desáté hodině nahlásil řidič dopravní
služby PPL nález orla skalního na
Sídlišti Svobody. Strážníci na místě zjistili, že v nedaleké škole jsou
sokolníci na předváděcí akci, těm
pták během ukázky uletěl. Pro
dravce si zanedlouho přišel majitel
a odnesl ho zpět na hřiště školy.

Ilustraní foto: internet

Načapal zloděje

V brzkých ranních hodinách předminulé soboty 16. září bylo přijato
oznámení o cizím muži ve sklepě
panelového domu, který byl spatřen
přes sklepní okýnko. Čtyřiačtyřicetiletý muž měl na rukou rukavice
a zkoušel, zda nejsou některé dveře
otevřené. Strážníky byl zadržen při
odchodu, přičemž v příruční tašce
měl různé nářadí. Pro podezření
z trestného činu byla přivolána na
místo Policie ČR, která si celou věc
převzala k dalšímu šetření.

Lhaní mu nepomohlo

Strážníci si při hlídkové činnosti
v pondělí 18. září povšimli řidiče
porušujícího dopravní značku zákazu odbočení. Po zastavení vozidla vyšlo najevo, že řidič u sebe
nemá žádné doklady. Byla přivolána hlídka Policie ČR. Při zjišťování
totožnosti muž policistům uvedl
nepravdivé jméno. Dotyčný, za
kterého se vydával, měl vysloven
zákaz řízení. Pro podezření z trestného činu byl muž převezen na
obvodní oddělení, kde byla zjištěna
jeho pravá totožnost. Rovněž měl
vysloven zákaz řízení, který mu již
skončil, avšak o vrácení řidičského
oprávnění si nepožádal. Třiačtyřicetiletý muž se svým jednáním
dopustil několika dopravních přestupků, které projedná příslušný
správní orgán.

Netradiční nákup

Ve večerních hodinách soboty
16. září nahlásil oznamovatel podivně se chovající osoby u stříbrného
auta na parkovišti. Domníval se, že ve
vozidle jsou věci pocházející z trestné
činnosti. Na místě byl zjištěn muž,
který měl naložené oděvy z matčina
obchodu a nabízel je svojí kamarádce. Dvaadvacetiletá žena si oblečení
zkoušela venku u auta. O protiprávní
jednání se v tomto případě nejednalo.

Patnáctiletá zlodějka

Minulé úterý 19. září v odpoledních
hodinách vyjížděli strážníci do obchodního centra Zlatá brána k nahlášené drobné krádeži. Na místě
byla zjištěna patnáctiletá slečna, která
v kabince odstranila bezpečnostní
štítky a vložila si oblečení v hodnotě
1250 korun do batohu. Poté chtěla
z obchodu odejít bez zaplacení. Prodavačka přivolala do prodejny pracovníka ostrahy. Ten slečnu vyzval
k setrvání na místě do příjezdu hlídky. Mladá dáma se strážníkům k činu
přiznala, nebyla ale schopna žádným
způsobem hodnověrně prokázat
svoji totožnost. Byla tedy předvedena na obvodní oddělení Policie ČR,
kde vyšlo najevo, že se jedná o osobu v celostátním pátrání. Proto byla
předána službu konajícímu policistovi k dalším úkonům. Přestupkové
jednání, kterého se slečna dopustila,
dořeší příslušný správní orgán.

PROSTĚJOV Ujížděl, pak prchal, policistům ale stejně neutekl.
Minulý čtvrtek v noci došlo v prostějovských ulicích k policejní honičce za zcela zfetovaným řidičem, který hlídce nezastavil k běžné
silniční kontrole. Mladý zdrogovaný muž v„bavoráku“ zastavil nakonec až na Sídlišti Svobody, ale strážcům zákona se dobrovolně
vzdát nechtěl. Byl ovšem tak omámen drogami, že po vystoupení
z vozidla a snaze utéct upadl na zem. I nadále se bránil, policisté
tak museli použít donucovací prostředky.

Michal KADLEC
„Ve čtvrtek jedenadvacátého září před
půlnocí chtěli policisté z obvodního
oddělení Prostějov 2 v Žeranovské ulici
zastavit a zkontrolovat osobní automobil značky BMW i jeho řidiče. Na výzvy
k zastavení však muž nereagoval, naopak
policistům začal ujíždět. Ti ujíždějící
vozidlo pronásledovali Drozdovickou
ulicí na Sídliště Svobody. Tam devětadvacetiletý šofér vůz zastavil, vyskočil
a začal utíkat. Policista byl však rychlejší
a muže dostihl. Protože pronásledovaný
neuposlechl výzvy k zastavení, byl zasta-

ven a zadržen za pomoci donucovacích
prostředků. Při zadržení nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Následným šetřením policisté zjistili,
že muž má rozhodnutím Magistrátu
města Prostějova až do prosince 2017
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel! „Protože byl muž zcela
zjevně pod vlivem omamných látek,
mimo jiné při vystupování z vozidla
upadl na zem, provedli u něho policisté
zkoušku na přítomnost jiných návy-

ti museli použít násilí

KRONIKA
Zadarmo už nenatankuje!

Policistm dalo práci, než zcela zdrogovaného idie zpacifikovali. Ilustraní foto

kových látek. Ta byla pozitivní na látky
pervitin a marihuanu. Muž přiznal užití
jedné dávky pervitinu dne 16. září a tří
„skleněnek“ marihuany bezprostředně
před jízdou. Výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření však odmítl,“ dodal František Kořínek.
Pro své jednání je nyní devětadvacetiletý

muž podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání s trestní
sazbou odnětí svobody až na dva roky
a přestupku podle zákona o silničním
provozu. „Za ten mu pak hrozí pokuta
od 2 500 do 20 tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,“
upozornil František Kořínek.

Žárlivá bezdomovkynì Třináctkrát a DOST!

ZTROPILA SCÉNU
PROSTĚJOV K nevšednímu případu vyjeli prostějovští strážníci
minulé pondělí. Na lavičce v parku u městských lázní posedávala
zajímavá trojička bezdomovců.
Starší ženě se pranic nelíbilo, že
se zde její přítel baví s mladší dámou. A žárlivá scéna na sebe nenechala dlouho čekat...
„V pondělí osmnáctého září vpodvečer
byla přijata žádost od Policie ČR o prověření nahlášené události v parčíku u lázní
v Blahoslavově ulici, kde se nachází dvojice s kočárkem a žena má být napadána
mužem,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci na místě zjistili sedmatřicetiletého bezdomovce a vedle něj

sedící ženu. „Muž uvedl, že kočárek používá k přepravě věcí a dáma
je jeho dobrá kamarádka. Během
rozhovoru se však k hlídce přihlásil
i oznamovatel a uvedl, že muž ubližoval jiné ženě sedící opodál v zastávce. Jednalo se rovněž o bezdomovkyni ve věku sedmašedesáti let.
Ta k události uvedla, že jí vadí chování jejího přítele, který nyní sedí na
lavičce s jinou, mladší ženou a baví
se s ní. Chtěla si s ním o tom promluvit, ale on nechtěl a několikrát ji
odstrčil,“ popsala žárlivou scénu bezdomovkyně Tereza Greplová.
V chování ale nebylo zjištěno protiprávní jednání. Po domluvě strážníků
se všichni uklidnili...
(mik)

PROSTĚJOV Ze spáchání
páchání
ků
celkem třinácti skutků
majetkové trestné
činnosti podezírají
prostějovští krimicnalisté teprve šestnáck
tiletého mladíka z Přerovska.
Ten se měl na celém území města Prostějova v době od 10. června do konce
srpna dopouštět krádeží v prodejnách
a krádeží jízdních kol.
„Při výslechu se přiznal ke krádeži pěti
uzamčených a jednoho neuzamčeného
jízdního kola i krádeži čtyř jízdních kol
uzamčených v držáku umístěném na
obytném vozidle. Dále přiznal čtyři případy krádeží zboží v prodejně během
prodejní doby a dvě vloupání do prodejen mimo prodejní dobu. V jednom
případě při pokusu vloupání do prodejny pouze poničil její výlohu,“ popsal
počínání velmi mladého kriminálníka
František Kořínek, tiskový mluvčí Po-

lici Olomouckého
licie
k pro Územní
kraje
o
odbor
Prostějov.
„U
„Uvedené
odcizení
kol z držáku na obytném voz
voze bylo se škodou
čí l
vyčíslenou
na 366 500 korun skutkem nejvážnějším. Na druhou stranu
podezřelý nepohrdl ani pěti čokoládami Milka v celkové hodnotě 180 korun,
odcizenými během provozu v prodejně v Kostelecké ulici. Celková výše
způsobené škody byla dosud vyčíslena
nejméně na 54 566 korun na odcizených věcech a na sedmnáct tisíc korun
na věcech poškozených,“ shrnul mluvčí
prostějovské policie s tím, že z účasti na
několika z uvedených skutků kriminalisté podezírají také jednadvacetiletého
muže z Prostějovska. Ten se však dosud
přiznal jen k některým. Také s ohledem
na kriminální minulost je tento muž
v současnosti stíhán vazebně. (mik)

radl
Mladík k dy
kolá
kola i o

Bombou hrozil v bankách i v základní škole!
➢ztitulnístrany

PROSTĚJOV, OLOMOUC, PŘEROV Uplynulý pátek během pár
hodin vystrašil veřejnost a zaměstnal
policejní pyrotechniky zatím neznámý pachatel, možná i pachatelé, který v Prostějově, Olomouci, Přerově
a Kroměříži anonymně nahlásil uložení nástražného výbušného systému
na různých místech. Policisté zatím
tyto případy oficiálně nijak nespojují,
respektive příliš je zatím komentovat
nechtějí. Zároveň nelze skutečně vyloučit, že se jedná o jednu a tutéž stejnou osobu...
Prostějovany zaujal především případ,
kdy v pátek 22. září po poledni policisté
zcela uzavřeli prostor před UniCredit
Bank. „Dnešní zákrok policistů na ná-

městí T. G. Masaryka se týkal přijatého
oznámení o uložení nástražného výbušného systému v budově banky. Oznámení jsme prověřili a uložení bomby
v budově jsme vyloučili,“ odpověděl
Večerníku na dotaz bez dalších podrobností František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
„Už tady stojí asi deset minut, jenom
nám řekli, ať zůstaneme uvnitř a nevycházíme ven. Vůbec nevíme, co se
děje. Já myslel, že tu banku někdo přepadl, ale vypadá to, že jde o něco jiného,“ pokrčil rameny majitel obchodu
v sousedství banky.
Brzy na to přišly do Večerníku další
zprávy z Krajského ředitelství Policie
ČR o podobných činech anonymního
bombového útočníka. „Před jedenáctou
hodinou dopolední jsme přijali oznáme-

ní o uložení nástražného výbušného systému v přerovské pobočce banky v ulici
Čechova. Bezprostřední okolí místa bylo
neprodleně uzavřeno. Na místě zasahovalo dvanáct policistů a byl vyžádán psovod se speciálně vycvičeným psem na
vyhledávání výbušnin. Asi po dvacetiminutové prohlídce nebylo zjištěno, že by
se v budově nacházel nástražný výbušný
systém. Z banky a objektu bylo evakuováno třináct osob,“ informovala mluvčí
krajských policistů Miluše Zajícová.
V Olomouci dokonce neznámý člověk
hrozil výbuchem bomby ve škole plné
dětí! „Přijali jsme anonymní oznámení o uložení bomby v budově základní
školy v ulici 8. května v Olomouci. V této
souvislosti proběhla evakuace 390 osob.
Z uvedeného počtu se jednalo o osmatřicet lidí personálu, zbytek tvořily
děti základní a mateřské školy. Na místo

byl přivolán také policejní psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání
výbušnin, který provedl prohlídku budovy. Provedenou prohlídkou nebyl žádný
nástražně výbušný systém nalezen,“
konstatovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Stejně tedy dopadlo i hledání v prostějovské pobočce banky v centru
města. Nenašlo se vůbec nic a po více
jak dvou hodinách policisté veškerou akci ukončili. Večerník ještě na
sociálních sítích zachytil zprávy o stejné
vyhrůžce neznámého anonyma, který
ohlásil bombu v bance na náměstí v Kroměříži. Tento případ policie do uzávěrky
vydání nepotvrdila. Stejně tak strážci zákona zatím nechtějí hovořit o tom, zda
všechny případy má na svědomí jeden
a tentýž pachatel.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

Pjil si bourací kladivo a vyfasoval tyi msíce
PROSTĚJOV Tomuto člověku už musí být všechno jedno.
Loni v srpnu si vyučený zedník
David Procházka půjčil bourací kladivo, které potřeboval na
rekonstrukci domu stojícího na
začátku Plumlovské ulice hned
vedle OC Kubus. Kladivo však
dosud nevrátil. Minulé úterý za
to byl odsouzen prostějovským
tribunálem....

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Martin
ZAORAL

ERNÁ

Devětatřicetiletý David Procházka z Pro- nakonec od soudu odcházel s podmí- uhradit pět tisíc koruny pokuty a poškostějova má v trestním rejstříku celkem něným trestem čtyři měsíce, který se mu zenému zaplatit dalších sedm tisíc za
sedm záznamů. Naposledy byl z vězení odkládá na dva roky. Zároveň musí zašantročené nářadí.
propuštěn po prezidentské amnestii na
začátku roku 2013. Od té doby se do
křížku se zákonem nedostal. Snažil se
zřejmě žít normálním životem a opravovat dům na začátku Plumlovské ulice,
kde i bydlel. Za tímto účelem si loni v létě
půjčil bourací kladivo, které však dodnes
nevrátil.
Proč? Nejprve se obžalovaný vymlouval na to, že jej rozbil, později hovořil
o tom, že jej půjčil někomu jinému.
„Jako nejpravděpodobnější se však jeví
varianta, že pracovní nástroj prodal.
S tou se ostatně při setkání svěřil i muži,
který mu kladivo půjčil,“ vyjádřil se státní V tomto dom David Procházka bydlel a opravoval ho. Nyní se už musel pest hoFoto: archiv Veerníku
zástupce Jiří Jančík. David Procházka vat na chatu do ubernice u Plumlova.

Foto: internet

Z přečinu krádeže podezírají policisté z prostějovského oddělení
obecné kriminality třiadvacetiletého muže z Prostějovska. Tohoto
přečinu se měl podezřelý dopustit
tím, že v období od 27. června do
13. srpna tohoto roku nejméně ve
čtyřech případech na čerpacích stanicích načerpal pohonné hmoty do
svého vozidla typu Volkswagen Golf
a z místa záměrně ujel bez zaplacení.
Na čerpacích stanicích v Černé Hoře,
na dálnici D46 u Vyškova a na dvou
vProstějověnatankovalcelkemšestadevadesát(!) litrů benzínu v hodnotě
2 800 korun. Tohoto jednání se měl
podezřelý dopustit přesto, že byl
v minulosti pro majetkovou trestnou
činnost odsouzen okresními soudy
v Prostějově a Náchodě. Z tří set hodin obecně prospěšných prací, které
mu byly soudem vyměřeny, však dosud neodpracoval žádnou. Ve věci je
konáno zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení mu za přečin krádež s ohledem
na jeho kriminální minulost hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky.

Přišla o dvě kola
O svá jízdní kola přišla jednapadesátiletá žena z Prostějova. Neznámý
pachatel v době od 19. do 22. září
vnikl do suterénu domu v Prostějově. Po překonání zámku dveří
sklepní kóje odcizil dvě trekingová
jízdní kola. Majitelka vyčíslila způsobenou škodu na 24 000 korun.

Odhalená zlodějka
Koncem srpna tehdy neznámý pachatel okradl ženu, která nakupovala
v prodejně s oděvy v Prostějově na
náměstí T. G. Masaryka. Poškozené
zmizela z kabelky, kterou měla na rameni, peněženka s osobními doklady a finanční hotovostí 800 korun.
V těchto dnech se policistům podařilo odhalit sedmačtyřicetiletou ženu,
která je podezřelá z této krádeže. Za
uvedený skutek jí hrozí až dvouletý
pobyt v nápravném zařízení.

Poškodil věřitele
Z trestného činu poškození věřitele
viní policisté oddělení hospodářské
kriminality osmatřicetiletého muže
z Prahy a pražskou právnickou osobu. Tohoto skutku se měl muž jako
jednatel právnické osoby dopustit
tím, že v roce 2015 během soudního procesu s prostějovskou firmou,
v očekávání neúspěchu, převedl finanční hotovost firmy na bankovní
účet pro tento účel založený. Dále
měl tuto právnickou osobu převést
na třetí osobu. Tou je firma, která již
v době převodu byla v insolvenčním
řízení a tudíž zjevně nezpůsobilá pohledávku věřitele uspokojit.
Tímto jednáním tak měl obviněný zmařit uspokojení pohledávky
prostějovské firmy ve výši přesahující 420 000 korun. Za uvedené
jednání obviněnému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta. Obviněné firmě pak
hrozí zánik.

děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

jemného, tak z vlastních prostředků
Středomoravské nemocniční. „Při
uzavření smlouvy jsme se zavázali,
že budeme investovat ze svých prostředků, a to částkou minimálně sto
miliónů korun, což jsme splnili již v
polovině smluvní doby. V tuto chvíli
činí naše přímé investice stosedmadvacet miliónů. Zbytek částky tvoří
takzvané reinvestice z nájemného
Olomouckého kraje a společnosti
Nemocnice Olomouckého kraje,“
upřesnila Marsová.
„Výše hospodářského výsledku Středomoravské nemocniční odpovídají
plánům rozvoje celé skupiny AGEL.
Důraz klademe nejen na rozvoj a
opravy budov, kde je zdravotní péče
poskytována, ale především na kvalitu a bezpečnost poskytovaných
služeb,“ komentoval hospodářský
výsledek Milan Leckéši, předseda
představenstva společnosti AGEL.
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Přestože nabídka aktivit je tedy velmi různorodá, přišly uživatelky s nápadem plést čepičky a ponožky pro
miminka. Vedení domova jim pak

pomohlo kontaktovat vedení novorozeneckého oddělení FN Olomouc,
konkrétně vrchní sestru Romanovou, které také výrobky byly předány.
K mimořádnému momentu došlo
25. srpna, kdy ředitel domova David
Ševčík společně s vrchní sestrou odvezl zabalené a barevně sladěné čepičky
s ponožkami do Fakultní nemocnice
Olomouc. „Všichni zaměstnanci domova aktivní uživatelky celou dobu
podporovali, a to ať již nakoupením
vhodné vlny, či radami ohledně velikostí, nebo pozitivní motivací. Protože se všem velmi zalíbila myšlenka
spojení počátku života s jeho podzimem, chtěli bychom v této spolupráci pokračovat. Doufáme, že se nám
podaří vytvořit další hezké výrobky
a uživatelky tak nepřijdou o překrásný pocit ´být aktivní a užitečný´,“
usmála se Chudobová.
(pk)
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akce patřilo vybudování zcela nové
budovy magnetické rezonance v
přerovské nemocnici či rekonstrukce Centra léčebné rehabilitace v
Nemocnici Prostějov. V prostějovské nemocnici jsme rovněž zahájili
provoz nového oddělení následné
intenzívní péče pro děti. Ve šternberské nemocnici byla dokončena
digitalizace radiodiagnostického
pracoviště,“ uvedla předsedkyně
představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsová s tím, že
významně investovat se bude letos
i v dalších letech.
Pro nejbližší období se dále plánuje
rekonstrukce dětského oddělení,
oddělení LDN a Iktového centra
v Nemocnici Prostějov. Od roku
2007, kdy trojice nemocnic vstoupila do skupiny AGEL, zde byla proinvestována více než jedna miliarda
korun, a to jak reinvesticemi z ná-

KOSTELEC NA HANÉ Být senior v domově pro seniory, to neznamená jen odpočívat na gauči
a vzpomínat na staré časy. S touto
myšlenkou se ztotožňují uživatelé
i zaměstnanci Domova pro seniory
v Kostelci na Hané.
Aktivní trávení volného času je pro
seniory více než důležité. Největší
problém totiž nastane, když starší člověk přestane mít zájem o dění kolem
sebe, o své známé či přátele. I proto si
mohou uživatelé domova v Kostelci
na Hané vybírat z mnoha nabízených
aktivit. „Každé dopoledne probíhají
souběžně minimálně dva aktivizační
programy. Mezi velmi oblíbené patří
canisterapie, muzikoterapie, kinokavárna, trénink paměti, cvičení v tělocvičně a mnohé jiné,“ prozrazuje
Michaela Chudobová, sociální pracovnice DPS Kostelec na Hané.

volný čas aktivně
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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)
Společnost Středomoravská nemocniční, která je členem skupiny AGEL a v Olomouckém kraji
provozuje Nemocnici Prostějov,
Nemocnici Přerov a Nemocnici
Šternberk, hospodařila v roce
2016 se ziskem 25,8 miliónu korun. Oproti roku 2015 vzrostl zisk
společnosti o 8,5 miliónu korun.
Tržby tak zvýšila o téměř čtyři
procenta na 1,9 miliardy korun.
V roce 2016 bylo ve třech nemocnicích Středomoravské nemocniční
hospitalizováno téměř padesát tisíc
pacientů, provedeno přes šestnáct
tisíc operací a narodilo se zde 2763
dětí. O pacienty v těchto nemocnicích pečují téměř dva tisíce zaměstnanců. „Také rok 2016 se nesl ve
znamení investic do budov i technického vybavení. Mezi největší
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Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

Vítězslav PONÍŽIL
18. 9. 2017 46 cm 2,90 kg
Prostějov

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

Senioři chtějí trávit

Viktorie ŠŤOTOVÁ
21. 9. 2017 49 cm 3,12 kg
Smržice

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:

Lilly ŠEVČÍKOVÁ
15. 9. 2017 45 cm 2,35 kg
Brodek u Prostějova

Luka KRCHŇÁK
17. 9. 2017 47 cm 2,50 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz
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rých inženýrských sítí. Na jaře příštího
roku tak bude zahájena samotná výstavba komunitního domu,“ prozradil
aktuálně Zdeněk Fišer (ČSSD). Skutečnost, že se v Sušilově ulici už něco
děje, vnímají především řidiči. Těm
vadí komplikace spojená s omezením
dopravy v této lokalitě. A zejména někteří majitelé aut nedokáží skousnout,
že odtud zmizelo neplacené parkoviště
zhruba pro tři desítky vozidel... (mik) -

PROSTĚJOV Na místo sobotního
neštěstí před radnicí byla okamžitě přivolána městská policie. Strážníci si vyfotili situaci včetně zranění muže a ihned jej také převezli do
nemocnice, kde byl na chirurgii
ošetřen. „Jako obyvatel domu na
náměstí T. G. Masaryka číslo 16
jsem nikdy nechápal, proč funkční
chodník, jenž harmonoval s okolím, byl nahrazen kostkami, které
jsou v zimě při náledí těžko schůdné, neboť se na nich tvoří kluziště.
Kam zmizela ta funkční dlažba?,“
láteřil Jan Pospíšil.
Jak se celého událost stala? „Šel jsem
do bytu a nečekaně se propadl asi půl
metru touto novou dlažbou, což mi
způsobilo vážnější zranění, se kterým jsem skončil v nemocnici. Jako
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PROSTĚJOV Jak Večerník předeslal
už v minulém čísle, opoziční zastupitelé na posledním jednání vrcholného orgánu města nešli po krku
pouze poslanci Jaroslavu Faltýnkovi
(ANO 2011), ale na paškál si vzali
také Ivanu Hemerkovou (PéVéčko).
Po náměstkyni prostějovské primátorky dokonce požadovali, aby
rezignovala za post radní i členky
zastupitelstva! Důvod? Může prý
za krach mládežnického hokeje
v Prostějově!
Předkladatelem tohoto razantního
návrhu byl František Švec, odpadlík
z hnutí ANO 2011, nyní nezařazený zastupitel. „Jsme přesvědčeni, že za situace,
která aktuálně nastala v prostějovském
hokeji, a je to stav tragický, může kromě
obou mládežnických klubů i vedení
města. Je mi jasné, že paní Hemerková
nebude z toho chtít sama vyvodit politickou odpovědnost, i když lední hokej
a sport vůbec má ve své gesci. Právě ona
podepisovala a ke schválení předkládala
všechny dotace, které dosud do hokeje
proudily. A přes naše upozornění, že situ-

rodilý disident města Prostějova se
ptám, kde je účel věci? Doufám, že
dojde k nápravě statiky tohoto chodníku, poněvadž po něm denně projde spousta lidí a komukoli z nich se
může stát to stejné co mně,“ vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník postižený
muž.
Na druhé straně by chtěl poděkovat
strážníkům. „Velmi si cením rychlého
zásahu strážníků, jmenovitě pana Konupky a paní Dostálové, kteří na místo
velmi rychle přijeli, vše řádně zdokumentovali a ochotně mě zavezli do nemocnice, kde mi zraněnou nohu ošetřili. Oběma strážníkům tímto velmi
děkuji za jejich ochotu a vstřícný přístup,“ poslal prostřednictvím Večerníku poděkování oběma strážníkům.
Během soboty jsme se snažili zajistit vyjádření předních představitelů
radnice. První náměstek primátorky Zdeněk Fišer, který je za stav

primátorky není myslitelné. Pro návrh
Františka Švece hlasovalo pouze sedm
zastupitelů, tři se zdrželi a sedmnáct
jich bylo proti. „Na podobné návrhy má
opozice samozřejmě právo. Vedení města
ale vždycky deklarovalo, že řešení svízelné
situace v mládežnickém hokeji je pouze
věcí dohody obou klubů. Že se zástupci
LHK Jestřábi spolek a SK Prostějov 1913
dohodnout nijak nedokázali, jsme více
než snahou o domluvě ovlivnit nemohli.
Vždycky jsme se snažili hokeji pomoci.
Bohužel situace u mládeže dospěla ke krachu, což nás pochopitelně mrzí, ale odmítám, že bychom za to nesli odpovědnost,“
sdělila Večerníku náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.
(mik)
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ace není v pořádku, vždycky se peníze
protlačily. Nevím, jestli si to uvědomujete,
ale desítky dětí z LHK Prostějov jsou nyní
vyřazeny z mistrovských soutěží i turnajů.
Jde o děti, jejichž rodiče vynaložili na
hokej statisíce korun. Děti nyní přestupují
do jiných klubů a přehlašují se do jiných
škol, například v Přerově. Za toto
musí někdo nést odpovědnost! Proto
požadujeme okamžité odvolání paní
Hemerkové z rady i zastupitelstva města,“
přednesl svůj návrh František Švec za
podpory Hany Naiclerové (nezařazená).
Ani při tomto bodu jednání se nijak
nediskutovalo napříč politickým spektrem. Při hlasování dali zastupitelé
jasně najevo, že odvolání náměstkyně
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PROSTĚJOV V Sušilově ulici byla zahájena výstavba komunitního domu pro
seniory za více než sedmdesát milionů
korun. Už před časem Večerníku prozradil první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer, že letos je v plánu připravit prostor
pro samotnou stavbu. A to se právě stalo.
„Nové výstavbě musel ustoupit starý
bytový dům, tudíž došlo k jeho demolici. Místo pro stavbu se zdá být připraveno, ještě letos dojde k přeložkám někte-

Dle odborníků, s nimiž jsme během
víkendu situaci konzultovali, byl
chodník nahrazen kostkami ze žuly,
které se ukázaly jako nefunkční, jelikož propouštějí vodu. „Tím došlo
k tomu, že se pískový podklad stal tekutým a pod dlažbou tak vznikly dutiny. Lze říci, že chodník není podložen
a visí ve vzduchu! Drží pohromadě
jen spárami a zřejmě už dlouho nebude...,“ pronesl soukromý živnostník,
který si však nepřál být jmenován.
(nam, mik)

Přitom parkování na zeleni, pokud se
nejedná o silniční zeleň, která přináleží
ke komunikaci, je již přestupkem proti
veřejnému pořádku, ten se zapisuje do
registru přestupků vedený rejstříkem
trestů. Tento registr pak využívá například Policie ČR při ověřování spolehlivosti uchazeče o zbrojní průkaz.“
 Dochází k nedovolenému parkování či záboru místa i v jiných lokalitách Prostějova?
„Bohužel ano, někteří řidiči by nejlépe
svým autem vjeli až do objektu či obchodu, kam zrovna potřebují, takže je to četné protiprávní jednání. Samozřejmě jsou
pak případy, například jednání v krajní
nouzi, třeba ze zdravotních důvodů a podobně, které není přestupkem.“
 Co podle vás vede řidiče k tomu,
že využívají cizí místa pro parkování?
„Zákon o silničním provozu hovoří jasně, kde řidič nesmí zastavit a stát, v obecných povinnostech, že se má chovat
ohleduplně a ukázněně vůči všem účastníkům provozu na komunikacích. Takže
je to asi neochota dodržovat stanovená
pravidla.“
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lo, že ani ne rok stará dlažba se nyní
propadne o půl metru,“ podivovala
se první žena radnice. Na upozornění, že magistrát může očekávat trestní oznámení a žádost o odškodnění
ze strany zraněného muže, se nijak
nevymlouvala. „Je mi opravdu líto,
co se stalo tomu pánovi, naprosto chápu jeho rozčílení. Na žalobu
o náhradu škody má samozřejmě
právo, veškeré důsledky ponese firma, která viditelně odvedla nekvalitní práci,“ zareagovala Rašková.

PROSTĚJOV Už počtvrté 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 vždy 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, ve třetím přichází na řadu osobnost z kulturní či
společenské oblasti a dnes dostává slovo další vybraný pracovník ze
státní správy policie či justičních orgánů.
PROSTĚJOV Je to problém jako tisíc korun. Strážník v takovém případě,
hrom, obzvláště v Prostějově, kde kdy vozidlo stojí na vyhrazeném partak zoufale chybějí parkovací místa. kovišti, může, ale nemusí, nařídit odtah
I v redakci Večerníku v Olomoucké vozidla. Pak za tento odtah zaplatí řidič
ulici se denně potýkáme s řidiči, kteří další dvě tisícovky. V převážné většině se
parkují na vyhrazených soukromých daří majitele zjistit přímo na místě. Proti
místech pronajatých od magistrátu takovému jednání, kdy neukázněný řidič
za stanovený poplatek. Věčně jsou parkuje na vyhrazeném parkovišti, které
ale obsazena cizími auty. Ohledně není pro něj určeno, asi neexistuje jiný
této problematiky byl vyzpovídán Jan prostředek než technické řešení - zábraNagy, velitel Městské policie Prostě- na proti neoprávněnému zaparkování.
jov, do jejíž kompetence tyto záleži- Osobních vozidel stále přibývá, město
tosti patří.
se snaží rozšiřovat parkovací plochy, na
mnoha místech je však s parkováním
EXKLUZIVNÍ
problém. S tím se potýkají všechna
rozhovor
města.“
pro Večerník
 Jaké jsou možnosti opatření ze
Michal
strany strážníků, kteří takové případy
KADLEC
řeší?
 Na nejednom místě v Prostějově „Jak jsem již uvedl, možnosti jsou pokuta
trápí majitele různých provozoven a případně odtah. Faktem je, že občařidiči, kteří jim nedovoleně svými vo- né nám velmi často volají a oznamují
zidly parkují na vyhrazených parko- přestupky v dopravě, stání před vjezdy,
vištích. Jak se proti tomu bránit a co na vyhrazených parkovištích, na zeleni,
hrozí těm, kteří se tohoto dopouštějí? a tak dále. Celkem osmdesát procent
„Jde o přestupek v dopravě, který lze vy- všech denních událostí, co nám občařešit pokutou příkazem až do výše dvou né hlásí, se týká dopravních přestupků.
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nedávno zrekonstruované dlažby
zodpovědný, však mobilní telefon
nezvedal. Večerníku se ale večer
podařilo telefonicky spojit s prostějovskou primátorkou Alenou Raškovou. „Před pár hodinami jsem se
to dozvěděla od policie. Je to strašné
a zároveň naprosto nepochopitelné.
Všichni si jistě pamatují, že s rekonstrukcí dlažby jsme měli se společností Skanska obrovské problémy
a třikrát nebo čtyřikrát ji musela
dělat znovu. Ve snu by mě nenapad-

  

     

vzrostou i náklady,“ přidal Pospíšil.
Vedení magistrátu věří, že o byty v nemovitosti na náměstí
bude mezi Prostějovany zájem. Dům z roku 1912, ve kterém se v současné době nachází tři obsazené byty, disponuje dalšími deseti jednotkami sloužícími k podnikání.
Z toho je pět pronajatých, čtyři jsou dlouhodobě volné
a jedna nepoužívaná.
(mik)
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„Předně musím říct, že v současné době jednáme se dvěma
subjekty, které o pronájem kanceláří projevily zájem. Pokud se ale předmětné prostory nepodaří v termínu do jedenatřicátého října tohoto roku obsadit nájemci, zahájíme
postupnou přestavbu na byty,“ prozradil na tiskové konferenci rady města Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města. „Konkrétně by se mělo jednat
o byty 2+1 v odhadované celkové hodnotě oprav 1,55
milionu korun. Zatím ale ještě neumíme přesně říci, jak
budou časově práce probíhat. V první etapě půjde o přestavbu dvojice prostorů sloužících k podnikání. Po obsazení nájemníky budeme pokračovat dál u zbylých dvou,
u kterých je však třeba větších zásahů. A tím samozřejmě

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Desítky let to byla známá adresa, právníků tu byl doslova plný dům. Nyní je ale všechno jinak,
historie se mění. Advokáti už dál nechtějí sídlit v domě
na náměstí T. G. Masaryka číslo 11 a podali na magistrát výpověď z nájmu. Prostějovští radní na to mají
jednoduchý recept. Jestliže by o zmíněné nebytové
prostory nebyl mezi jinými podnikateli či živnostníky
zájem, udělají se z kanceláří byty!


   
 „Může

  
za krach hokeje,“ láteřili opozičníci

VE ÈTVRTEK
28. ZÁØÍ
JE REDAKCE
Z DÙVODU
STÁTNÍHO SVÁTKU
UZAVØENA

vstupenky na představení... Prostějované dokonce dluží magistrátu i za
využití hrobových míst na hřbitově.
Městská policie zase uvádí ve svých výkazech, že Prostějované jí na pokutách
dluží přes 933 tisíc korun. „Převážně
jde o pokuty za dopravní přestupky,
ovšem značnou část těchto pohledávek tvoří nezaplacené účty za náklady
související s převozem do protialkoholní léčebny,“ podotkl Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov. „Souhlasím
s tím, že sedmdesát milionů korun
na celkových pohledávkách města
je obrovská částka. Ve finančním výboru to projednáváme pravidelně.
Pokud se ale nestane nic s legislativou, není příliš velká šance, že se
situace zlepší. Osobně jsem se přesvědčil o tom, že magistrát a jeho
odbory činí všechno možné, aby
pohledávky od občanů vymohly,“
sdělil přímo na jednání prostějovského zastupitelstva Bedřich Grulich, radní a předseda finančního
výboru města.

Radim Carda
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jednání zastupitelstva slovo lidovec
Petr Kousal.
Postupně se tak vyjádřili přítomní činitelé jednotlivých odborů. „Všechny
pohledávky si každý z odborů našeho
magistrátu v první fázi vymáhá sám,
pokud není úspěšný, předává je nám
a my je odesíláme k exekučnímu řízení,“ objasnil strategii při vymáhání
pohledávek Radim Carda, vedoucí
Finančního odboru Magistrátu statutárního města Prostějova. „Nejvíce
částek po lhůtě splatnosti evidujeme
v dopravě. Nejde přitom pouze o nezaplacené pokuty, ale táhne se zde již
dlouhá léta problém s Czech radarem. Tady evidujeme dluhy přes dvacet milionů korun, v čemž jsou zahrnuty jak pokuty lidí, kteří překročili
rychlost, a dříve nainstalované radary
je přistihly, ale také veškeré náklady
na přestupková řízení. Drtivá většina těchto pohledávek je samozřejmě
už na exekuci, ale vymahatelnost
se bohužel pohybuje mezi deseti až
patnácti procenty úspěšnosti. Osobně si rovněž kladu otázku, co s tím?
Jednou z variant po nezbytném souhlasu zastupitelstva je zbavovat se
těchto pohledávek, vyřazovat je z evi-

PROSTĚJOV Minulé úterý v nočních hodinách se na křižovatce v
Krasicích bouralo. Srazila se tu dvě
osobní auta, řidič jednoho z nich
absolutně nerespektoval dopravní
značku, která ho jasně upozorňovala na nutnost dát přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici.
Nedal prostě přednost, což se mu
zákonitě vymstilo...
„V úterý devatenáctého září necelou
hodinu před půlnocí došlo v křižovatce ulic Západní a Krasické k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
Devatenáctiletý řidič automobilu
typu Škoda Felicia při průjezdu křižovatkou z ulice Západní nerespektoval
dopravní značku ´Dej přednost v jízdě´ a přední částí vozidla narazil do
boku po Krasické ulici projíždějícího
automobilu typu Volkswagen Golf.
Ten byl nárazem odhozen částečně
mimo komunikaci, kde porazil dopravní značku,“ popsal karambol na
křižovatce František Kořínek, tiskový
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Zdroj: Finanční odbor Magistrátu města Prostějova
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Lidé ale dluží za nájemné v městských
bytech, za pronájem pozemků či dokonce poplatek za vynětí pozemku ze
zemědělského půdního fondu. Kuriózní pohledávku eviduje i kino Metro 70, kdy nejmenovaná organizace dluží necelých pět tisíc korun za
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vybrané pohledávky mìsta k 30. èervnu 2017

dence města a odepisovat je. Zákon
o obcích tento krok umožňuje,“ uvedl
díle na jednání zastupitelstva Carda.
„Mohu snad ještě dodat, že jednotlivé odbory vymáhají pohledávky
samy zhruba rok a půl, poté jsou veškeré podklady předávány advokátní
kanceláři. Tato lhůta se oproti minulým obdobím rapidně zkrátila.“
O takzvaných kostlivcích ve skříni v podobě dlužných pokut za překročení

rychlosti, kdy se v Prostějově ještě rychlost měřila stacionárními radary, již řeč
byla. A právě tyto pohledávky v celkové
výši přes dvacet milionů korun půjdou
zřejmě jako první na zmíněný odpis.
Jsou tu ovšem dluhy daleko aktuálnější.
Některé z nich dosud vymáhají jednotlivé odbory magistrátu, většinu z nich
už ale mají v rukou exekutoři.
Celkem přes pětadvacet milionů
korun dluží Prostějované přímo
finančnímu odboru. V převážné
míře jde o nezaplacení odvozu
komunálního odpadu, slabou platební morálku mají ale občané
i v případech poplatků za zábor veřejného prostranství, za vlastnictví
psa či v případech náhrad škod za
poškození městského majetku.

PROSTĚJOV Jako by se toho na
něj nevalilo už tak dost! Poslanec
Parlamentu Poslanecké sněmovny
ČR a současně prostějovský zastupitel Jaroslav Faltýnek (ANO 2011)
byl nedávno společně s Andrejem

Primátorka Statutárního města Prostějova Alena Rašková (ČSSD) i tak bez
jakéhokoliv komentáře nechala o dvou
návrzích odvolat Jaroslava Faltýnka
z veřejných funkcí v městských společnostech okamžitě hlasovat. Návrhy
však skončily fiaskem. Pro odvolání
Faltýnka bylo v obou případech jen
osm zastupitelů, prostějovského poslance totiž výrazně podpořila nejen
část opozice, ale i koalice, jejíž členové
byli výhradně proti. Jaroslav Faltýnek
na jednání zastupitelstva opět chyběl,
Večerník se s ním ale spojil telefonicky.
„Nezlobte se, já to vůbec v tuto chvíli
nehodlám nijak komentovat. Hlasování dopadlo, jak dopadlo a je výmluvné,“
suše konstatoval.
(mik)

byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i přesná míra zavinění jsou
v současnosti předmětem dalšího
šetření,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 123 000 korun. Alkohol

PROSTĚJOV V jižní části Krasic se staví ostošest, v posledních letech zde vzniklo hned několik nových ulic.
Výstavba rodinných domků přinutila prostějovské radní najít jméno pro další! Bude se jmenovat Dětkovická
a zatím tu stojí dvě rozestavěné nemovitosti.
„Při pojmenování nových ulic zachováme stávající způsob
názvů inspirovaný geograficky, vlastenecky a podobně.
V tomto případě jsou ulice této lokality pojmenovány podle obcí, které se nacházejí jižním směrem, kterým z ulice
Krasické vystupují. Jsou to třeba Brodecká a Kelčická,“
!  '  E ''  " % + C +  "  >
vysvětlila Alena Rašková, primátorka Statutárního města
; +  %     +  &  %'
Prostějova.
Doplňme, že komunikace Dětkovická je kolmou nou výstavbu v daném území, lze počítat s novými ulicemi
k ulici Gen. Kraváka a souběžnou s ulicemi Kelčická opět pojmenovanými podle okolních obcí toho směru,“
a Brodecká..“V budoucnosti, s ohledem na další plánova- dodala první žena radnice.
(mik)
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na odvolání prostějovského poslance
z představenstva městské společnosti.
To mu ale viditelně nestačilo a vzápětí
přednesl druhý návrh. „Pan Faltýnek
se v tomto volebním období zúčastnil
až do konce pouhých třinácti procent
jednání zastupitelstva města, přičemž
na osmapadesáti procentech zasedání nebyl přítomen vůbec. Vzhledem
k množství funkcí, které zastává, toto
vyvolává vážné pochybnosti o jeho
schopnosti věnovat se řádně funkci
v dozorčí radě společnosti FCC Prostějov,“ požadoval Kapounek další odvolání poslance z městské funkce.
O návrzích se kupodivu na zastupitelstvu vůbec nediskutovalo, nikdo
se totiž k těmto podnětům nepřidal!

   W  *+  +  X  $#% QY!@ [\]]W " +  ^%'    %#'   ' !  
"#$  % !

nosti FCC Prostějov si pak přáli někteří opoziční zastupitelé!
Kritikům kolem Petra Kapounka
(Změna pro Prostějov) však nešlo
o Čapí hnízdo. „Inženýr Faltýnek je
současně při členství v představenstvu
společnosti Vak Prostějov také členem
dozorčí rady společnosti Moravská
Vodárenská. Zájmy obou společností jsou z principu protichůdné. První
plní veřejnou funkci tím, že vlastní vodovodní síť sloužící občanům města
Prostějova, druhá je subjektem, který
si tuto síť pronajímá. Jejím cílem je
maximalizace zisku. Ze strany pana
Faltýnka tedy dochází k závažnému
střetu zájmů,“ míní Petr Kapounek,
který předložil zastupitelům návrh

 E % QR  

Babišem vydán policii k trestnímu
stíhání kvůli údajnému dotačnímu
podvodu při stavbě Čapího hnízda.
Faltýnkovu hlavu a odvolání z představenstva společnosti Vodovody
a kanalizace i dozorčí rady společ-
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Celkovou zprávu o stavu hospodaření
města zastupitelé schválili, nebyl také
důvod hlasovat proti, když rozpočet
hovoří plusovými čísly mezi příjmy
a výdaji. Ale ty dluhy... „Když jsem
začal zkoumat písemné předlohy finančního odboru k plnění úkolů rozpočtu za první pololetí, okamžitě mě
uhodily do očí pohledávky po lhůtě
splatnosti. Zjistil jsem, že bez dvanácti korun a sedmašedesáti haléřů dluží
lidé magistrátu už skoro sedmdesát
milionů korun. Jen tak pro zajímavost, znamená to pro nás postavit komunitní dům pro seniory v Sušilově
ulici zadarmo! Tedy pokud bychom
samozřejmě ty peníze měli na kontě
a ne někde ve vzduchu. Pohledávky
za občany či subjekty vykazuje celkem
jedenáct odborů radnice. Zajímalo by
mě, co se s dluhy dělá a zda jsou některé vůbec vymahatelné,“ vzal si na

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Rostou a rostou. Bohužel ale není řeč o houbách v našich lesích, nýbrž o pohledávkách
občanů města vůči prostějovskému magistrátu. Když se na posledním jednání zastupitelstva projednávalo pololetní plnění rozpočtu, dostalo se v diskusích kromě plánovaných příjmů a výdajů
také na dluhy. A někteří zastupitelé se nestačili při pohledu na statistiku finančního odboru magistrátu divit. K 30. červnu tohoto roku totiž vykazoval úhrnné pohledávky ve výši 69 999 987 korun!
Lidé dluží úřadům za všechno možné - nejčastěji za nájemné, odvoz komunálního odpadu, poplatky za psy či na pokutách v dopravě...

„Tuto situaci zlepší jen změna legislativy,“namítá šéf finančního výboru

    

Prostějov (mik) - Výstavba dešťové
kanalizace a rekonstrukce komunikací v ulicích Jano Köhlera a Hrázky
ve Vrahovicích za třináct a půl milionu korun se chýlí ke konci, stavbaři
hodlají ukončit vše podle plánu do
poloviny prosince letošního roku.
Zastupitelé na svém zasedání v pondělí 11. září však schválili další rozpočtové opatření na tuto investiční
akci ve výši 500 000 korun. „V rámci
stavebních prací došlo k navýšení
investičních nákladů z důvodu výškového křížení stávajících inženýrských sítí s nově budovanou dešťovou kanalizací. Bylo tedy nutné
provést přeložku vodovodu a úpravu
dešťové kanalizace při křížení s plynovodem a stávající dešťovou kanalizací,“ vysvětlil nečekané navýšení
nákladů Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

Pøidali pùl milionu

Prostějov (red) - Dobrovolní hasiči z Domamyslic se mohou těšit na
zbrusu nové záchranářské vozidlo
za 750 000 korun. Veřejná zakázka
na dodavatele automobilu vypsaná
městem již má svého vítěze. „Oslovili jsme desítku dodavatelů. Hodnoticí komise měla pevná kritéria,
podle kterých vybírala,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Nabídky
byly hodnoceny podle ekonomické
výhodnosti, technické úrovně a délky záruky. Jako dodavatel vozidla za
749 600 korun bez DPH byla nakonec vybrána firma z Hustopečí. „Ve
schváleném rozpočtu města na rok
2017 máme dopředu vyhrazenou
pro tuto zakázku částku ve výši 550
tisíc korun. Nákup vozidla bude dál
spolufinancovat dotace z ministerstva vnitra v částce 450 tisíc korun
a Olomouckého kraje ve výši 100 tisíc korun. Poskytnutí dotace již bylo
schváleno,“ upřesnila primátorka
Rašková. Po doložení požadovaných
kvalifikačních dokladů bude s dodavatelem na dodávku vozidla Fiat Ducato Light uzavřena kupní smlouva.

Foto: www.prostejov.eu

Nové auto pro hasièe

RYCHLÝ


navštivte stále více oblíbenější inter

SMUTNÝ REKORD: LIDÉ DLUŽÍ RADNICI UŽ 70 MILIONŮ

zpravodajství

Pondělí 25. září 2017
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Zajímavé spojení slov, které však
v naší zemi zatím nic neznamená.
Ptáte se, co by to mělo být a jak by
to vůbec vypadalo? Pro všechny, co
touží po tom být takzvaně „pojízdní“ a dopravovat se automobilem,
ale zároveň patří k technickým
analfabetům, zbrkloňům, nebo ví,
že z řízení mají tak trochu strach,
by už brzy měl fungovat řidičák na
zkoušku.
Byl by samozřejmě i pro ty, kteří by
po výcviku v autoškole byli mistry
řidiči, což ale většinou po těch pár lekcích nikdo není. Ať už se jedná o parkování, nebo přiměřenou rychlost jízdy
a reakce na dění na silnici. Ministerstvo

nili, kdyby jim někdo po určité době
řekl, zda se vůbec mohou nazývat
řidiči. Všem takovým benjamínkům
by tohle mohlo pomoct. Pokud by se
neosvědčili, tak zase hurá na nádraží
pro jízdenku na vlak, a v ulicích by
bylo o něco bezpečněji.
Velkou otázkou je, co ale plánuje
ministerstvo dopravy udělat s řidiči
již zkušenými, přesto však pro okolí
nebezpečnými? Jistě, my mladí
můžeme přeceňovat své schopnosti z důvodu nezkušenosti nebo
se toužíme předvést před ostatními.
Když je ale mládí tak nebezpečné, jak
se dá vysvětlit, že mezi nejvíce bodovanými řidiči jasně vedou čtyřicátníci

bez ohledu na pohlaví? Že by za to
mohla krize středního věku? Možná
to, jací jsme za volantem, nesouvisí
tak úplně s věkem, ale spíše s rozvahou, našemi vlastnostmi a nakonec
hlavně schopnosti.
Takže dokud ministerstvo dopravy nepřijde s lepším nápadem, jak
udělat naše silnice bezpečnějšími,
pojďme si všichni sáhnout do
svědomí a začněme se k sobě (nejen
na silnicích) chovat ohleduplněji.
Však ono nikoho nezabije, když to
na tu zelenou nestihne, protože před
ním jede autoškola slimáčím tempem. Není kam spěchat, hrob na nás
všechny počká...

B

že takový člověk nemá ve školství co
dělat.
ohužel korektnost zasáhla i evropské luhy a háje, kdy v Anglii
studentka odmítá studovat na slavné
univerzitě, jelikož sochy zakladatelů
ukazují jen bělochy. Já myslím, že
všichni máme v živé paměti reklamní plakát jistého obchodního řetězce, který v rámci korektnosti umazal
na obrázku řeckého města Santorini
křesťanské kříže. Kam se to naše civilizace dostala? Je těsně před volbami a bylo by dobré se zeptat těch,
co kandidují, zda se hodlají také
politicky korektně připos..t, nebo
půjdou hrdě bránit hodnoty a fakta? Ale také budou upozorňovat
na nešvary minulosti, aby se z nich
budoucí generace poučily. Dříve se
říkalo Sovětský svaz náš vzor, tak teď
se proboha neřiďme tím, co se děje
v USA a v západní Evropě. To je pouze cesta do pekel...

Když se před dvěma lety postavilo v areálu prostějovské nemocnice nové
velké parkoviště pro 140 aut, říkal jsem si, to bude paráda i pro řadové pacienty. Postupem času ale zjišťuji, a nejsem sám, že tato místa už zdaleka
nestačí. Už ráno v osm hodin bývá parkoviště naprosto zaplněné, mnohým
pacientům tak nezbývá než parkovat na jiných místech kdekoliv v areálu
špitálu. A tak si říkám, zda by nestálo za úvahu postavit zde ještě jedno parkoviště. Určitě by se uživilo.
Jiří Rozsíval, Prostějov

 "

Osobně nic proti doktoru Augustinovi nemám, ničím mi neublížil (a to
ani za minulého režimu), pořádně ho ani neznám a nemusel by mě zajímat. Ale jde o princip. Jak může být členem prostějovského zastupitelstva
člověk pravomocně odsouzený? Vždyť nyní už žádná presumpce neviny
nemůže být brána na zřetel... Očekávám, pokud je chlap, že na nejbližším
jednání zastupitelstva pan Augustin podá rezignaci!
Jindřich Dvořák, Prostějov



Na prostějovské Hanácké slavnosti se každý rok moc těším. Patřím ke starší generaci, která má ráda lidovou muziku a tance. Když jsem si předem
přečetla program, byla jsem velice spokojená, o to více jsem se těšila. Zdravotní stav mi ale bohužel nedovolil jít se v tom lijáku podívat ani na představení národopisných souborů, ani na koncert Jožky Černého. Moc jsem
toho litovala. Jen mě mrzí, že organizátoři neměli v rukávu žádný takzvaný
plán „B“. To nikoho nenapadlo, že může pršet? Podle mého názoru se velká část kulturních vystoupení mohla přesunout do Společenského domu
nebo do divadla. Věřím, že by hlediště byla naprosto plná!
Marie Zatloukalová, Prostějov

 



HLAS LIDU

o mě ovšem ještě děsí v USA,
to je hrůzostrašná vlna politické korektnosti, kdy se pod její
rouškou mají strhávat historické pomníky, připomínající složité období
amerických dějin, dokonce to hrozí
i pomníku prvního prezidenta Abrahama Lincolna. Místo aby byly mementem každému na očích, budou
zřejmě strženy, aby se zapomnělo,
či spíše, aby někdo nebyl uražen.
Již nevím pokolikáté říkám, lidé
místo toho, aby se z historie poučovali, tak ji budou prostě zakrývat nebo ničit. Pokud takhle má
vypadat budoucí civilizace, jsem
zhnusen! A přímo odpor ve mně
vzbuzuje činnost jistého amerického
dějepisáře, který své žáky posílá, aby
sepisovali názvy ulic, které nejsou
vhodné, a pomníky, které také korektnosti nevyhovují. S tímto seznamem hodlá jít na městskou radu, aby
strhávala a přejmenovávala. Tvrdím,

C

Dnešní analýzu začnu v cizině, a to až v USA. Ne, nebudu se zabývat hurikány, ale přece jen, i když nejsem meteorolog, musím
říct, že jsem upřímně zděšen. V plné nahotě se ukazuje, že přírodě prostě neporučíš, a to i přesto, že jsi nejmocnějším státem
světa. Je mi líto amerických obětí, říkám si někdy, že je dobře žít
v tom našem srdíčku Evropy, které, ač tak často dostává politické infarkty, zatím příroda nechává relativně na pokoji.

N

pro nové firmy. Modleme se, aby nám
nízká nezaměstnanost vydržela, užívejme si své relativně slušné kupní síly.
ejen kulturní léto, dokonce už
i hody jsou za námi. Obecně
vzato se na náměstí pořád něco děje,
ruku v ruce s tím tady ale máme
už zase nespokojené spoluobčany.
Remcalo se, že se nic neděje, teď se
remcá, že je tu hluk a moc lidí a nepořádek. Vážení, víte, co chcete?
Zkuste se zamyslet.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

WWW.VECERNIKPV.CZ
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ráce, latinsky labor, prostředek
jak slušně získat peníze, někdy
i cesta k nápravě člověka. Pracovat se
musí a myslím, že mi dáte za pravdu,
když řeknu, že je dobře, že je práce
dost, nezaměstnanost je nízká, kupní síla se zvedá. Lidé mohou více
utrácet, koruna posiluje a máme se
tedy relativně slušně. Samozřejmě
k ideálu je pořád daleko, ale je
třeba si uvědomit, že ten je pouze v učebnicích. Ve středu proběhl
druhý ročník Burzy práce a vzdělání v prostějovském Společenském
domě a portfolio nabízených příležitostí bylo opět pestré. Každý si mohl
vybrat. Tady snad můžeme regionální politiky pochválit za to, že firmy
oslovují a přitáhnou, takže jen houšť.
pět se obracím k volbám, jelikož se najdou tací, kteří nám
budou tvrdit, že právě oni způsobili naši relativní prosperitu, proto je
máme volit. Já tvrdím, že se jen svezli
na ekonomickém růstu, který vždy
přichází po prostém půstu. Tuto teorii
se dozví dokonce i studenti středních
škol v předmětu ekonomika, takže
pozor na předvolební sliby. Z hlediska
prostějovského regionu jsme na tom
dokonce mimořádně dobře, a to až
paradoxně tak, že nejsou pracovní síly

P

CO SE HONÍ NEJEN MOJÍ HLAVOU...

JEN TAKOVÝ TOK MYŠLENEK,

dopravy České republiky s ním do budoucna sice počítá, budoucno je pro ně
ale asi široký pojem. Hovoří se o něm už
několik let a stále se nic neděje.
Pro řidiče amatéry, jako jsem třeba
já, by přitom takový zkušební
řidičák byl vítanou změnou
v zákonu. Ne že bych teď ten
svůj mohla vrátit a vzít si tady ten
dočasný, to by tak asi nefungovalo.
Ale jsem si jistá, že je plno zmatených
začátečníků, kteří jsou rádi, když
místo jedničky nezařadí trojku nebo
stihnou zabrzdit, když před nimi běží
srna. Taky cítí vděčnost za instruktora
autoškoly sedícího vedle a schopného
kdykoli zasáhnout, a zároveň by oce-
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ANETA DANĚČKOVÁ
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letos slavíme jubileum...
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„Patrně jediný způsob, jak si
zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce,“ poznamenal Mark Twain. Amerického
spisovatele očividně rady lékařů nechávaly chladným. Přesto
se v dobrém zdraví dožil pětasedmdesáti let. Patrně se tak
stal důkazem toho, že veselá
mysl je půl zdraví. Druhou půlkou téhož pak má být čistota.
Stačí tedy ke zdraví mít umyté
uši a úsměv na rtech? Kdyby to
jen bylo tak jednoduché...
Pokud se však objeví zdravotní
komplikace, není dobré otálet,
je důležité včas vyhledat odborníky. K tomu, abyste se zorientovali v široké nabídce služeb v této oblasti, vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník přináší tuto tematickou dvoustranu.
Stranu připravil: Petr Kozák,
redakční texty: Martin Zaoral

téma Večerníku

Léto je nadobro pryč. Ochladilo
se, dny se začínají krátit a podzim
pomalu začíná nastupovat v plné síle.
Plískanice často provází i zvýšená nemocnost nejen dětí, ale i dospělých.
Jak přežít podzim ve zdraví a pohodě?
Někdo na podzim pravidelně lehne
a jiný se stále cítí jako ryba ve vodě. To,
zda onemocníte i vy, často záleží na vaší
celkové kondici. Ta je dána nejen celkovým zdravotním stavem, ale i tím, jak
se cítíte psychicky.
Stav imunitního systému je do jisté míry
dán geneticky, ale můžete ho ovlivnit
i vy sami. Posílit jej můžete tím, že tělu
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NEMOCNICE

...

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Rady pro domácí cvičení, polohování i správnou manipulaci,
ale také tipy pro snazší oblékání
či pohyb po bytě mohou nyní
získat pacienti a jejich blízcí
napříč odděleními Nemocnice
Prostějov. Člen skupiny AGEL
totiž jako jedna z mála nabízí péči
fyzioterapeutů i ergoterapeutů
na všech odděleních nemocnice,
a to na základě indikace lékaře.
Konzultace jsou bezplatné, vždy
řešeny individuálně, dle potřeb,
možností a přání pacienta nebo
jeho rodiny.
„Pacientům nebo jejich blízkým,
kteří mají zájem o rady pro domácí
rehabilitační cvičení, manipu-

laci, polohování, ale také zvládání
běžných denních činností, nabízíme
možnost bezplatných konzultací na
míru jejich možnostem, potřebám
a přáním. Díky mnohaletým
zkušenostem dovedeme pacientům
i jejich příbuzným v mnoha ohledech ulehčit život, ať už radami,
nebo i doporučením vhodných
kompenzačních pomůcek,“ říká
Jiřina Kubíková, vedoucí fyzioterapeutka Centra léčebné rehabilitace
Nemocnice Prostějov.
Konzultace
fyzioterapeutů
a ergoterapeutů přitom neslouží
jen ke zlepšení péče o samotné
pacienty, ale také k zachování
zdraví a ulehčení práce pečujících
blízkých. Řešení soběstačnosti
je již běžnou součástí terapie.
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MUDr. Miloš Kleiner se narodil
11. prosince 1950 v Uherském
Hradišti. Psal se letopočet 1975,
když promoval na lékařské fakultě
J. E. Purkyně. Do roku 1984 působil
v Šumperku, v letech 1985 až 2007
plně zakotvil v Prostějově. Následně se ale přesunul do Německa, kde
působil skoro jednu celou dekádu.
Večerníku se svěřil se svými současnými životními postřehy v oblasti
zdravotnictví. A dokonce se pustil
do lékařského srovnání mezi Českou republikou a Německem...
„Optimalizace“ nákladů, kterou začal
provádět nový majitel prostějovské
nemocnice spolu s nevyjasněným postavením cévní chirurgie v nemocnici,
mě po třiceti letech práce v českém zdravotnictví vedle k závěru, že je potřeba
vyzkoušet něco jiného. Sehnat místo
přes pracovní agenturu nebyl problém
a začátkem roku 2008 jsem nastoupil
na oddělení cévní chirurgie v nemocnici
v německém Dessau, kde jsem byl devět
a půl roku. Nejprve jako „facharzt“, pak
„oberarzt“ a ke konci pak dva roky jako
šéflékař oddělení. Na oddělení se prováděla veškerá cévní operativa kromě
výkonů na hrudní aortě a v mimotělním
oběhu. Ročně se provádělo kolem tisícovky cévních operací, v tom byly samozřejmě započítány i „malé“ cévní výkony
jako varixy, av-píštěle a podobně.

Organizace práce byla podobná jako
u nás. Trochu mě překvapilo, že jsem
dostal „píchačku“, kterou jsem zaznamenával příchod a odchod přes
počítač. Z počátku mi to připadalo
nesmyslné a hloupé. Postupně jsem
však tomu přišel na chuť. Když jsem
totiž zůstal déle než do šestnácté hodiny, pak se celá doba od 15:30 počítala
jako přesčas, který byl buďto proplacen, nebo za něj bylo možno vybrat
náhradní volno. Pokud se týkalo služeb, ty se sloužily na telefonu doma. Za
všední službu se automaticky počítaly
dvě hodiny a za sváteční čtyři hodiny.
A když se pracovalo, pak ještě doba
práce ve službě včetně doby cesty do
práce a zpět. Přísně se dbalo, aby kolegové, kteří sloužili přímo v nemocnici,
nepřekročili osmačtyřicet hodin práce
během týdne - automaticky se chodilo
po službě domů. Jestli má totiž německý zaměstnavatel z něčeho strach, tak
aby mu kontrola úřadu práce nezjistila
nějakou chybu. Chorobopisy a operační protokoly kontrolovalo speciální
oddělení, zda bylo opravdu nakódováno vše. Zaměstnankyně toho oddělení často chodily za lékaři s tím, zda
by to nebo ono nebylo možno napsat
jinak - ne podvádět, ale v rámci pravdy
maximálně využít možností bodníku
(stačilo třeba přesně popsat rozměry
rány).
Jinak bohužel jsem se setkal v německém bodníku se stejnými nelogičnostmi jako u nás. Třeba za amputaci
bylo více než za cévní rekonstrukci.
Pojišťovny pak zase (stejně jako u nás)
měly snahu škrtat, takže značnou část
práce zabíraly odpovědi na dopisy pojišťoven, které něco nechtěly proplatit,
se zdůvodňováním, proč to tak bylo
a aby to proplatily. Peníze totiž chybí
i v německém zdravotnictví, ovšem na
zcela jiné úrovni než u nás... Pokud se
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týká pojišťoven, tak současně je v Německu 113 zdravotních pojišťoven, jejich počet pozvolna klesá. A na rozdíl
od nás opravdu hospodaří s penězi,
které vyberou, a konkurují si. Jedna
má třeba programy pro rodiny s malými dětmi, jiná pro seniory a podobně.
A samozřejmostí je spoluúčast pacienta. Zajímavá věc je „privátní pojištění“.
Pokud při platbě do systému dosáhne`
1 
určité částky, pak se normální pojištění mění automaticky na „privátní“.
Obnáší to takové výhody, jako je třeba samostatný pokoj, nebo nárok být
ošetřován přednostou oddělení. Připlatit si bylo možno v naší nemocnici
za „hotelové služby“, kdy člověk za
asi šedesát eur denně dostal opravdu
pokoj jako v dobrém hotelu. Pokud
se týká platu, tak v Německu platí
„tabulky“. Jsou asi tři typy a platí také
pro privátní subjekty ve zdravotnictví.
Přitom tvoří „podlahu“, to znamená,
že tyto peníze musí lékař dostat, nemocnice mu ale může dát libovolně
více. A tyto peníze musí dostat i lékař-cizinec, pokud splňuje podmínky.
Co říci ke vztahu lékař pacient? Snad KOSTELEC NA HANÉ Již desájen to, že slušné chování lékaře je tý ročník Kosteleckého vinobraní
nutností, ale stejně se předpokládá se uplynulý pátek nesl ve znamení
i slušné chování pacienta. Jako pří- deště, což se zcela jistě podepsalo
klad bych uvedl, kdy krátce po mém na návštěvnosti. „Přesto jsme se
příchodu byl přijat pacient, který se rozhodli akci nezrušit a připravisice choval slušně, ale neustále zvonil li jsme několik stanů, i když jsme
a dožadoval se po sestrách různých předpokládali nižší účast,“ potvrdil
úsluh. Druhý den ho šéf při vizitě Petr Kudláček, člen OVV ČSSD.
slušně, ale důrazně upozornil, že „se- Akci zahájil náměstek Olomoucstry nejsou jeho privátní otroci“. A on kého kraje a místostarosta Kosto vzal a své chování ihned změnil. telce na Hané Ladislav Hynek
Nejsem si jist, zda by se u nás našel společně s poslancem Pavlem Hoprimář, který by se takto zastal perso- líkem. O burčák, víno a tím i dobnálu. Jsem ale přesvědčen, že značná rou náladu se postaralo Vinařství
část pacientů by reagovala tím, že Šalša. K poslechu i tanci nám hrála
by sedla a psala stížnost. No a touto výborná cimbálová muzika Kyjovzkušeností bych asi svoje povídání sko a o hudební doprovod se pozakončil...
(pr) staral Petr Petřík.
(red)
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a voliče z Prostějovska by jistě v parlamentu dokázal odpovědně zastupovat. O tom, že umí veřejně prosazovat
své myšlenky, Petr Sokol už několikrát
přesvědčil. Před lety se například ještě jako student rozhodl, že navrhne
zavedení 17. listopadu jako státního
svátku, a dokázal přesvědčit své kolegy
a spolu s nimi následně i poslance, aby
nový svátek zavedli.
Petr Sokol určitě patří mezi ty, kvůli
kterým má smysl v říjnu na ProstějovDen volna navíc
sku volit občanské demokraty. (pr)
Odbornost i dosavadní profesní zku- Zadavatel: ODS
šenosti jsou v případě Petra Sokola zá- Zpracovatel: FaceLift
rukou, že by se ve Sněmovně neztratil
communications s.r.o.

tímto filmem inspirovala. Miliardářům
a socialistům je očividně jedno, kolik
kvůli šikaně jako je EET nebo kontrolní
hlášení zkrachuje živnostníků. Nevadí
jim ani, že kvůli těmto opatřením i absolutnímu zákazu kouření zavírají venkovské obchody a hospody,“ říká Petr
Sokol, který prosazuje zrušení všech
nesmyslných zákazů, které prosadila
současná vláda.

PROSTĚJOV Lékař a bývalý ředitel Zdravotnické záchranné služby
v Prostějově Pavel Holík usiluje
v blížících se parlamentních volbách již o svůj třetí poslanecký
mandát v řadě. Zároveň je ale také
prostějovským zastupitelem i předsedou Sociální a zdravotní komise
při Radě statutárního města Prostějova. Téma pro aktuální rozhovor
Večerníku se tedy nabízí samo, je
jím sociální oblast a hlavně úroveň
poskytovaných sociálních služeb
v Prostějově a jeho okolí.
 Jaká je podle vašeho názoru úroveň sociálních služeb v Prostějově?
„Jako předseda Sociální a zdravotní
komise města jsem přesvědčen o tom,
že úroveň sociálních služeb v Prostějově je velice slušná a děláme maximum
pro to, abychom nastavenou vysokou
laťku udrželi i v budoucnu. Netvrdím,
že není co zlepšovat, ale myslím si, že
se v této oblasti máme čím chlubit.
Tomu odpovídá i fakt, že když se bavím s kolegy z jiných měst, ptají se mě
na nejrůznější věci a chtějí předat zkušenosti z Prostějova.“
 Která sociální služba v Prostějově je podle vás stěžejní?
„Vzhledem k tomu, jak demografická křivka našeho města napovídá, že
rapidně přibývá obyvatel středního
a hlavně vyššího věku, musí tomu
odpovídat i potřebné sociální služby.
Pokud mám být konkrétní, v Prostějově jsou nejvíce žádané domy s pečovatelskou službou, místa v domovech
důchodců a různé asistenční služby
pro seniory organizované městem
Prostějov.“
 V Sušilově ulici se právě staví nový
komunitní dům pro seniory, další má
příští rok vyrůst v Holandské ulici.
Jste vy osobně pro tato sociální zařízení v režii samotného města? Neměly by tyto domy raději stavět a provozovat soukromé subjekty?
„Z pohledu člověka, který tuto službu
potřebuje, je v podstatě úplně jedno,
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zda ji poskytuje město nebo soukromník. Já podporuji obě varianty. Pokud
je výstavba těchto potřebných sociálních zařízení řízena a financována
městem, má to bezesporu více výhod.
Existuje zde pak větší kontrola. Pokud
ale přijde s podobnou aktivitou soukromá organizace, tak proč ne? I soukromý subjekt může dnes dosáhnout
na dotace. Je ale důležité, aby jakýkoliv
investor nepřemýšlel pouze o tom, jak
a kde komunitní dům postavit. Jde
přece rovněž o to, aby přemýšlel na
mnoho let dopředu a zajistil i samotný
provoz a všechny potřebné služby pro
seniory. A udržet činnost podobných
zařízení není jednoduché a levné, to
mi věřte.“
 Sociální oblast si vyžaduje obrovské finanční náklady. Je i pro
Prostějov financovatelná?
„V současné době to i pro naše město
financovatelné je. Nebudeme si ale
zastírat, že do budoucna náklady jenom porostou. Starších a potřebných
lidí bude v naší společností víc a víc.
Naštěstí v tom město Prostějov není
samo, existují různé pravidelné dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí. Je ale pravda, že sociální oblast
městskou pokladnu zatěžuje hodně. Je
potřeba, aby každá politická garnitura

na radnici počítala s tím, že jde o fixní náklady, které je potřeba každý rok
zahrnout do rozpočtu města. A tyto
náklady se v žádném případě snižovat
nebudou, právě naopak.“
 Už druhým rokem se v Prostějově osvědčuje služba Senior taxi. Jste
jejím zastáncem?
„Osobně jsem velice rád, že tuto službu v Prostějově máme a že vedení
města s provozovatelem prodloužilo
smlouvu na další dva roky. Nejsme sice
jediným městem, které Senior taxi zavedlo, ale buďme rádi, že u nás funguje
také. Taxíky pro seniory a zdravotně
postižené spoluobčany jezdí od půl
sedmé ráno do půl čtvrté odpoledne
za pouhou dvacetikorunu, což je krásná cena i pro důchodce s nejnižšími
příjmy. A pro řadu starších lidí je dnes
i doprava autobusem problém, takže
rádi využijí právě Senior taxi. Věřím
tomu, že tato bezesporu potřebná
služba bude mít i v Prostějově čím dál
tím více zákazníků. Neboť jak jsem již
podotkl, počet starších lidí ve společnosti se rapidně zvyšuje.“
 Můžete sociální oblasti v Prostějově pomoci i jako poslanec Parlamentu České republiky?
„Jsem lékař, a tudíž zastávám funkci ve
sněmovním výboru pro zdravotnictví.
Parlamentní výbor pro sociální oblast
je samostatný. To mi ale samozřejmě
nebrání v tom, abych jeho jednání navštěvoval a přenášel tam nové podněty. Navíc když předsedou tohoto výboru je můj kolega a poslanec ČSSD
Jaroslav Zavadil. Vazby na něho mám
tedy velmi úzké. Věřím proto, že do
budoucna bych i u výboru pro sociální
oblast mohl prosazovat nejenom své
myšlenky, ale i možnosti financování
různých sociálních služeb v Prostějově. A pochopitelně zajistit, aby těch
peněz bylo co nejvíce. Pokud dostanu
důvěru a budu mít možnost opět pracovat jako poslanec Parlamentu ČR,
určitě pro to všechno udělám znovu
maximum.“
(red)

Volební servis připravili Petr Kozák a Michal Kadlec.
Foto: archív Večerníku a jednotlivých stran

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz
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dodáte důležité látky. Pozitivní vliv má
užívání probiotik, vitaminů C a skupiny
B a zinku. Pokud často bojujete s infekcemi, pak je dobré absolvovat preventivní prohlídku, která odhalí možné
příčiny oslabené imunity.
Tou může být i špatný psychický stav.
Zbavit se starostí vám může spolehlivě
pomoci cokoliv, co děláte rádi,
dostatečný spánek, setkávání se s přáteli
nebo třeba jóga. Na to vše je ovšem třeba
si vyhradit dostatek času i prostoru tak,
abyste v tu chvíli nemuseli myslet na nic
jiného. Energii totiž nemůžete jen vydávat, ale je třeba ji i čerpat.
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Předvolební kampaň ostře odstartovala
i na Prostějovsku. Přímo do měst a obci
už míří kandidáti jednotlivých stran,
kteří pořádají nejrůznější akce i své předvolební mítinky. Voliči se zatím tváří, jakoby je agitace až tak nezajímala, nejen
podle Večerníku se ovšem za necelý měsíc mohou u volebních uren sejít i davy
těch, kteří dnes tvrdí, že volit rozhodně
nepůjdou. A právě tito lidé mohou parlamentní volby rozhodnout. Zatím to
podle předvolebních průzkumů vypadá
na drtivé vítězství hnutí ANO Andreje
Babiše, stoupající preference má Okamurova SPD a své voliče si stále udržuje
KSČM, ČSSD i ODS. Do Parlamentu
ČR se zcela jistě budou chtít dostat i lidovci, ovšem jejich předvolební snaha je
tak trochu mdlá a neviditelná.
Už proto, že jsme národ soutěživý a volby
dokáží být velmi atraktivní, dá se předpokládat až šedesátiprocentní účast voličů,
kteří dají republice na čtyři roky směr.
Jaký? To se ukáže v sobotu 21. října, kdy
budeme znát výsledky voleb. Do té doby
můžeme jen předjímat a spekulovat.
Také dnešní prezentace politických
stran a hnutí dává potenciálním voličům přehled o jejich slibech, předsevzetích a plánech. Pomůže to při vašem
rozhodování?
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PROSTĚJOV Další týden z předvolební kampaně je ukrojen!
Jak drtivá většina společnosti
ví, ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Parlamentu
Poslanecké sněmovny České
republiky. Zbývá tedy už jen necelý měsíc k tomu, aby politické
strany či hnutí přesvědčily voliče odevzdat jim svůj hlas. Jak
Večerník informoval v minulém
vydání, v Olomouckém kraji se
snaží proniknout do sněmovny
kandidáti z šestadvaceti subjektů. Následně pak hodlají ovlivnit
politické dění v naší zemi po dobu příštích čtyř let.

volby 2017

Na Prostějovsku do Sněmovny kandiduje i odborník, který prosadil, že máme o jeden
svátek navíc. Jde o kandidáta
ODS číslo 2 Petra Sokola. Tento vysokoškolský učitel jde do
voleb s jasnými tématy, která
se nebojí veřejně prezentovat.
Jako odborník často vystupuje
v celostátních televizích nebo
píše články do tištěných médií
a je proto jasné, jaké názory
dlouhodobě vyjadřuje. Nepatří
jednoduše mezi ty, kteří začnou
své názory předvádět až těsně
před volbami.

Odborník s názorem

Dvojka kandidátky ODS a zároveň
lídr pro Prostějovsko prosazuje například jasné řešení v boji s terorismem
v Evropě: „Úplně ho nikdy nezlikvidujeme, ale občané logicky od politiků očekávají návrhy řešení. Osobně
jsem přesvědčen, že můžeme omezit
rozsah těchto ohavných činů. Potřebujeme ale chránit hranice a regulovat
vstup do země jako Australané a akceptovat široká protiteroristická opatření, která používají ve své zemi Izraelci. V Austrálii platí: Kdo do země
jednou vstoupí ilegálně, již tam nikdy
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postarala skupina Melody,“ prozradil Petr Kudláček
z prostějovské buňky sociální demokracie. Z krajských
špiček této vládní strany byli přítomni Roman Váňa,
Pavel Holík, Bedřich Grulich a pochopitelně i Ivana
Dvořáková. Starostka Němčic také vše zahájila. (red)
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NĚMČICE NAD HANOU Čtvrtek 22. září, Palackého
náměstí v Němčicích nad Hanou. Místo pro DĚTSKÝ
DEN S ČSSD, který přinesl program plný písniček, her
a soutěží. „Počasí nám vydrželo po celou dobu programu. Pro děti byl přichystán skákací hrad a o hudbu se
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Petr Sokol zároveň odmítá nápady
současné vlády, jimiž se snaží lidem
diktovat, jak mají žít, a snaží se drtit živnostníky i malé podnikatele. „Dnešní
realita začíná připomínat scény z amerického sci-fi filmu Demolition Man.
Tam vláda v budoucnosti lidem zakáže
nejenom kouřit či pít alkohol, ale také
pojídat tučné věci, maso či dokonce
nadávat. Naše současná vláda se asi

#$%&

nedostane povolení k pobytu či azyl
a je vrácen zpět do země, odkud přišel.
To by mělo platit i u nás.“

5 !$  %6) *

Prostějov včetně krátkodobě hospitalizovaných, které má oddělení
Centra léčebné rehabilitace ve své
péči. „Ergoterapie, která je zaměřená
na zachování maximální možné
míry soběstačnosti, je v některých
zdravotnických zařízeních zatím bohužel v ústraní. Přitom
právě soběstačnost a z ní plynoucí
sebevědomí a dobrý pocit ze sebe
sama dovede u mnohých pacientů
viditelně pozitivně ovlivnit zdraví
i jejich celkový stav. V Nemocnici
Prostějov proto iniciativně nabízíme
možnost konzultací s ergoterapeuty
všem, kteří projeví zájem,“ uzavírá
Jiřina Kubíková s tím, že konzultace
probíhají po předchozí domluvě
kterýkoliv den v týdnu mezi sedmou a patnáctou hodinou.

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Řada příbuzných, kteří se obětavě
starají o své rodinné příslušníky,
později končí v naší rehabilitační
ambulanci s bolestmi zad či ramen.
Příčinou je často špatná manipulace s nemocnými a přetěžování
sebe sama, což můžeme vylepšením
techniky
nebo
zavedením
kompenzačních pomůcek snadno
mírnit. Instalace madel v bytě nebo
změna techniky úchopu opravdu
mnohdy dovede zázraky,“ vysvětluje
Kubíková.
Konzultace s fyzioterapeuty, ale
také s ergoterapeuty ohledně vhodných pomůcek, úprav v bytě nebo
technik při běžných činnostech
přitom mohou využít nejen pacienti
lůžkového oddělení Centra léčebné
rehabilitace, ale celé Nemocnice

!JK<MG<H@IOIÁ>CQJG@=

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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Pedstavujeme podniky a firmy

Kralický Háj v PRLMYSLOVÉ ZÓNT

Mubea v Prostjov nabírá rychlost
Spolenost Mubea patí v prostjovském regionu mezi nejvtší a nejvýznamnjší zamstnavatele. S technologicky náronými výrobky se stala jedním
z lídr v oboru. Svojí rozlohou zabírá svými díly vbec druhý nejvtší díl plochy,
tudíž je reálný pedpoklad, že rst potenciální síly zamstnanosti bude ješt
stoupat. Dokonce již zahájila výstavbu tetího areálu! Práv proto jsme do
sídla nadnárodního koncernu zavítali v našem seriálu už podruhé.
Spolenost Mubea patí mezi nejvtší
výrobce autokomponent se specifickým know-how zameným na snižování
hmotnosti vozidel a snížení emisí CO2, ímž
pispívá k lepší ochran životního prostedí. „Jsme dodavatelem všech významných
automobilových výrobc a v souasné
dob se mžeme pyšnit prestižním ocenním ´Dodavatel pro Auto roku 2017
v eské republice´, Škodu Kodiaq,“ íká
personalistka Michaela Zahnášová.
Stabilitu firmy potvrzuje i skutenost, že
Mubea psobí v prostjovském regionu
již 20 let a je v souasnosti nejvtším zamstnavatelem v regionu. „Bhem své
existence jsme se rozrostli z pvodních

padesáti na tém dvanáct stovek zamstnanc a díky letos otevenému engineering centru jsme se stali jednou z mála lokalit v rámci spolenosti Mubea s vlastním
vývojem,“ dodává Michaela Zahnášová,
která je pesvdena, že úspch spolenosti je ve velké míe urován nejen kvalifikací zamstnanc, ale i tím, že Mubea
klade velký draz také na vzdlávání mládeže. V souasnosti spolupracuje firma
s dvanácti regionálními stedními školami a odbornými uilišti. Výuka tém 150
student, kterým je po ukonení studia
nabídnuto zamstnání ve firm, probíhá pímo ve výrob i uovském stedisku spolenosti. Krom stedoškolského

i zamstnance
vzdlávání spolupracuje firma i s Vysokým
uením technickým v Brn, Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlín, Vysokou školou logistiky v Perov a Vysokou školou báskou - Technickou univerzitou v Ostrav.
Hlavními oblastmi zájmu spolupráce jsou
ešení odborných problém, získávání talentovaných student a podpora výuky.
Jedním z absolvent brnnské technické
vysoké školy, který již bhem studia našel
uplatnní v mezinárodní strojírenské firm
a následn se stal jejím zamstnancem, je
Peter Poljak. „Moje spolupráce s firmou
Mubea zaala na konci tvrtého roníku.
Bhem studia mi bylo umožnno vykonávat odbornou praxi v této firm, což bylo

skvlým propojením teoretických znalostí
ze školy s reálným fungováním spolenosti. Navíc jsem ml již bhem posledního
roníku univerzity zajištné pracovní místo ve stabilní nadnárodní spolenosti,“ popisuje Petr Poljak, který je pesvden, že
mu nový zamstnavatel má co nabídnout.
Firma Mubea bude i v píštích letech nabízet nová pracovní místa. „Uvdomujeme
si, že zásadním pedpokladem pro náš další rst jsou angažovaní, motivovaní, spokojení a vysoce kvalifikovaní zamstnanci,
kterým nabízíme dlouhodobé zamstnání a možnost individuálního kariérního
rstu,“ uzavírá personalistka Michaela
Zahnášová.

Zamìstnanci

Fakta a èísla

Úspěch společnosti závisí na výkonnosti jejích zaměstnanců. Sami si vychováváme
a vzděláváme odborníky a vedoucí pracovníky a trvale investujeme do vzdělání našich
zaměstnanců na všech úrovních vývoje, výroby a managementu.
Samotná společnost Mubea vytvořila v posledních šesti letech víc než 5000 nových
pracovních míst po celém světě. Jedna třetina zaměstnanců pracuje v našich pobočkách v zahraničí.
Jako mezinárodní zaměstnavatel nabízí společnost Mubea nejen zajištěné a atraktivní
zaměstnání, ale také vynikající příležitosti pro vzestup.

Společnost Mubea je lídrem na trhu v mnoha segmentech průmyslu s pružinami a v posledních letech dosáhla globalizace ve všech významných zemích. Dnes realizujeme obrat 2 mld. € s 12.000 zaměstnanci po celém světě ve 36 výrobních a vývojových místech.
Růst společnosti Mubea je proto založen na globální přítomnosti a na technologických
inovacích. Ve zvýšené míře se koncentrujeme na automobilový průmysl jako na šanci
pro náš další rozvoj. Následkem toho jsme v posledních letech zdvojnásobili obrat.
V budoucnosti se budeme snažit nejen o trvalý a ziskový růst, ale také o další inovace,
realizované v nových technologiích.

Elektriká

Operátor výroby

diagnostika a odstraování poruch ve výrob

manipulaní práce související s výrobou

Procesní inženýr

Programátor PLC/ Elektronik

zavádní nových technologií do výroby, analýza
a optimalizace stávajících výrobních proces

diagnostika a programování robotických systém

Své žádosti se strukturovaným životopis zasílejte na: kariera.prostejov@mubea.com, +420 739 380 650 | Více informací na: www.mubea.com

17092211104

Z dvodu rozšíení týmu hledáme kolegyni/kolegu na pozici:
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zprávy z regionu

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

VESNICKÉ OBCH/DKY KRACHUJÍ JEDEN PO DRUHÉM
Skončily prodejny v Lešanech, Březsku, Tištíně
i Dřevnovicích. Ve Skalce mají obecní obchod
PROSTĚJOVSKO „Vesnice jako po vymření!“ Těmito slovy popsala starostka Tištína situaci v obci po srpnovém uzavření jediného zdejšího obchodu s potravinami. Obchody přitom během
posledních měsíců zavřely v celé řadě obcí. Tvář hanáckého
venkova se tak nezadržitelně mění. Jedinou cestou z problému,
který dělá vrásky na čele snad každému starostovi menší obce,
jsou vietnamští provozovatelé nebo obchod dotovaný z obecního rozpočtu. Na nastalou situaci pak nejvíce doplácí staří lidé.
EET, v současnosti tak zavírá jeden
krámek za druhým. Zejména pro
starší obyvatele to však představuje
zásadní problém. Do většího města se
nemají jak dostat a objemnější nákup
domů stejně ani nepřepraví...

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Tradièní obchod nechtìli
hospoda,
ani Vietnamci

Autobusová zastávka,
prodejna potravin, obecní úřad,
kostel a hasičská zbrojnice. To byla
odnepaměti centra společenského
života každé větší či menší vesnice.
Doba se ovšem rychle mění, lidé
s auty nakupují v supermarketech,
ze kterých často spěchají domů k
televizi či k počítači. Tradiční místa,
kde se občané po řadu generací potkávali, mnohde osiřela. Obchůdky v
téměř všech menších obcích se již
řadu let nacházely na pokraji klinické smrti. Pomyslným hřebíčkem
do jejich rakve se stalo zavedení

Nejhůře jsou na tom malé vesnice. Například v Lešanech obchod
v obecních prostorách fungoval
nepřetržitě od začátku osmdesátých
let. „Stávající provozovatelka dala
výpověď nájmu, obchod u nás koncem října zavře. Nového nájemce
jsme hledali, jak jsme jen mohli, ale
nikoho se nám sehnat nepodařilo.
Měli jsme inzeráty v novinách, ptal
jsem se kdekoho, oslovili jsme i Vietnamce. Ti to však odmítli, a to i kvůli
prodejně na jatkách, která funguje

na okraji obce,“ svěřil se Večerníku
starosta Lešan Stanislav Faltýnek
s tím, že žádný zájemce se nepřihlásil,
přestože nájemné v obecních prostorách bylo pouze symbolické.
Co bude dál s budovou v centru
obce, kam lidé chodili nakupovat
desítky let, starosta zatím neví.
„Úplně zchátrat objekt nenecháme,
možná by se zde mohly vytvořit sociální byty. Naštěstí tu máme ještě
obchod na jatkách, kam to ovšem
většina místních má hodně daleko.
A co když skončí i ten?,“ ptá se Faltýnek.
Podobná situace přitom nedávno nastala například v Březsku, Dřevnovicích
a celé řadě dalších menších obcí.

Problémy mají
i vìtší obce
Obecně zatím platí, že čím menší
obec, tím větší problém s obchodem. Nicméně potíže už mají
i lidnatější místa v regionu. Týká se to
například městyse Tištín, kde trvale
žije přes pětistovku obyvatel. „Soukromník u nás zavřel obchod po devatenácti letech v polovině letošních
prázdnin. Kvůli tomuto problému
teď hodně špatně spím. Situace je
u nás o to horší, že nejsme vlastníky

EXKLUZIVNĚ

Obchod v Lešanech p taticet let fungoval v této obecní budov vhodn situované do stedu obce. Pes všechnu snahu vedení obce bude v íjnu uzaven.
Foto: Martin Zaoral

nemovitosti, kde by obchod mohl
fungovat. Pravděpodobně budeme
muset vhodný objekt vykoupit
a následně jej nabídnout nějakému
obchodnímu řetězci. Dosavadní
jednání s nimi mě však spíše zklamala, všechny chtěly příspěvek na
svoji činnost z obecního rozpočtu,“
vyjádřila se starostka Tištína Alena
Vágnerová, která věří, že do zimy se
celý problém podaří vyřešit. „Zatím
k nám dva dny v týdnu zajíždí pojízdná prodejna, ale lidé si na ni ještě
moc nezvykli. Beru to jako provizorní řešení,“ uzavřela starostka.

která má zhruba 250 stálých obyvatel. Před lety zde dokonce
zájemcům, kteří v obci chtěli provozovat hospodu, k ní povinně
přidali i krámek. Nicméně i tato
varianta se ukázala jako trvale
neudržitelná. Od začátku minulého roku zde tedy obchod
i hospodu obec provozuje ve vlastní režii. „Provoz musíme dotovat.
Náklady jdou zejména na energie
a platy zaměstnanců. V uplynulém
roce nás všechno přišlo na sto dvacet tisíc korun. Je to ovšem služba
pro občany, potřebujeme, aby měli
kde nakoupit pečivo a základní poVe Skalce už funguje
traviny. Navíc je to místo pro setkávání, bez něhož si život na vesnobecní obchod
ici dokážeme jen těžce představit,“
Dlouhý boj o udržení obchodu vysvětlil starosta Skalky Antonín
v obci mají za sebou ve Skalce, Frgal.

Hasiská
stanice
Dva zranění,
škoda přes čtvrt milionu korun na okraji Konice
oteve v listopadu
Hroziv vypadající nehoda mezi Vícovem a Ohrozií si vyžádala zran ní obou
idi.
2x foto: Policie +R

VÍCOV Uplynulou středu 20. září
dopoledne vyjížděli policisté k dopravní nehodě, která se stala mezi
obcemi Vícov a Ohrozim. Mladá
řidička osobního auta jela příliš
rychle a v hustém dešti nezvládla
projet zatáčkou ve svém jízdním
pruhu. V protisměru se srazila
s vozidlem, jehož řidič, stejně jako
ona, později skončil v nemocnici.
Škoda na vozidlech přesáhla čtvrt
milionu korun.

„Pětadvacetiletá řidička jela s autem
Audi směrem na Ohrozim, pravděpodobně vlivem rychlosti a hustého
deště nezvládla jízdu, kterou nepřizpůsobila daným podmínkám
a dostala smyk. Následně přejela
do protisměru, kde se bočně střetla
s vozidlem Volkswagen Polo,"
popsala havárii Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
dokončení na straně 13 >>>

V Krumsínì chystají
vodovod a kanalizaci
Krumsín (mls) - Krumsín připravuje výstavbu nového vodovodu
a kanalizace. Projektovou dokumentaci na zásobování pitnou vodou by pro obec měla zpracovat
firma Aqua Procon z Brna za zhruba dva miliony korun, projekt na kanalizaci firma Sweco Hydroprojekt
v částce půldruhého milionu korun.
Údržba mostu

Tvrdá SRÁŽKA u Vícova

KONICE
E Po
P výstavbě
ý t bě k
kanalizali
ce jde o druhou největší investici
v Konici za posledních deset let.
Hasičská stanice, která v těchto
dnech vyrůstá na okraji města,
přijde na bezmála 45 milionů korun. Její slavnostní otevření je naplánováno na 13. listopadu.
Profesionální hasiči v Konici o novou
stanici usilovali více jak deset let. Ta
současná se nachází v budově v centru města. Stanice z padesátých let
minulého století však již nevyhovuje
současným požadavkům na vybavení
a moderní požární techniku. Umístění budovy svým napojením na silnici
neumožňuje plynulý a rychlý výjezd
požární jednotky. Se stavbou nové
hasičské stanice se začalo loni v říjnu. Po

RYCHLÝ
VEERNÍK

Kelčice, Výšovice (mls) - Od
minulého pondělí 18. září probíhá údržba mostu na silnici mezi
Kelčicemi a Výšovicemi. Most
by během rekonstrukce neměl
být uzavřen, na práce upozorňuje
dopravní značení. Práce by měly
skončit 20. října.
Zavøou vodu i køižovatku
Plumlov (mls) - VAK svazku obcí
Plumlov-Vícov oznamuje, že z důvodu havarijního stavu vodovodu
v křižovatce ulic Budovatelská
a Pod Kostelem bude v úterý
26. září omezen průjezd touto křižovatkou. Ve středu 27. září v době
od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v ulicích
Balkán, Za Klášterem, Budovatelská, Pod Kostelem a Bezručova.
Opraví zeï u høbitova
Nezamyslice (mls) - Do rekonstrukce staré hřbitovní zdi by se v dohledné době měli pustit v Nezamyslicích.
Městys na tuto akci získal dotaci.

zjistili jsme

Po rekonstrukci silnice v Nezamyslicích skonily kanály i n kolik centimetr pod úrovní nového hrbolatého asfaltu. Okraje
silnice pitom zstávají na n kolika místech nedod lané.
Foto: Martin Zaoral

roce se přiblížilo její slavnostní otevření.
„Předpokládáme, že do konce letošního
roku budou hasiči vyjíždět ze stávající
stanice a současně pomalu přesouvat
to, co bude možné. Od nového roku

by snad mohli fungovat v nových prostorách,“ reagovala tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková na dotaz Večerníku, kdy hasiči v
nové stanici začnou reálně působit.

Do bývalé zbrojnice v centru města
by se měli přestěhovat členové místního Sboru dobrovolných hasičů,
kteří donedávna živořili v polorozpadlé sokolovně.
(mls)

Oprava silnice v „Nezátkách“ se nepovedla!
NA VÁŠ NÁMÌT
NEZAMYSLICE Odborník žasne
a laik se diví. Tak by se dal stručně
charakterizovat stav „opravené“
hlavní silnice v Nezamyslicích
vedoucí mimo jiné i kolem zdejší
školy. Velké díry, které tu číhaly
na řidiče, sice zmizely, přesto
s výsledkem u místních spokojenost rozhodně nepanuje.

Martin ZAORAL

S rekonstrukcí silnice v Nezamyslicích se začalo poslední týden

v srpnu a po čtrnácti dnech byla
cesta opět otevřena. Zatímco s dobou uzavírky by místní mohli být
spokojeni, kvalita odvedené práce
mnohé z nich naopak naštvala.
„Nová silnice u nás je úplná rarita. Takzvaná oprava nám kanály
spustila o dva centimetry níže,
povrch je hrbolatý a vrásčitý, kraje
nedodělané, někde vrstva asfaltu
zcela chybí,“ popsal Večerníku
výstižně jeden z pravidelných
čtenářů, jemuž člověk při jediném
průjezdu Nezamyslicemi musel dát
za pravdu.

Po rekonstrukci silnice v Nezamyslicích skonily kanály i n kolik centimetr pod
úrovní nového hrbolatého asfaltu. Okraje silnice pitom zstávají na n kolika místech nedod lané.
Foto: Martin Zaoral

S podobně negativními reakcemi se setkal i starosta městyse.
„Jedná se o krajskou silnici. Její
oprava v tomto případě probíhala
zcela v režii Správy silnic Olomouckého kraje, která se rozhodla
z úsporných důvodů využít technologii mikrokoberce, což mělo
vyjít výrazně levněji než celková
rekonstrukce. My jsme to nemohli
nijak ovlivnit,“ řekl nám Vlastimil
Michlíček, který je nejvíce nespokojený s nedodělky na krajnicích.
„Co se týče hrbolatosti nového
povrchu, bylo mi řečeno, že se to

časem ´ojezdí´. Něco podobného
bylo využito při opravě silnice ve
směru na Mořice a skutečně se
to tam po pár týdnech zlepšilo,“
upřesnil nezamyslický starosta,
jemuž silničáři přislíbili, že některé
nedodělky v následujících dvou
týdnech odstraní. „Jinak s tím
však nic moc dělat nechtějí...“
Především rád, že byly „zalepeny“
velké díry, mezi nimiž museli místní kličkovat. „Když už se ale něco
takového dělá, mělo by se to udělat
pořádně,“ uzavřel starosta.
(mls)

V době od 19. do 22. července tohoto roku došlo ke vloupání do garáže
v Dřevnovicích. Pachatel po násilném
překonání vrat z garáže odcizil rybářské
vybavení v hodnotě bezmála pětadvaceti tisíc korun. Policistům z Němčic
nad Hanou se podařilo jako pachatele
ustanovit třiadvacetiletého muže z nedaleké obce. Ten se k činu pod tíhou
předložených důkazů policistům doznal. Přestože odcizené vybavení již stačil rozprodat svým známým, podařilo
se ho policistům nakonec zajistit a vrátit majiteli. Pro své jednání je muž nyní
podezřelý z přečinu krádeže. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.
Vzhledem k jeho kriminální minulosti
mu za tento skutek hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Místo na ryby do basy?

Z přečinu zatajení věci podezírají němčičtí policisté pětačtyřicetiletého zaměstnance firmy z obce na Němčicku.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit tím, že minulý čtvrtek na pracovišti
na toaletě pro zaměstnance nalezl peněženku s finanční hotovostí. Částku 5 500
korun z peněženky vzal a peněženku se
zbylým obsahem na toaletě ponechal.
Peníze si poté uschoval pod vložkou
levé boty. Ve věci je vedeno zkrácené
přípravné řízení. V případě odsouzení
za tento skutek podezřelému hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Peníze schoval v botě

Přes noc z pondělí 18. na úterý 19. září
vnikl dosud nezjištěný pachatel do dílny
autoservisu v areálu bývalého zemědělského družstva v obci na Prostějovsku.
Z dílny, kam se dostal bez použití násilí,
odcizil elektrické ruční nářadí v hodnotě
přesahující dvacet tisíc korun a počítač
značky Apple, jehož současná hodnota
nebyla dosud vyčíslena. Policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Vykradl autodílnu

Minulé pondělí 18. září pět minut před
půl druhou odpoledne došlo v Konici
na stavbě nové budovy k pracovnímu
úrazu dvaapadesátiletého muže. Dosavadním šetřením policisté zjistili, že
měl při nesení břemene couvat a přitom spadl do asi šest metrů hluboké
šachty. Při pádu utrpěl zranění, se kterými byl následně letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc.
Alkohol u muže policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění události
jsou v současnosti předmětem dalšího
šetření.
BYLI JSME
U TOHO
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ně budilo vystoupení Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou.
„Všichni, kteří jste v tomto počasí
dorazili, jste pro nás hrdinové. Proto dnes nepůjde o klasický koncert,
ale budeme vám hrát i na přání,“
pozdravil všechny Jiří Pavlica, který zároveň poděkoval těm, kteří na
Hradišťan do Plumlova dorazili již
podruhé.
Organizátoři letos získali finanční podporu z Ministerstva zemědělství České republiky, navzdory
tomu ztrátu z celé akce odhadovali na bezmála dvě stě tisíc korun...
„Třeba se nám to podaří vydělat jinde. Ale o peníze zas tak nejde. Nejhorší by bylo, kdyby vniveč přišel
všechen ten čas, který jsme tomu věnovali a ve kterém jsme mohli dělat
něco jiného, co nás také baví. A to se
díky všem těm lidem, kteří jsou nakonec tady, určitě nestalo,“ neztrácel
dobrou náladu Marek Otruba, který
si už spřádal plány na další ročník.
„Hrozně rád bych sem příští rok
pozval Jardu Uhlíře. Viděl jsem ho
letos s kapelou na jednom festivalu
a byla to naprostá bomba,“ zasnil se
do budoucna s optimismem.
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PROSTĚJOVSKO S končícím létem
a s tím související vyšší četností atmosférických srážek a postupně se snižujícími
teplotami se řidiči musí připravit i na
změnu stavu a povahy vozovek. Snad
bude ještě alespoň několik týdnů trvat,
než přijdou první mrazíky, přesto již
dnes musíme k vozovkám a jízdě po nich
přistupovat s vyšší opatrností. Své by
o tom mohli říci čtyři řidiči, kteří havarovali během předminulého víkendu na
regionálních silnicích u Kralicí na Hané,
Dzbelu, Mořicích či směrem na Stínavu.

V rámci Svatováclavských slavností se dnes,
tj. v pondělí 25. září, v sále SRC uskuteční
„Uršuloviny“. Jedná se o zábavný pořad
Uršuly Klukové plný scének, vyprávění,
vzpomínek a historek, doplněný písněmi
barytonisty Šimona Pečenky. Hned v úterý 26. září budou moci lidé od 17:00 hodin
vyrazit na cestu u hřiště, kde se bude konat
Nezamyslické mistrovství v jízdě na kolečkových bruslích a dalších přibližovadlech.
Tradičním vrcholem hodů pak bude Nezamyslické vinobraní, které se bude konat
ve středu 27. září v sále SRC. Vše na svátek
sv. Václava od 10:00 hodin hodovou mší
svatou v místním kostele. V programu nebudou chybět hodový lunapark, stánkový
prodej a další atrakce.
(mls, tok)

Martin ZAORAL

NEZAMYSLICE Uplynulou sobotu
23. září byly úvodními akce pro veřejnost v základní škole či fotbalovém areálu, ale také hasičskými závody a výstavou drobného zvířectva zahájeny hody
v Nezamyslicích, které zde budou probíhat až do čtvrtečního státního svátku.

odlomilo jeden plastový směrový sloupek.
Ke zranění osob nedošlo,“ popsal havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při vyšetřování byla způsobená hmotná škoda na vozidle a sloupku předběžně vyčíslena na 120 500 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili na místě uložením blokové pokuty ve
výši jednoho tisíce korun,“ vyjádřil se ještě
k postihu Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Ve středu 20. září,
přibližně hodinu po půlnoci, došlo na
28,5 kilometru dálnice D46 ve směru
na Prostějov k havárii osobního automobilu typu Škoda Octavia. Její řidič
podcenil silný déšť a přírodnímu vlivu
nepřizpůsobil rychlost vozidla.
„Devětadvacetiletý muž v dešti nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a na mokrém povrchu dostal smyk.
Následkem toho automobil vyjel vpravo
mimo komunikaci do příkopu, kde došlo
k otočení vozidla do protisměru, načež

BYLI JSME
U TOHO

karambolu mluvčí prostějovské policie.
Tři hodiny po půlnoci ze soboty 23. na
neděli 24. září řídil jednadvacetiletý muž
v Mořicích osobní automobil značky Honda. K mokré vozovce se přidaly ojeté pneumatiky. Výsledkem této kombinace byl
smyk, vyjetí vpravo mimo vozovku a boční
náraz do skříně plynoměru. „Tato nehoda
se obešla bez zranění osob. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na dvanáct tisíc korun,“ prozradil Kořínek.
K poslední dopravní nehodě na mokré
vozovce došlo v neděli krátce po poledni

mezi obcemi Malé Hradisko a Stínava.
„Šestadvacetiletý řidič Škody Felicie při
projíždění pravotočivé zatáčky dostal
smyk a přejel do protisměru. Tam se bočně střetl s protijedoucím osobním automobilem značky Renault, jehož šofér byl
lehce zraněn a po nehodě přepraven do
prostějovské nemocnice k vyšetření. Výše
způsobené hmotné škody byla v tomto
případě předběžně vyčíslena na čtyřicet
tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí.
U všech řidičů alkohol vyloučily
provedené dechové zkoušky. Po pro-

K první nehodě došlo předminulou sobotu 23. září hodinu před polednem na
silnici z Kralic na Hané do Vrbátek. „Šestadvacetiletá řidička automobilu značky
Renault při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost a styl jízdy
stavu a povaze vozovky a s vozidlem vyjela
mimo komunikaci, kde čelně narazila do
stromu. Dvě osoby byly při havárii lehce
zraněny. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na jedenačtyřicet
tisíc korun,“ sdělil k první havárii František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouc- E *   +   %#' '' +   q"   ' " E'  :;  _%

Michal KADLEC

kého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ve stejný den okolo devatenácté hodiny
pak dvacetiletý řidič Volkswagenu Golf
při jízdě u obce Dzbel dostal na mokré
vozovce smyk a s autem vyjel vpravo
mimo komunikaci. „Tam se vozidlo
převrátilo na střechu a v této poloze se
zastavilo. Při havárii byla lehce zraněna
dvacetiletá spolujezdkyně jedoucí na
zadním sedadle. Ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na patnáct a půl
tisíce korun,“ přidal informace k druhému
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hlídce technického stavu a poškození
policisté u všech vozidel, s výjimkou
Renaultu uvedeného u poslední nehody, na místě zadrželi osvědčení o jejich
registraci. „Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou nyní v současnosti
předmětem dalšího šetření, nicméně je
vysoce pravděpodobné, že na jejich vzniku měla významný podíl i neopatrnost
řidičů při jízdě na mokré vozovce. Ti jsou
tak nyní podezřelí z přestupků podle zákona o silničním provozu,“ uzavřel František Kořínek.

se střetu již nepodařilo zabránit. Srnec byl
při střetu usmrcen, ke zranění osob nedošlo,“ popsal srážku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 51 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Usmrcené
zvíře si převzal člen místního mysliveckého sdružení,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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HLUCHOV Zvěř - černá můra všech
řidičů. Šofér mercedesu neměl na výběr kam strhnout řízení ve chvíli, kdy
mu na silnici mezi „Bělákem“ a Hluchovem vběhl do cesty srnec. Srážka
byla nevyhnutelná...
„V pondělí osmnáctého září po devatenácté hodině došlo mezi obcemi Bělecký
mlýn a Hluchov ke střetu osobního automobilu značky Mercedes-Benz se srncem.
Čtyřicetiletému řidiči mělo zvíře do cesty
z levé strany vběhnout náhle, takže tomu

& ^; ; "  % + >
% * +  
 C  +'  
 ;   ' 
&  %* +-

13

zvíře střet nepřežilo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 203 500 korun. Alkohol u řidičky policisté
vyloučili provedenou
dechovou zkouškou.
Po prohlídce poškození
vozidla na místě zadrželi
osvědčení o jeho registraci,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov. Jak dodal,
usmrcené zvíře si na místě převzal zástupce místního mysliveckého sdružení.
(mik)

vit devatenáctiletého muže z Královehradeckého kraje. Ten se kola zmocnil,
když byl v domě na návštěvě. Poté se
ho pokusil prodat v několika prostějovských zastavárnách. Jejich provozovatelé však z důvodu podezření, že se jedná
o odcizenou věc, kolo odmítli. Pachateli tedy nezbylo nic jiného, než kolo za
částku půldruhého tisíce korun prodat
svému známému. Ten kolo již druhý
den po odcizení musel vydat policistům a ti ho poté mohli vrátit majiteli,“
sdělil Kořínek. „Pachatel utržené peníze mezitím již stačil použít na splátku
dluhu a zakoupení cigaret a alkoholu.
Zbytek poté využil ke hře na výherních
automatech,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. Podezřelý se k činu přiznal. V případě odsouzení mu za
přečin krádež hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
(mik)

>>> dokončení ze strany 11
Havárie naštěstí nedopadla až tak tragicky, jak zprvu vypadalo. „Po nárazu
skončila i s vozidlem na přilehlém poli,
zatímco řidič sjel ve svém směru s autem
do příkopu, kde se převrátil na střechu.
Oba účastníci nehody byli lehce zraněni
a skončili v prostějovské nemocnici na
ošetření,“ přidala k události zastupující

tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Provedená dechová zkouška byla
u obou řidičů negativní. „Škoda byla
předběžně vyčíslena na 280 tisíc korun.
Nehodou se nadále policisté zabývají
a provádí další šetření,“ dodala Zajícová.
(mik)
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KOSTELEC NA HANÉ Policie
po dvou týdnech pátrání objasnila
případ ukradeného horského kola
z domu v Kostelci na Hané. Mladík
z Královéhradeckého kraje kolo
prodal kamarádovi a výtěžek propil,
prokouřil nebo prohrál v automatech. Je ale potřeba pochválit majitele zastaváren, kteří odmítli kolo
vykoupit a upozornili policisty.
„V úterý dvanáctého září došlo v bytovém domě v Kostelci na Hané ke krádeži pánského horského jízdního kola
značky Rock Machine. Jeho majitelem
byla vzniklá škoda vyčíslena na sedmnáct tisíc korun,“ připomněl již dva
týdny starý případ František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak nyní informoval, zloděje už policisté dopadli. „Provedeným šetřením se
policistům obvodního oddělení Prostějov 2 podařilo jako pachatele ustano-
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Auto
rozpáralo
kance!

PROTIVANOV Minulý čtvrtek 21.
září o půl čtvrté ráno došlo na silniční komunikaci mezi Malým
Hradiskem a Protivanovem k dopravní nehodě
osobního automobilu
s prasetem. Kance náraz
doslova rozpáral, celková škoda se přehoupla přes
dvě stě tisíc korun.
„Zvíře do cesty automobilu typu Škoda Rapid z pravé strany vběhlo náhle
a jeho dvaačtyřicetileté řidičce se střetu již nepodařilo zabránit. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo,

TEKLA KREV

U Protivanova

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz
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tipoval, že dorazí sedmasedmdesát
návštěvníků. Jeho tip se naštěstí
nenaplnil, během celého dne přišly necelé čtyři stovky lidí.
Všichni přítomní si užívali dobré
víno, chutné jídlo i skvělou muziku. Postupně jim zahrály cimbálová
muzika z Milotic, slovenská skupina
Družina či kapela Kranz, která je revivalem Jiřího Schelingera. I letos
je pobavil historický průvod, ohňová show a vystoupení Veselých
kraviček či Čiperných babiček.
Největší pozornost však zaslouže-
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Foto: Martin Zaoral
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PLUMLOV Proměnit vodu ve víno. To bylo zbožné přání organizátorů letošního Plumlovského Vinobraní. Obojího totiž bylo v sobotu na
nádvoří plumlovského zámku více než dost. Zatímco víno v útrobách
příjemně hřálo, chladný déšť zkrápěl všechny, kteří přišli za dobrým
jídlem, pitím i muzikou. Pakliže by se však víno spustilo ještě z nebe,
po svých by domů neodešel zřejmě nikdo... Večerník sledoval vše
pěkně zblízka.

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní zpravodajství

Plumlovské Vinobraní se na nádvoří
zdejšího zámku konalo již po jedenácté. S tak špatným počasím, jaké
panovalo uplynulou sobotu, se však
dosud nepotýkalo. „Naposledy nám
počasí na vinobraní dokonale vyšlo v roce 2009. Tehdy tu hrál také
Hradišťan a stovky lidí přišly jen tak
v tričkách. Letos je to o poznání horší. Proto smekám před všemi, kteří
navzdory této slotě dorazili,“ vyjádřil se předseda pořádajícího Spolku
Plumlovských nadšenců Marek Otruba, který den před konáním akce

7ଙ/F[BNZTMJDÎDIWZQVLMZ
HRDINY
PLUMLOVSKÉHO
VINOBRANÍ
NEODRADIL
ANI
DÉŠŤ
Oblíbená akce se letos potýkala s nejhorším počasím ze všech jedenácti ročníků
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Spadl do šachty!
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aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

„ŽÁDNÁ
DÍVČÍ
VÁLKA
SE
NEKONALA!“
Kamila Štětařová se na Facebooku líbila nejvíc, ve finále
MISS Prima křivky 2017 se však korunky už nedočkala
PROSTĚJOV Ten, kdo se opravdu
dívá, ji umí najít. Krása. Pěknou vizáž objevujeme v nejrůznějších podobách, avšak někdy zapomínáme
hledat sami v sobě. Minulé úterý se
to v pražském Branickém divadle
hemžilo rovným tuctem krásných
dam, které se „rvaly“ v soutěži o nejkrásnější a nejvíce charismatickou
ženu oblých křivek ČR a SR - MISS
Prima křivky. Mezi nimi byla i teď v
pátek čerstvě sedmadvacetiletá Kamila Štětařová z Pivína, jako jediná
zastupující prostějovský region
a současně i moravskou část. V obrovské konkurenci se sice rodačce
z Kobeřic nepodařilo vystoupat na
medailové stupně vítězů, dočkala
se však vedlejšího ocenění, které její
účasti dodalo punc úspěchu. Večerník den poté nahlédl pod pokličku
nejen samotného finále, ale i jeho
zákulisí... Přinášíme evám xkluzivní zpověď čerstvé držitelky titulu
MISS Prima křivky - Facebook
2017.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Josef
POPELKA
A
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 Máte za sebou finálový večer
prestižní soutěže. Jaké jsou bezprostřední dojmy z celého letošního
ročníku?
„Super, super, super! Když něco dělá
skvělá parta, tak se věc vždycky musí
podařit. (úsměv) Tím nemyslím jen finalistky, ale celý organizační tým v čele
s Markétou Zámyslickou. Dále to byli
všichni partneři, a sice jak ti mediální,
kteří se starali o to, aby nás šlo vidět,
především ale ti hlavní. Ulla Popken,
jenž dodávala oblečení, celý tým OB
Kliniky nebo Martin Dindoš a jeho
skvělý produkt Allivictus. Tahle soutěž má obrovský potenciál a každým
rokem je o stupínek lepší.“
 Jak vypadala vaše závěrečná příprava?
„Jelikož jsem v pátek před finále
onemocněla, první dva dny příprav
jsem ležela v posteli. (pousměje se)
V neděli večer jsem se přesunula do
Prahy. Bydlení jsem měla zajištěné
u svého kamaráda, měla jsem tak
o nabitý program postaráno. Sama
jsem v Praze tři roky žila a pracovala,
takže ještě po pondělní celodenní
zkoušce v divadle na finálový večer
jsme stihli projít má nejoblíbenější
místa a navštívit nějaké bary. (smích)
V samotný finálový den jsem vstávala

docela pozdě dopoledne, v koupelně máme největší strach a proč. Celý finámě čekal motivující vzkaz na zrca- lový večer byl totiž ve znamení živlů
a my finalistky jsme byly podle toho
dle... Bylo to hrozně dojemné.“
 Dlouho jste tajila, co si připrarozděleny. Třetí otázka nám už
vujete. Jaká byla tedy vaše volnebyla předem známa, loná disciplína?
sovala se na místě. Tak si
„Již od prvního castingu jsem
mohla porota ověřit našI
měla rozhodnuté, že chci hrát
pohotovost při odpodivadlo. Napřed jsem měla
vídání. Naopak jsem
naplánovanou scénku z prose obávala své volné
středí šantánu, se kterou mi
disciplíny. Na tom si
pomáhal kamarád Honza Nemyslím nejvíce zádbal. Nakonec po dohodě s vevisí celý výsledek.
dením soutěže jsem předvedla
Monolog mi moc
Monolog Stelly od Lumíra
neseděl, protoKubátka. Příběh pojednává
že na moji
o zhrzené milence, kteráá
p vahu
po
povahu
si plánovala svatbu se
byl
svým milým. Ten ji
tak akorát okradl o peníze
a utekl.

Monolog byl
pro mě hodně velký oříšek. Dost se tam
střídaly emoce. Vztek, pohrdání, zoufalství, pak naprosté šílenství
měla vystřídat chvilková euforie.
Bylo to opravdu náročné.“ (smích)
 Zkuste nám přiblížit samotné finále, jak probíhalo?
„Finálový večer se konal v Branickém divadle. Byly jsme hodnoceny ve třech disciplínách, kterými
byly rozhovor, volná disciplína
a módní přehlídka. Hodnotila
nás šestnáctičlenná porota v čele
s předsedou Radkem Johnem.
V průběhu večera se o doprovodný program postarali zpěváci
Pavel Horejš, pseudonym Pekař,
loňská vítězka MISS Prima křivky Leona Šenková a Juraj Hnilica.
Ten nás také doprovázel při módní přehlídce, takže jsme musely
nejen dávat pozor na choreografii,
ale také na to, ať se vyhneme zpěvákovi na pódiu. Celému večeru udávala směr skvělá moderátorka Aneta
Christovová, která byla úžasná. Hrozně nám pomáhala, hlavně při rozhovorech, ale také v zákulisí.“
 Která z disciplín vám seděla nejKterá
více, a našla se ta, jež jste se naopak
nejvíce obávala?
„Nejvíce mi sedl asi rozhovor. Dvě
otázky nám byly předem známé.
V první jsme se měly představit publiku, ve druhé prozradit, z jakého živlu

Foto: archiv K. Šttaové

moc vážný. Raději hraji komedie, ráda
bavím publikum.“ (úsměv)
 Co ostatní
o
děvčata, jak jste si navzájem sedly?
„Holky jjsem za celou dobu nevnímala

 Získala jste určitě nejen cenné
zkušenosti, ale poznala také nové
lidi. Zůstáváte s někým v bližším
kontaktu?
„I když je již po soutěži, moje povinno-

 Užila jste si VIP party?
„Moc. O to víc, že finalistky zajišťovaly
občerstvení. Všechno sladké pekly holky nebo jejich rodiny a o raut se starala
sama Markéta Zámyslická. O to to

Holky jsem za celou dobu
nevnímala jako konkurentky.
Opravdu jsme byly parta,
co táhla za jeden provaz!
jako konkurentky. Opravdu jsme
jak
byly parta, co táhla za jeden proKaždá měla nějakou vlastnost,
vaz. K
která na nás vynikla a každá byla
osobno
osobnost. Letos to bylo opravdu těžké, hlavn
hlavně pro porotu, vybrat tu nejlepší. Pomáhaly
Pomá jsme si také, když některá
měla ně
nějaký splín. Vždyť jsme byly
taková vvětší rodina. (smích) Půl roku
jsme spolu
spo byly denně v kontaktu.“
 Boh
Bohužel to na medailové umíszískala jste ale jedno
tění nestačilo,
nes
z vedlejších
vedle
ocenění. Co na něj říkáte?
„Ano, získala jsem titul MISS Prima kkřivky Facebook 2017. Tenhle
titul pro mě znamená víc než
hod
hodnocená první tři místa. Je
to totiž titul od lidí, takže jsem
ta
taková neoficiální ´MISS symppatie´. (úsměv) To si myslím,
žže je důležitější. Pokud se
mám uplatnit v plus size modeling
lingu, tak si k němu cestu najdu
i be
bez korunky!“
 Proč myslíte, že to nevyšlo?
„To se nedá tak jednoznačně určit.
Myslím si, že to bylo volnou disciplínou. Opravdu
Op
mi role moc nesedla.
Hlavně lidi více zaujme komedie,
u které se smějí, než vážné drama.
Lidé se v dnešní době chtějí spíše bavit. I od takového večera se to očekává. Leto
Letos jsme byly hodně vyrovnané
a každá disciplína byla něčím zajímavá. V průběhu
p
večera mohli diváci
vidět zpěv,
zp divadelní scénky, pantomimu, ttanec nebo finalistku, co hrála
na kontrabas.
kont
“
 Jak vám vyhovovalo téma letošročníku?
ního ro
„Téma bbylo fajn. Sama jsem totiž taky
živel.“ (smích)
(s
 Co říkáte
ř
na vítězku?
„Vítězka Libuška Dvořáková nám dala
najevo ssvé ambice již na prvním soustředění
středění. Není se čemu divit. Je totiž již
v plus si
size modelingu zkušená a soutěžemi protřelá.
p
Má za sebou několik
přehlíde
přehlídek a tohle prostředí je jí dobře
známé. Šla si za svým snem a ten se
Lib
š splnil. Jinak jako člověk je to
Libušce
hodná, milá, vtipná ženská, co nepokazí žádnou legraci, a má hlavu plnou
nápadů. Vyhrála tedy ta nejlepší.“
 I když se jednalo o vaše soupeřky, měla jste nějakou favoritku?
„Moje favoritky se všechny umístily. Částečně jsem tedy jasnovidec.
(smích) Ještě jsem tedy čekala, že nějaká ocenění získají Tereza Matoušová
a Denisa Lhotská. Obě holky pro mě
jsou velmi zajímavé. Ale jak už jsem
řekla, letos to bylo opravdu hodně
těžké.“
 S kým jste si nejvíce rozuměla
a proč?
„Byly jsme taková větší skupina. Nejblíže mi ale byly Míša Šachlová, Romana Siváková, Eliška Pešková, Vendula Hřídelová a Tereza Matoušová.
S těma jsem si rozuměla vážně nejvíc.
Holky byly prostě moje krevní skupina. Opravdu se celá dvanáctka bavila
dohromady a žádná dívčí válka se nekonala.“ (úsměv)

sti finalistky neskončily. Ve velmi brzké
době mě čeká focení kalendáře se všemi finalistkami v šatech Ully Popken.
Budeme tak zase celý tým pospolu.
Jsou holky, s nimiž bych určitě chtěla
zůsta co nejvíce v kontaktu.“
 Jaká byla atmosféra, respektive
podpora v hledišti?
„Neměla jsem celý autobus, jako třeba
minulý rok Lucka, ale měla jsem tam
nejbližší rodinu, kolegyně z práce a pár
kamarádů. Takže aplaus byl velký, byly
jsme všechny dojaté.“
 Co vás v projektu MISS Prima
křivky čeká dál?
„Zatím vím pouze o focení kalendáři,
ale je teprve pár dní po soutěži. Myslím, že zbytek se teprve dozvím. Mám
rozjednanou spolupráci, kterou zatím
čtenářům neodtajním... Navíc od listopadu nastupuji na specializační vzdělávání ve svém oboru radioterapie, které
budu studovat v Praze.“

bylo lepší, bylo to připravené s láskou.
(úsměv) Strašně rychle ta party utekla.“
 Máte už nějaké ohlasy na účinkování v soutěži?
„Ano, již v průběhu celé soutěže jak na
moji osobu, tak celkově. Naštěstí byla
spousta těch kladných a podporujících.
Našli se ale i tací, co nedovedli nic jiného
než kritizovat. Například že parta tlustých
holek soutěží o to, která je nevíce tlustá...
Jenže tito lidé si nikdy o soutěži nic nepřečetli, celý smysl akce jim naprosto uniká a
dokážou jenom kritizovat.“
 Šla byste do toho znovu?
„Co se týče časové náročnosti, byla
soutěž velmi zatěžující. Ale pokud si to
přeberu, kam mě to posunulo, tak jednoznačně ano. Šla bych určitě zápolit
znovu.“
 Co byste vzkázala dalším, potenciálním, soutěžícím?
„Holky, nebojte se a určitě se přihlaste!
Zážitky stojí za to.“

UŽ MÁ JMÉNA
PRAHA, PROSTĚJOV Úterní galavečer soutěže MISS Prima křivky
byl nabitý pozitivní energií, skvělými výkony hudebníků a především
talentovanými, charismatickými
a okouzlujícími finalistkami. Jednou z nich byla i Kamila Štětařová
z Pivína. Jak si vedla a jak všechno
dopadlo?
Finalistky MISS Prima křivky 2017
se nejprve předvedly ve skvělé úvodní
choreografii Pavla Strouhala. Za dřinu, pot a slzy, které na soustředěních
proklínaly, jim byl sladkou odměnou
bouřlivý potlesk diváků. Následoval
rozhovor s moderátorkou, po kterém
byla na programu volná disciplina, ve
které finalistky uplatnily svůj talent
pro herectví, zpěv, tanec, pantomimu,
tvůrčí psaní. Vrcholem večera byla nesporně módní přehlídka v modelech
značky Ulla Popken.
To vše ve vyprodaném Branickém
divadle hodnotila osmnáctičlenná
porota, než vynesla konečný verdikt.
MISS Prima křivky 2017 se stala Libuše Dvořáková z Dolní Cerekve! Ta
naprosto okouzlila porotu svou volnou disciplínou, kde v roli režisérky
působila jako profesionální herečka.
Druhé místo a titul 1. vicemiss Prima
křivky obsadila Eliška Pešková z Prahy, která jako volnou disciplínu zvolila

VÍTĚZEK!

pantomimu a očividně se jí tato netradiční volba vyplatila.Na stupínku
třetím se umístila a titul 2. vicemiss
Prima křivky získala další Pražanka
Romana Siváková. Její sytý hlas při
písni Hříšnej jazz divadlem doslova
rezonoval, což porota náležitě ocenila.
Rekordní počet fanoušků hlasoval
přímo na webových stránkách soutěže www.primakrivky.cz. Finalistkou, která okouzlila nejvíce a získala
tak titul MISS Prima křivky Internet
2017 byla opět Libuše Dvořáková
a nejvyšší počet hlasů na webových
stránkách Krásné baculky a tím i titul
- MISS Prima křivky-Krásné baculky 2017 získala Romana Siváková.
A největší počet ´lajků´ na sociální
síti Facebook pak obdržela Kamila
Štětařová z Pivína.
Na galavečeru vystoupil v rámci kulturních okének Pekař s kapelou, Juraj
Hnilica, loňská vítězka a zpěvačka
Leona Šenková a Pavel Horejš s kapelou. V porotě mohli diváci vidět kromě předsedy Radka Johna mladého
talentovaného herce a dabéra Pavla
Dytrta, moderátora ONETV Patrika Černocha, místostarostu Městské
části Prahy 4 Lukáše Zichu, bývalého
ministra spravedlnosti a nynějšího
europoslance Jiřího Pospíšila i mnohé
další.
(red)

vizitka
KAMILA ŠTĚTAŘOVÁ
✓ narodila se 29. srpna 1990 v Kobeřicích
✓ momentálně žije v Pivíně
✓ vystudovala Lékařskou fakultu Ostravské
univerzity
✓ pracuje jako radiologický asistent na odděle
ní radiační onkologie v prostějovské nemocnici
✓ je chovatelkou a výcvikářkou koní ve Skalce, ráda se baví s přáteli,
plave a ráda houbaří
zajímavost: věnuje se tanečnému odvětví pole dance

letos slavíme jubileum...

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

BURZA PRÁCE A VZDÌLÁNÍ S REKORDNÍ ÚÈASTÍ

navštívili jsme

15

Původní reportáž
a exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC

Spokojenost vládla „Je to velká možnost najít nové zamstnance,“

na všech stranách shodovali se zástupci firem
PROSTĚJOV Kdo tam nebyl, jakoby neexistoval. Toho si byly
dobře vědomé firmy, školy a učiliště, které se zúčastnily v pořadí
druhého ročníku Burzy práce a vzdělání ve Společenském domě v Prostějově. Uplynulou středu se tak prostějovský „kulturák“ stal skutečným centrem práce a vzdělání. Firmy i školy prováděly nábory do svých řad, jejich stánky byly obležené nejen
mládeží, ale i dospělými. PROSTĚJOVSKÝ Večerník stejně jako
u loňské premiéry vydal k této události speciální přílohu a pochopitelně nemohl chybět ani při samotné akci.

„Jsme rádi, že se nám společně s Úřadem práce Prostějov a dalšími institucemi podařilo zorganizovat něco tak
velkého a potřebného, což burza práce bezesporu je. Nikdo nepochybuje
o tom, že podobné akce jsou dneska
velmi potřebné. Obzvláště v Prostějově, který se může po Praze chlubit
druhou nejnižší nezaměstnaností v republice. To má ale i odvrácenou stranu
mince. Mnohé firmy mají nedostatek
pracovních sil a právě tato akce má
pomoci tomu, aby se situace na trhu
práce zlepšila,“ uvedla na začátku středeční Burzy práce a vzdělání Helena
Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově.
Patronát nad akcí převzala také primátorka Statutárního města Prostějova.
„Velmi rádi podporujeme podnikatel-

ské aktivity v Prostějově, navíc budujeme již druhou průmyslovou zónu,
o kterou je mezi investory také zájem.
Bohužel v posledních dvou letech
slýcháme od firem, že lidově řečeno
nejsou lidi, které by mohly zaměstnat.
I proto jsem ráda, že se podobné burzy konají a nejenom firmy, ale i školy
a učiliště tady mohou činit pohovory
s potenciálními studenty a následně
i pracovníky. Nikde jinde nejsou vzájemná setkání mezi zaměstnavateli
a budoucími možnými zaměstnanci
tak bezprostřední,“ řekla Večerníku
Alena Rašková, která na burze byla
osobně přítomna.
V pořadí již druhá Burza práce
a vzdělání v Prostějově byla rekordní, zúčastnilo se jí 35 firem, 12 škol
a přišlo 1 500 návštěvníků!

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Už během středečního rána začaly ke Společenskému domu v Komenského ulici
proudit davy lidí. V drtivé většině
šlo o školní mládež, mezi kterou
se však objevovali i dospělí lidé.
V „kulturáku“ se ale nekonal žádný
koncert. Takto hojně navštěvovaná je totiž Burza práce a vzdělání,
kterou už podruhé uspořádala ve
spolupráci s Úřadem práce České
republiky Okresní hospodářská
komora v Prostějově. Rekordní
počet firem, tucet škol nebo učilišť
a půldruhého tisíce návštěvníků.
Tato čísla hovoří za vše.
V hlavním sále i sousedních saloncích
byly zřízeny vkusné stánky pětatřiceti
společností a dvanácti škol, kde zástupci jednotlivých subjektů odpovídali na
mnohé dotazy návštěvníků. „Vloni
jsem tady byla s mamkou, ale dnes
jsem přišla sama. Chci si vybrat to, co
bych v budoucnu ráda dělala. Láká mě
být zdravotní sestrou. Doma mi ale
říkají, že jinde bych si vydělala víc, tak
nevím. Ale o peníze mi zas až tak nejde,
ráda bych dělala práci, která mě bude
i bavit,“ svěřila se Večerníku čtrnáctiletá Veronika Nakládalová, kterou příští
rok na jaře čekají přijímačky na střední
školu. A vzhledem k tomu, co řekla,
nebylo divu, že dlouhé minuty strávila u stánku střední zdravotnické školy
a společnosti Agel, která provozuje
prostějovskou nemocnici.

F o too r epp o r t á ž

BYLI JSME
U TOHO

Hned po zahájení burzy byl sál Spoleenského domu zapln n. O svém budoucím
zam stnání se pišlo poradit pldruhé tisícovky lidí.

V poadí druhá Burza práce a vzd lání zaznamenala rekordní návšt vnost. Zejména mladí lidé se zajímali o profesní možnosti
své budoucnosti.
2x foto: Michal Kadlec

Do svých řad ale návštěvníky burzy
lákali zástupci strojírenských podniků,
oříškárny Alika, výrobců pneumatik,
čerpadel, hodně zájemců o informace
zaregistrovaly firmy masného průmyslu, výrobci bižuterie, vše pak dokořenili vystoupení policistů a vojáků. „S letošní burzou jsme velice spokojeni,
zúčastnili jsme se i té loňské. Vidíme
tady velmi mnoho možností, jak nabídnout uchazečům tento typ studia,“
řekl Večerníku Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany v Brně.
Podle něj mají mladí lidé opravdový
zájem studovat a následně i působit
v Armádě ČR. „V posledních letech
nám na rozdíl od jiných škol počet studentů rapidně narůstá. A možná byste
se divil, kolik i mladých dívek chce
být součástí armády. (úsměv) Těch
důvodů je tu celá řada. Především jde
o finanční zabezpečení, ale také se do

toho promítá fakt, že hodně mladých
lidí v současné krizové politické situaci ve světě vidí řešení své budoucnosti
právě v uniformě,“ dodal Šidla.
Dlouhé fronty lidí postávaly rovněž u stánku firmy Mubea, která
v Prostějově zaměstnává stovky
pracovníků. „Jsme určitě vděční za
to, že Úřad práce a Okresní hospodářská komora podobné akce organizují.
Všechny firmy v Prostějově a okolí
bojujeme s nedostatkem pracovních
sil, protože nezaměstnanost je tady
na nejnižší úrovni v historii. Dnes
bych vypíchla i samotnou organizaci
akce. Chodí sem žáci z nejrůznějších
škol velice organizovaně a společně
pod vedením zástupce Úřadu práce
prochází jednotlivými odděleními.
Není to tedy pouze o tom, že sem přijdou žáci škol, rozprchnou se po sále
a sami obchází stánky. Vždy mají od-

borného průvodce. Burza práce má
proto určitě velký smysl. A to jak pro
nás zaměstnavatele, tak pro všechny,
kteří přemýšlí o své pracovní budoucnosti,“ sdělila Večerníku Michaela
Zahnášová z personálního oddělení
společnosti Mubea. S podobnými
pocity se svěřili i další zástupci firem,
které příchozím zájemcům nabízely
práci.
Pořadatelé pro návštěvníky druhého
ročníku Burzy práce a vzdělání nabídli
ale poutavý program i před Společenským domem. Tady vévodili zájmu
mladých lidí především vojáci, kteří
zde vystavili bojovou techniku. Středeční akce se prostě vydařila po všech
stránkách. Organizátoři už nyní myslí
na další ročník, který by měl přinést
další rekordy. Nikdo totiž neočekává,
že by se trh práce během jediného
roku zlepšil...

jak to žilo na pracovní burze...

3x foto: Michal Kadlec

Své um ní na burze pedvád ly i pracovnice kos- Velký zájem píchozích chlapc vzbudil i stánek vý- Ped Spoleenským domem lákali do svých ad
metického salonu a kadenictví.
robc pneumatik.
i vojáci Armády eské republiky.

„Zájem je velký. Úèast na burze nebyla pro nikoho ztraceným èasem,“
konstatuje ředitelka Okresní hospodářské komory Helena Chalánková
PROSTĚJOV Unavená, přesto šťastná. Jedna z hlavních organizátorek čtvrteční Burzy práce a vzdělání považuje akci
oprávněně za vydařenou. Ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková ochotně odpověděla
Večerníku na otázky, které směřovaly k hodnocení velkolepé akce. Tu podle dostupných informací navštívilo ve Společenském
domě až patnáct set lidí!
 Jak náročné bylo letošní Burzu
práce a vzdělání připravit a zorganizovat?
„Velmi náročné! Burzu v Prostějově organizují společnými silami tři instituce
- Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce v Prostějově a Statutární město Prostějov. V čele všech stojí
ženy, a my ženy jsme perfekcionistky.
A to je asi pro nás i kámen úrazu...
(úsměv) Prostě chceme, aby vše běželo
a bylo bez jediné chybičky, ono to však
u takových velkých akcí není úplně
možné. Mám na mysli například počasí,
to bohužel nejde naplánovat ani ovlivnit. A letos nám dalo opravdu zabrat, ale
nakonec i přes jeho nepřízeň vše dobře
dopadlo. Čáru přes rozpočet nám také
udělaly kolotoče, které zabraly téměř
všechna možná parkovací místa kolem
Společenského domu... Ale i s touto
situací bylo nutné se vypořádat. A asi
nemá cenu se zmiňovat o všech možných povoleních a administrativních
úkonech, které je nutné zařídit a vyřídit.“

 Kolik se letos burzy zúčastnilo
firem, škol a dalších subjektů?
„Firem bylo pětatřicet a k nim dvanáct
odborných škol. Dále zde měli stánky i organizátoři, tedy Okresní hospodářská komora, Úřad práce, Svaz průmyslu a dopravy. Své zastoupení ohlásilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Takže Společenský
dům byl opravdu zaplněný odshora dolů.“
 Je tedy pravdou, že o tuto akci je
rok od roku stále větší zájem mezi firmami či školami?
„Ano, zájem ze strany zaměstnavatelů
i škol je opravdu velký. Po úspěchu prvního ročníku v loňském roce se není
čemu divit. Mohu uvést konkrétní srovnání v číslech týkající se návštěvnosti.
Loni se účastnilo kolem třinácti set
osob, v letošním roce se pohybujeme
ještě o dvě stovky, což je na Prostějov
úctyhodné číslo. Jako srovnání můžeme vzít návštěvnost loni na burze v krajském městě Olomouc, kdy burzou na
Floře prošlo kolem jednoho tisíce a sedmi set návštěvníků.“

 A proč tomu tak je?
„Snažíme se každý rok vymyslet něco
nového, atraktivního, lákavého pro
všechny. Celá naše burza je moderovaná, doplněná módní přehlídkou,
tancem, ochutnávkami, prezentacemi
firem na pódiu, rozhovory zástupců
vystavovatelů s moderátorem. Připravili jsme i ukázky přijímacího pohovoru
v angličtině a němčině a ukázku assessment centra, což je skupinová metoda
výběru. Nechyběly rady pro všechny,
kteří chtějí zaujmout u výběrového řízení, včetně možnosti konzultace s vizážistkou. Třešničkou na dortu letošní burzy byla venkovní expozice. Tady +byla
připravena souprava tahače s návěsem
a zájemci o práci profesionálního řidiče
si mohli promluvit přímo s člověkem
z praxe - s jedním z nejlepších profesionálních řidičů v České republice Rudolfem Pokorným. Velkým lákadlem pro
všechny byla vojenská technika Armády
ČR a Vojenské policie, včetně přehlídky
zbraní. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost prohlédnout si vojenská vozidla,
která se účastnila zahraničních misí.
A co jsem měla možnost se podívat,
bylo venku kolem všech aut plno.“
 Jak byste zhodnotila průběh
akce? A splnila svůj účel?
„Vzhledem k celkovému způsobu organizace, danému dohromady společně

“

„Aktuální nezaměstnanost na Prostějovsku
2,9 procenta je historicky na nejnižší hranici.
Jsme na tom stejně jako hlavní město Praha.
Takže je zřejmé, že v evidenci Úřadu práce
se lidi schopni pracovat jednoduše nenajdou...

s ředitelkou Úřadu práce, byl průběh
burzy výborný. Mám na mysli především systém průvodcovství. Všichni zájemci ze základních i středních škol byli
předem objednáni na určitou hodinu,
poté rozděleni do skupinek a provedeni
v čele s průvodcem cíleně celou burzou.
Největší nápor byl přesně jako v loni
během celého dopoledne. A jestli burza
splnila svůj účel? Rozhodně ano! Všichni, kteří přišli, tak měli možnost se seznámit s významnými zaměstnavateli,
domluvit si stáže, praxe, případně pouvažovat o změně zaměstnání. A jak jsem
se poptávala u vystavujících i návštěvníků, spokojenost byla na obou stranách.
U nikoho jsem nezaznamenala, že by
účast na burze byla ztraceným časem.“
 Během burzy proběhl i takzvaný
kulatý stůl, tedy diskuse představitelů OHK, Úřadu práce, zástupců
města se zástupci firem. Můžete prozradit jeho průběh, a zda tato schůzka splnila svůj účel?

„Já vás nejdříve doplním, důležitými
účastníky kulatého stolu byli i zástupci základních a středních škol a také
starostové obcí. V rámci diskuse se
všichni zúčastnění domluvili na užší
spolupráci při dnech otevřených
dveří ve firmách a při realizaci exkurzí žáků a studentů do firem. Je velmi
žádoucí, aby se mladí lidé seznámili
s realitou firemního prostředí a s moderními pracovními procesy. Společnými silami chceme aktivně do těchto prohlídek zapojit i rodiče, protože
ti mají rozhodující slovo při výběru
dalšího studia či povolání.“
 Není tajemstvím, že při velmi
nízké nezaměstnanosti v Prostějově
chybí firmám pracovníci. Jak z tohoto problému podle vás ven?
„Na tuto otázku není vůbec jednoduché odpovědět. Aktuální nezaměstnanost na Prostějovsku 2,9 procenta
je historicky na nejnižší hranici. Jsme
na tom stejně jako hlavní město Praha.

Foto: Michal Kadlec
Takže je zřejmé, že v evidenci Úřadu
práce se lidi schopni pracovat nenajdou.
V České republice je problém ten, že
lidi nejsou zvyklí se za prací stěhovat.
I dojíždění nám většině dělá problémy.
Takže kde najít lidi? Co jiného zaměstnavatelům zbývá než začít shánět za našimi hranicemi. Největší poptávka je po
Ukrajincích, Rumunech, Bulharech...
Ale dle mého názoru je nutné změnit
jednak celý sociální systém, především
vyplácení sociálních dávek, dále radikálně změnit systém vzdělávání. Je nutné
dokonalejší zapojení studentů do praxe
a zejména přiblížení učňovského školství systému duálního vzdělávání, jak je
tomu u našich sousedních zemí. To je
ale záležitost politiků...“
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Veškeré plány, byť velmi dobře rozpracované a načasované, Prostějovanům zkříží
neochota druhých osob, na něž se spoléhali. Nedá se nic dělat, tento týden nebude
nakloněn žádným převratným cílům, bude to chtít velkou trpělivost.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Rádi se
zasmějete neúspěchům druhých,
vaše škodolibost se vám ale v závěru
týdne šeredně vymstí. O víkendu
budete nutně potřebovat pomoc,
ovšem každý se na vás vykašle. Holt,
jak se do lesa volá...
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Obdržíte
odměnu, která vás hodně potěší.
Tím pádem dostanete chuť do další práce, ovšem nesmíte být příliš
naivní. Ne za všechno dostanete
peníze. Navíc vám jeden z dobrých
nápadů ukradne kamarád.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Můžete si finančně přilepšit, ale nesmíte být líní. V současnosti jste
přesvědčeni, že zbohatnout se dá i
bez tvrdé práce. Ano, dá, ovšem to
není váš případ. Vám se peníze bez
mozolů sypat nebudou.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Čeká vás
návštěva lékaře, od něhož se dozvíte vše potřebné o svém zdravotním
stavu. Dohromady se nemáte čeho
bát, až na jednu výjimku. Budete
muset omezit alkohol, játra máte
nadranc!

LVI – 22. 7. až 22. 8. Hodně vás
potrápí potomek. Hned v úvodu
školního roku totiž schytal velmi
špatné známky, vy se to ovšem dozvíte takřka jako poslední. Není
divu, že doma to bude vřít, budete
muset přitvrdit ve výchově.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Neupínejte své naděje k jediné osobě,
která vám slíbila pomoc ve finanční
nouzi. Hledejte i jiné možnosti, kde
vzít rychle peníze a nekrást. Nejlepší bude se obrátit na banku, protože
rodina je insolventní.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Rádi se
na veřejnosti pasujete do role všeumělů, doma ovšem na své pověsti
hodně ztrácíte. Jelikož si nebudete
umět poradit s opravou denně používaného elektrospotřebiče, zavoláte odborníka.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Přímo
na ulici utrpíte úraz, z něhož se
budete „lízat“ několik týdnů. Zranění se bohužel nevyhnete, doma
v posteli zůstat nemůžete. Buďte ale
optimisté, v nemocnici se můžete
nádherně zamilovat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nesnažte se získat přízeň nového kolegy za každou cenu. Mějte na paměti,
že je to spíše konkurent, který pase
po vaší funkci. Na pracovišti tak
můžete čekat velmi ostré výměny
názorů.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Jste právě jedni z těch, kteří na
všechno nadávají a budoucnost vidí
velmi černě. Právě vy byste ale měli
být potichu, v následujících dnech
vás čeká tolik štěstí, že ho ani neunesete. Mírně i zbohatnete.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dávejte si nyní daleko větší pozor na
své zdraví. Už není léto, abyste chodili po venku v kraťasech a tričku.
Pokud si však i nadále nedáte říct,
strávíte víkend v posteli a na stolku
budete mít hromadu paralenu.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Už dost
dlouho vás trápí velmi intimní
problém, který v sobě stále dusíte.
Rychle si najděte osobu, jíž byste
se mohli naprosto se vším svěřit.
Nejlepší bude, když se obrátíte na
některého ze sourozenců.
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... tentokrát ze sortimentu: 
    34,90 (120g) 34,90 (120g) 39,90

59,90

59,90

-



21,90

-

21,90

-

19,90

29,90

   

29,90

-

19,90

18,90

29,90

-

  !

35,90

-

27,90

34,90

36,90

35,90

"  #$%

19,90

-

-

17,90

19,90

19,90

"  &

22,90

-

-

37,90

29,90

37,90

Naše


INFORMUJE

v

en?
šd

b
ký

Jsou zdravé a ještě k tomu chutné. Mít ke snídani nebo jen tak ke svačině kvalitní sýr,
je vždy lahůdka. Proto je dobré vědět, že nejlevnější hermelín Král sýrů je k zakoupení v Kauflandu a Tesku, kde můžete do košíku rovnou přihodit i Romadur značky
Madeta. Tavený sýr Apetito je na nejnižší ceně v Bille, original Leerdammer v Albertu. A když se vrátíte do Kauflandu, kupte si Mozzarellu Galbani a original Gerwais.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 20. září.
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 POZOR, ve čtvrtek je st. svátek a hvězdárna bude uzavřená.
 NOC VĚDCŮ, PŘEDNÁŠKA: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. „SATURN – PÁN PRSTENCŮ“
proběhne v pátek od 18:00 hodin. Přednáška je součástí Noci vědců, vstup je zdarma.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme jevy ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí od 20:30 hodin. Vstupné 20 Kč. V pátek po ukončení přednášky a vstup je zdarma.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh „JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla,
je třeba změnit vzdělávací systém
Největší brzdou české ekonomiky
a konkurenceschopnosti tuzemských firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly a z dlouhodobého hlediska je nezbytné změnit
systém vzdělávání. Shodli se na
tom politici s odborníky na v pořadí již osmé předvolební diskuzi,
tentokrát na téma pracovního trhu,
pořádané Hospodářskou komorou
ČR. Bez dostatku kvalifikovaných
lidí se Česká republika neobejde
i s ohledem na rostoucí nároky spojené s předpokládaným nástupem
digitalizace českého hospodářství.
Je nutné dokonalejší zapojení studentů do praxe a zejména přiblížení učňovského školství systému
duálního vzdělávání.
Právě na nedostatek zaměstnanců
na trhu si stěžují podnikatelé i ve
zveřejněném šetření Hospodářské
komory, podle něhož tento fenomén vnímá jako největší problém
polovina oslovených firem. Řešením by podle Hospodářské komory ČR měly být zejména změny ve
školství i lepší podmínky při návratu
do zaměstnání. „Kromě vzdělávání
bychom se měli zaměřit i na to, aby
například maminky po rodičovské
dovolené nebo lidé v důchodovém věku
měli motivaci se vracet do zaměstnaneckého poměru, například efektivní
formou zkrácených úvazků,“ řekla viceprezidentka Hospodářské komory ČR Marta Nováková.

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
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. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH
OSOB 2017 – 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
Podnikatelé si v anketě stěžovali a který podnikatelům zpřehlední
také na enormní byrokratickou zá- jejich povinnosti.
těž, která je v současnosti sužuje. Předvolební debaty se zúčastnili záI proto během setkání zazněla řada stupci parlamentních stran. Pozvání
výzev k rychlejší digitalizaci státní přijal místopředseda Poslanecké
správy i kritika vysokého počtu stát- sněmovny Jan Bartošek z KDUních zaměstnanců a nízké efektivity -ČSL, poslankyně Martina Pekastátní administrativy. Zástupci Hos- rová Adamová (TOP 09) a Radka
podářské komory v této souvislosti Maxová z hnutí ANO, poslanci Petr
připomněli potřebnost právního Bendl z ODS, Jiří Dolejš z KSČM
elektronického systému (PES), a předseda odborné Komise pro
jehož zákonná úprava v současné evropské záležitosti a fondy ČSSD
Zdroj: HK ČR
chvíli čeká na projednání v Senátu Michal Pícl.

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: Hluchov
Obec: Stařechovice
Dne: 9. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá Dne: 17. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: Hluchov, č.p. 22 a 23.
oblast: celá chatová oblast Ulmanka (Vinohrady).
Obec: Bohuslavice
Areál AGROS HANÁ, s.r.o. Odběratelská trafostanice
Dne: 10. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Stařechovice farma (č. 300793).
last: část obce Bohuslavice: oboustranně od č. 37 a 35 Obec: Poličky, Víceměřice, Doloplazy
po konec obce směr Polomí (vč. č.100, 85, 38). Ulice od Dne: 18. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
č.1 a kostela po č. 45 a OÚ. Řadovky od č.100 po č. 105. oblast: celá obec Poličky, celé Víceměřice (mimo uliObec: Lutotín
ce novostaveb od č. 180 a 171 po č. 183 a 186 a areálu
Dne: 11. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnu- úpravny vod). Odběratelská trafostanice Doloplazy
tá oblast: část obce Lutotín - od mostu oboustranně ČOV (č. 300691).
zástavba směrem do středu obce po kapličku (včetně) Obec: Soběsuky
a č.14, dále od kapličky sm. Bělecký mlýn vč. chat.
Dne: 18. 10. 2017 od 11:30 do 15:30 hodin. VyObec: Krakovec
pnutá oblast: část obce Soběsuky - oboustranně
Dne: 12. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá zástavba podél hlavní komunikace od Plumlova po
oblast: část obce Krakovec: Od č.33 (obchod) po ko- konec obce sm. Žárovice vč. přilehlých ul. po č. 35,
nec obce směr Olbramice s čísly 36, 40 (vč. lokality Ro- 47, 78, dále oboustranně zástavba od křižovatky
vina). Ulice s č. 60, 61, 2, 59 , 57 a 58. Od č. 37 po č. 48. u obchodu (včetně) po konec obce sm. Krumsín
Obec: Víceměřice, Doloplazy, Nezamyslice,
vč. ul. po č. 51.
Dřevnovice
Obec: Čelechovice - Studenec
Dne: 14. 10. 2017 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá Dne: 18. 10. 2017 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnuoblast: celé obce: Víceměřice (mimo úpravny vod), Do- tá oblast: část obce Studenec s č. 40, bývalý areál ZD
loplazy vč. areálu bažantnice, průmyslové areály: ŽPSV, a odb. místo Moravská vodárenská, a.s.
Fišner - Revital, Pila K+L. Areál Metalšrot Dřevnovice. Obec: Hvozd, Ludmírov
Část obce Nezamyslice: celá ulice Komenského vč. are- Dne: 19. 10. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
álu nádraží. Odběratelské trafostanice: Doloplazy ČOV oblast: část obce Hvozd - Lokalita Skalka: č. 56, 57, 30,
(č. 300691), Doloplazy Fišner (č. 300692), Doloplazy vodárna Vojtěchov.
ZD (č. 300693), Dřevnovice Centrokov (č. 300694).
E.ON Česká republika, s.r.o.
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

FINANCE

REALITY

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Stavební firma hledá pozemek pro Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSvýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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řádková inzerce / nabídka pracovních míst
Dík za to,
čím jsi nám v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, na Tebe zapomenout nedovolí.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Zapalte svíce,
kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Koupím chalupu – chatu. Plumlov a okolí Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny
se stálým doložitelným příjmem (HPP,
739 367 205
DPP, OSVČ, důchodci, MD,...). Bez poProdej bytu 1+1, ul. Krasická, 1.050.000 Kč. platků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834
Tel.: 777 321 030.
Prodejbytu1+kk,ul.Pujmanova,690.000Kč.
Tel.: 602 222 170

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

Pron. cihl. byt. 1+1, ul. Šlikova, Pv.
45m2, vl. kot. a měř., náj. 4300 Kč + ink.
Tel.: 604 820 358

SLUŽBY

Dne 26. září 2017
by oslavil 70. narozeniny
pan Václav ČERNÝ
ze Ptení.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

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

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Pronajmeme první podlaží s osmi míst- Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané
nostmi (15 až 27 m2) v budově se samo- Rynk 120 OZNAMUJE, že nesdružustatným vchodem a zabezpečovacím je kvasy, pálí již od 50 l kvasu za účasti
zařízením jako kanceláře (i samostatně). zákazníka, příjem objednávek na tel.:
K vybavení patří domovní videtelefon 582 373 358
s bzučákem, pevná linka, příruční sklad, sociální zařízení, kuchyňka a parkoviště v are- STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.:
álu firmy. Možnost rozšíření i do podkroví. 721 344 771. Práce strojem UNC,
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail výkopové, terénní práce.
avs@avs-automaty.cz. Je možno následně
dohodnout schůzku s prohlídkou objektu.
Střechy Klimeš provádí tesařské,
Adresa: Prostějov, Vrahovice-Trpínky 7
klempířské, pokrývačské a zednicProdám dr. cihlový byt 2+1 62m2, s balkó- ké práce. Výroba a montáž pergol,
nem a sklepem, 2. patro, po rekonstrukci.
altánů, zimních zahrad a selských
Cena 1.190.000 Kč. Dohoda možná. Tel.:
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
776 272 565
Čištění kanalizací a odpadů
Hledám k pronájmu garáž v Prostějově
Odvoz fekálií
a v blízkém okolí. Tel.: 777 105 097 – volat
Tel.: 774 368 343
po 18. hod.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Prodám byt 1+1 v Prostějově - dobrá inpřebroušení přímo na místě.
vestice. Více informací na telefonní čísle
Tel.: 721 817 009
777 321 030.

Dne 26. září 2017
uplyne 25 let ode dne, kdy navždy
odešel náš drahý tatínek a dědeček
pan František SEKANINA
z Mostkovic. S láskou a úctou
vzpomínají dcera a syn
s rodinami.
Jen vzpomínat je nám přáno.

Dne 30. září 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Antonína RŮŽIČKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcery s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 23. září 2017
jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí
pana Vincence MENŠÍKA
z Nivy.
Všem, kteří vzpomněli s námi
děkují manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 27. září 2017
by se dožila 73 roků
paní Jolana KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel s celou rodinou.

nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po až pá 11:00 – 16:00 hod.

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

Dne 29. září 2017
uplyne druhý smutný rok od úmrtí
pana Jiřího KNOBA.
S láskou vzpomínají
manželka Irena a děti.

Dne 26. září 2017
uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil
pan Jindřích SLAVÍK
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Dne 26. září 2017
uplyne 30 roků od úmrtí
paní Marie SOLDÁNOVÉ
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Marie a Alena s rodinou.
Dne 26. září 2017
uplyne rok ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
matka, babička a prababička
paní Eva HORECKÁ,
roz. Dedková.
V našich srdcích s námi ale žije
i nadále. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte si na ni tento den i vy.
Za celou rodinu děkuje manžel,
dcera a syn, vnoučata a pravnuk.

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

V okolí Prostějova koupím dům i k opravě. Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt:
732 116 877
582 370 058 , 777 340 485 . Více informací
Potřebuji koupit byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.
604 635 527
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
KOUPÍM
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie uměVedle knihkupectví u radnice
ní Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
po - pa 9:00-17:00 h
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Provádíme také zcelování
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit-

Dne 26. září 2017
tomu bude 5 roků,
co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
Vladimíra SUCHOMELOVÁ
a 12. prosince 2017
by se dožila 90 roků.
Z láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Chtěla bych Ti toho ještě tolik povědět,
do Tvých očí chtěla bych se znovu
zahledět. Držet Tvé ruce aspoň
chvilinku, moc mi chybíš, tatínku.

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však stále s námi…

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

Dne 18. září 2017
jsme si připomněli 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ota LENZ.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka
Miroslava, syn David
s rodinou a dcera Kateřina
s manželem.

1707212808

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

RŮZNÉ

Dne 19. září 2017
uplynulo již 18 let, kdy nás
po těžké nemoci navždy opustila
naše milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

Hledám doučování na matematiku a fyziku na osmileté gymnázium. V Prostějově.
Tel.: 603 445 601

Se slzami v očích a bolestí
v srdci si připomeneme
30. září 2017
smutné 20. výročí, co nás opustil
náš milovaný syn,
pan Marek STUŽKA,
který by 16. září 2017
oslavil 40. narozeniny.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 26. září 2017
by oslavil své 70. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek,
děděček a velký RYBÁŘ
pan Vincenc RŮŽIČKA
z Prostějova.
Dne 28. září 2017
uplyne 5. smutné výročí,
co nás navždy opustil.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje celá rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

16011421482

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

PRODÁM
Prodám dvě prošívané péřové deky. Tel.:
776 292 360

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

17092221096

#(&%($

15012920079

Vážení zákazníci, zdravotní prodejna
IVKA, na Plumlovské ul.č. 21 má pro
vás v prodeji pěkné podzimní a zimní
botičky pro vaše i problémové nožičky
( zdravotně ortopedické, lehké, kvalitní a
pohodlné,kostky, vysoké nárty, ostruhy).
Zboží i v nadměrných velikostech. Otevřeno i v sobotu. Tel.: 603 445 601

Dne 26. září 2017
by oslavil 70. narozeniny
pan Jindřich ČERNÝ.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka, dcery a syn
s rodinami.

Miroslav Kocourek 1935
Květoslav Smékal 1943
Helena Zeidlerová 1929
Soňa Tulianová 1957
Milada Kozelková 1938
Bedřich Ptáček 1930
Anna Krčalová 1929

Prostějov
Prostějov
Tovačov
Těšice
Prostějov
Prostějov
Bedihošť

Pátek 29. září 2017
Zdeněk Lázna 1936 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anastázie Kmentová 1930 Hluchov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Neděle 1. října 2017
Ludmila Ševčíková 1933 Smržice 13.00 kostel Smržice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
#(&%($
Josef Tomek 1941
Čelechovice na Hané
Jarmila Koblihová 1942
Drahanovice
Vlasta Nováková 1947 Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 26. září 2017
Milada Sedláková 1933 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 27. září 2017
Miloš Vysloužil 1936 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ing. Josef Šimek 1946 Olšany u Prostějova 14.00 Obřadní síň Prostějov
Vojtěška Němečková 1945 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 29. září 2017
Miroslav Obořil 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Procházka 1924 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

17090721014

Pohřební služba FCC Prostějov
#(&%($
Jarmila Rubíčková 1936 Prostějov

Vladislav Kubica 1938

Prostějov

Vincenc Kaplánek 1936 Sněhotice

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

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

Přijmu obsluhu do hostince U Eliášů
v Čechách pod Kosířem nebo možnost pronájmu této provo-zovny i s
ubytováním. Tel.: 724 820 278

Hledám pomocníky na stavbu. Platba
denně. Tel.: 602 719 273

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.

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

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

Do vinotéky hledáme prodavačku.
Tel.: 608 782 308

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.

letos slavíme jubileum...

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
- hospodskou/pomocnou kuchařku
i brigádně.
Nástup možný ihned. Služební byt je
možno zajistit. Bližší info na telefonu:
582 388 438 a 602 747 061.

Pondělí 25.září 2017
www.vecernikpv.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Florista/tka, aranžér/-ka
Pomocní pracovníci
v oděvní výrobě
Pomocný kuchař/-ka

17060920615
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Plat (Kè)
13 400 Kč
12 000 Kč
11 000 Kč

Provoz
Kvalifikace
dvousměnný základní + praktická

Firma
Florcentrum Foltýnová Prostějov

jednosměnný střední odborné
jednosměnný střední odborné

mpp mens production Prostějov
Středomoravská nemocniční
Prostějov
základní + praktická Pavel Makový Prostějov

Pracovníci pohřební služby 23 000 Kč
pružný
Prodavač/ka
v rychlém občerstvení
15 000 Kč
dvousměnný střední odborné
KAJA (DÉSI) Prostějov
Řidiči nákladních vozidel 20 000-30 000 Kč jednosměnný střední odborné
DTPV - Servisní Prostějov
Dělníci v kovovýrobě
- zámečníci
15 000-18 000 Kč jednosměnný základní + praktická GM KOVOPROST Prostějov
Šič/ka čepic
11 000-13 500 Kč jednosměnný základní + praktická STAFFA Horní Štěpánov
Uklízeč/-ka
12 530 Kč
jednosměnný základní + praktická ZŠ a MŠ Palackého, Prostějov
Všeobecná sestra/bratr
- domácí péče
19 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
ADP-SANCO Prostějov
Zdravotní sestra / zubní
instrumentář/-ka
16 000-17 000 Kč jednosměnný střední odborné
MUDr. Rostislav Kozák, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

1709211093
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
29. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

16101813203

17090621012
17092221097

17040720401

ccc1
 
1 

16101813203

VE ÈTVRTEK
28. ZÁØÍ
JE REDAKCE
Z DÙVODU
STÁTNÍHO
SVÁTKU
UZAVØENA

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz
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I děvětatřicáté 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 mimořádně do STŘEDY 27. 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




 

Lidická 28
Ivana PITELOVÁ, Tylova 38, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK PIVA v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...




 

Jakub Neužil Helena NOVOTNÁ, Čechovická 125, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


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



 

ZAHRÁDKÁŘ
Alois KRÁTKÝ, Otinoves 227
Výherce získává: Roční předplatné časopisu Zahrádkář.
SU
DO
KU





SUDOKU

 

9, 2, 1, 1
Hana MUSILOVÁ, Krokova 28, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

Výherce získává

 
 &#( #(%/,, 

17090861021

KŘÍŽOVKA
 

 

Vymeteme všechny pavučiny uklidíme každý kout
Miroslava VYROUBALOVÁ, Hvozd 123
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17090861023

NAKRMÍME A ZAOPATŘÍME .... MAZLÍČKY!

OGAŘI, ARCHIV, BRATR, LARVA, SVINĚ, SARANČE, SNĚTI, HOLIČ, DLAHA,
ČTVRTĚ, ODRAZ, LIBOST, SVÁTÁ, ORÁČI, VOSKA, OKTET, INGOTY, ŠACHTA,
OTVOR, HVĚZDÁŘ, SMYSL, HOPLA, KLIPS, LVOUN

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
#(%/,, & (

17090861019

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává   
#(%/3, 
 !! "#$$%&%!"'

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili nmalíře
a výtvarníka ze severní Moravy, který vystavuje
v Avatarce a nedávno byl i na prostějovských
hodech...

 

17090861022

Výherce získá )*+
#(%/,, 

Výherce získává (  
#(%/,, "
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BASKETBAL:
středa 27. září:
18:00 BK Olomoucko - Arkadia Traiskirchen (přípravné utkání na Kooperativa
NBL, hala Sportcentrum-DDM)

HÁZENÁ:

RYCHLÉ ŠÍPY

čtvrtek 28. září:
10:30 Sokol II. Prostějov - Telnice (2. kolo
Českého poháru, hala Kostelec na Hané.)
sobota 30. září:
10:30 Sokol II. Prostějov - Tatran Bohunice (4. kolo 2. ligy mužů-skupina JM,
hala Kostelec na Hané)
neděle 1. října:
10:30 Sokol Kostelec n.H. - SKKP Handball Brno „B“ (4. kolo 2. ligy mužů-skupina JM, hala Kostelec na Hané)

KDY: PONDÌLÍ 25. ZÁØÍ, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček
a Rychlonožka. Kdo by neznal partu Rychlých šípů? Jaroslav
Foglar dal život pětici nezvedených kluků, kteří bavili několik generací mladých čtenářů. V roce 2000 se režisér Slováckého divadla z Uherského Hradiště Robert Bellan rozhodl
příběhu Rychlých šípů vtisknout divadelní podobu. Drama
se okamžitě stalo jednou z nejúspěšnějších komedií. A nyní
míří na prkna prostějovského Městského divadla.
Komiksy o Rychlých šípech mají v prvé řadě vzdělávat a vychovávat, ale také pobavit. Často se dobře míněnými radami snaží poučit o tom, co je správné jako například pravidelně cvičit
a pomáhat ostatním a co je naopak špatné jako třeba kouření
a nebezpečné chování.

Další skupinu pak tvoří příběhy ryze komické, v nichž kluci zažívají
různá dobrodružství, jimiž způsobí nejednu patálii. Celou cestu je
doprovází i zrádné Bratrstvo kočičí pracky zahrnující tři mladíky:
Dlouhé Bidlo, Štětináče a Bohouše. S nimi Rychlé šípy často soupeří a navzájem špičkují. Slovácké divadlo z Uherského Hradiště
tento námět zformovalo do jevištní podoby již před sedmnácti lety
a jeho oblíbenost stále není o nic menší než v den premiéry, a to jak
na domovské scéně, tak i mimo ni. Znalci Foglarových komiksů
jistě ocení skvěle zpracované příběhy Rychlých šípů i jejich rivalů
z Bratrstva, kteří jako by z oka vypadli svým kresleným kamarádům.
A „neznalci“ se přinejmenším dobře zasmějí a řádně poučí.
Pokud tedy nemáte na dnešní večer konkrétní plán, zavelte
doma a běžte se bavit k prknům, co znamenají svět.

LEDNÍ HOKEJ:
středa 27. září:
18:00 Jestřábi Prostějov - SK Kadaň (7. kolo
WSM Liga, Víceúčelová hala-ZS)
sobota 30. září
11:15 SK Prostějov 1913 - Studénka (liga
mladší+starší žáci, Víceúčelová hala-ZS)
15:30 SK Prostějov 1913 - Přerov (minihokej, Víceúčelová hala-zimní stadion)

LUKOSTØELBA:

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 25. září
17:30 Nejsledovanější
YouTube dokument ČR
20:00 Brazil
sci-fi Velká Británie
úterý 26. září
17:00 Start 6
vernisáž prací a projekce filmů
studentů SŠDaM Prostějov
20:00 Který je ten pravý?
romantická komedie USA
středa 27. září
17:30 Nerodič
český dokument
20:00 Kingsman: Zlatý kruh
akční komedie USA
čtvrtek 28. září
15:30 LEGO® Ninjago® film
animovaný film USA
17:30 Zahradnictví: Dezertér
české drama
20:00 Black Sabath: The end of the end
koncertní film Velká Británie
pátek 29. září
15:30 LEGO® Ninjago® film
17:30 Zahradnictví: Dezertér
20:00 Kingsman: Zlatý kruh
sobota 30. září
15:30 LEGO® Ninjago® film
17:30 Zahradnictví: Dezertér
20:00 To
americký horor
neděle 1. října
10:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
15:30 LEGO® Ninjago® film
17:30 Zahradnictví: Dezertér
20:00 Amityville: Probuzení
americký horor

Kino klub

DUHA

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 25. září
17:00 HUDEBNÍ KALEIDOSKOP
JANA REJŽKA
poslechový pořad známého hudebního
kritika a publicisty představí ukázky z domácí i zahraniční hudební tvorby, upozorní na zajímavé tituly, interprety, styly
i žánry a zalistujeme také v jeho nové
knize „Poslední slovo má Jan Rejžek!“
(podkrovní sál)
úterý 26. září
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
devátý ročník oblíbené výtvarné dílny,
tentokrát budeme vyrábět dekorace
z čajových sáčků. Tato akce je určena
především seniorům.
středa 27. září
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Také se vám zdá, že hodně zapomínáte,
nevybavujete si jména a stále něco hledáte? Jistě jste už slyšeli o kurzech trénování paměti. Osvojíte si v nich různé triky
a návody, jak si udržet v paměti informace, které potřebujete. Nebojte se,
v kurzech se nezkouší, ani nemusíte své
výsledky nikomu ukazovat. Spíše si oprášíte své znalosti, strávíte čas v příjemném
prostředí, užijete si legrace a třeba navážete i nová přátelství. Kurz trénování
paměti má šest lekcí a bude probíhat od
října do prosince.
17:00 VODA PRO STÁT IZRAEL
Přednáška popularizátora vojenské historie Jaromíra Vykoukala bude věnována
vodnímu hospodářství v tomto regionu. Přiblížíme si možnosti, které dává
odsolování, podíváme se na ekologické
propadáky a jejich nápravu, na průběh
Války o vodu v letech 1964 až 1965, na
skutečný stav spotřeby vody v samotném
Státě Izrael a na Palestinských územích
i na projekt národního vodovodu a společnost MEKOROT, která se o vodu pro
tuto zemi stará. Izrael je světovou jedničkou v péči o vodu, v zavlažování a ve
výrobě pitné vody odsolováním. Dnešní
měnící se klima a postupné vysychání
Evropy jako kontinentu vede k tomu, že
jeho zkušenosti jsou stále cennější.
do 30. září
* SVĚT HARRYHO POTTERA:
* ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
JAK SBALIT NEJLEPŠÍ KAMARÁDKU
* SOVIČKIÁDA

Školní 4, Prostějov
pondělí 25. září
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
do 30. září
THIS BODY BELONGS TO ART
Výstava děkana Fakulty umění Ostravské univerzity Františka Kowolowskiho,
který je jedním z významných českých
umělců. V roce 2000 byl nominován na
Cenu Jindřicha Chalupeckého. Ve své
tvorbě se věnuje mnoha médiím (kres- 

ba, malba, objekt, instalace, video, akce,
Komenského 6, Prostějov
performance atd.).
pátek 29. září
19:00 PERUTĚ
Zámek Plumlov
koncert chlapecké skupiny
neděle 1. října
do 29. prosince
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY 3.ČÁST společné zamyšlení nad otázkami a záhadavýstava výtvarného díla v rámci projektu mi života, přičemž přednášející biotronik
pamětní síně malíře
Tomáš Pfeiffer bude odpovídat na písemné
do 30. prosince
i ústní dotazy posluchačů
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
NAŠICH PRABABIČEK
Muzeum a galerie
dlouhodobá výstava keramického nádobí
z 18. až 20. století ze soukromých sbírek
v Prostìjovì

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
středa 27. září
18:00 ZE ZEMĚ DO NEBE,
Z NEBE DO TEBE
vernisáž instalace Miloše Karáska
19:00 RAMIVANA
koncert alikvotní hudby
čtvrtek 28. září
20:00 ÁGNES KUTAS
A MICHAL KOŘÁN
společný koncert

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 25. září
19:00 RYCHLÉ ŠÍPY
divadelní představení (přednáškový sál)
Hrají: S. Vacke, P. Čagánek, D. Vaculík, Z.
Trčálek, T. Šulaj, J. Kubáník, M. Zetel, M.
Vrtáček, P. Hromádka a další
středa 27. září
19:00 DÁMY Z ANIANE
Divadelní představení Milana Kopeckého.
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy
z opačných pólů lidské existence. Zatímco
Marie si přinesla do rodného domu nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských
lokálů - těch skutečných i smyšlených, Ester
si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné,
a tak stačí pár poznámek na místním trhu,
a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka
nezadaných mužů zralého věku začne sázet
na nového manžela pro Marii…
Hrají: D. Kolářová, S. Syslová, J. Meduna,
M. Stehlík/J. Čapka, L. Pernetová/M.
Sejnová

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

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
středa 27. září
19:00 HOOLIGAN SPARROW
v rámci projektu Promítej i Ty
čínsko-americký film (2016)

Galerie Mánes
Club
Kostelecká 18, Prostějov
pátek 29. září
19:00 TRADIČNÍ POSEZENÍ
SE SKUPINOU JEČMENI
přijďte si zazpívat s Milošem Plotzem,
Vaškem Procházkou a dalšími, či posedět
u sklenky vína

Avatarka

do 31. října
„ČISTÝ PRŮSTŘEL TVORBOU“
výstava z umělecké tvorby malíře žijícího
a tvořícího střídavě v Praze a na Severní
Moravě Alexandera Mosia prezentuje
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 tematicky zajímavý a rozmanitý soubor
portrétů, krajiny, zátiší, figurálky lidí a faudo 26. listopadu
ny, též abstraktní smalty a meditace nad
POD KŮŽÍ MARSYA
výstava k nedožitým 90. narozeninám květinou
prostějovského rodáka Františka Sysla st.
(1927-2013) se věnuje restaurátorské GALERIE Kino
činnosti, i jeho volné tvorbě

METRO 70

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

Školní 1, Prostějov
úterý 26. září
17:00 „START 6“
zahájení výstavy výtvarných prací a fotografií studentů Střední školy designu a módy
Prostějov

akce v regionu...
Bude otevřeno Muzeum řemesel Otaslavicka
Tuto sobotu 30. září od 14:00 hodin se bude konat slavnostní otevření Muzea řemesel Otaslavicka. K vidění budou krejčovská dílna, holičství a kadeřnictví, starý obchod a dobové fotografie. Vstup do muzea je od základní školy z místa vzájemného setkávání. Na
první návštěvníky se bude čekat v sobotu a v neděli vždy od 14:00 do 17:00
hodin.

Vepřové hody v Ochozu
Eques tempus - skupina historických aktivit pořádá nadcházející sobotu 30. září
v Ochozu Svatováclavské vepřové hody.
Akce začíná ve 14:00 hodin mší v kapli sv.
Václava. Pro zájemce budou připraveny
pečené vepřové kýty, živáňské pečeně, domácí koláče, guláš, řízky, speciality z udírny,
tlačenka, jitrnice, škvarky, ovar, polévky,
domácí sýry, marmelády, omáčky a řada
dalších dobrot. Na čepu bude ochozské
svatováclavské pivo světlé a polotmavé.
Součástí programu budou vystoupení
šermířské skupiny Lucrezia, oživlá pověst
o místní kapličce „Libórka“, střelnice pro
děti a fireshow. Vystoupí i taneční soubor
ZUŠ Mohelnice, představí se dobová řemesla jako písař či tkadlec. Po celé odpoledne bude hrát hudba, od 20:00 hodin
proběhne zábava s kapelou Sax rock.

Otaslavice v barvách

V malém sále sokolovny v Otaslavicích se
bude tuto sobotu 30. září a v neděli 1. října
od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 19:00 hodin konat výstava panoramatických fotografií Pavla Doláka „Otaslavice v barvách“.

Setkání Hanáků
v Čechách pod Kosířem
Malé setkání folklorních souborů a muzik
z Hané i hostýnského Záhoří jako příprava na velkou událost v roce 2018. Pořádá
Hanácký folklorní spolek ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem v Olomouci
a za podpory Olomouckého kraje. Program Malého setkání Hanáků proběhne
28. září 2017 od 14 do 18 hodin v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem a účast
přislíbily: Cimbálová muzika Krušpánek,
Hanácká môzêka Litovel, Klas Kralice,
CM Záletníci, Hanácký mužský sbor
Rovina, Dívčí pěvecký sbor Jaderničky,
Cimbálová muzika Bukovinka, VSPT
Rusava, Záhorská cimbálová muzika,
Mladá Haná a DFS Trávníček z Přerova.

sobota 30. září a neděle 1. října
9:10 Cena Moravy (závod Poháru ČLS,
lukostřelnice u VH-ZS)

MALÁ KOPANÁ:
sobota 30. září:
8.00 3. turnaj 2. okresní ligy mužů (kluby
Dřevnovice, Smržice B, Béci Pv, Víceměřice, hřiště Víceměřice)
8.00 3. turnaj 2. okresní ligy mužů (kluby
Graphic Pv, Čehovice/Hluchov, Hymláci
Pv, Zavadilka Pv, hřiště Čehovice)

NOHEJBAL:
neděle 1. října:
12:00 TJ Sokol I Prostějov - MNK Silnice
Group Modřice (2. semifinále extraligy
dorostu, dvorec u sokolovny na Skálově
náměstí)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Čtvrtek 28.9.
Neděle 1.10.

15.45-16.45
10.30-12.30
14.45-15.45

Březský vrch
Tradiční automobilové závody Březský
vrch v Konici se budou konat nadcházející víkend v sobotu 30. září a v neděli
1. října. Závody jsou součástí seriálu Šíma
sprint, který začal koncem letošního dubna v Konici. Jeho další díly se odehrály ve
Šternberku a Uničově.

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý od 17:00 do 19:00 hodin se
uskuteční vzdělávací setkání s hlídáním
dětí, na programu je seminář vyvážené sebevědomí dětí s P. Mečkovským na téma:
vliv rodičů na sebevědomí dětí od nejrannějšího dětství
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 25. září od 14:00 do 17:00
hodin se koná kreativní dílna „PROPISKA
Z PAPÍRU“
* v pondělí 25. září od 14:30 do 17:00
hodin se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, jehož programem bude
seznámení se s činností a představení nové
publikace v brožuře „Moje první bydlení“

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k
zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, Prostějov Hacarova 2 nabízí
k zapůjčení polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, fr. hole, WC křesla
a další. Informace na tel. č. 776 054 299
pouze pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00
hodin nebo na e-mail: Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
Regionální pracoviště TyfloCentra OloEkocentrum Iris
mouc v Prostějově nadále poskytuje služHusovo nám.67, Prostějov
by nevidomým a slabozrakým občanům
* v pondělí 25. září od 16:00 do 18:00 na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
hodin se koná tvořivá dílna KERAMIKA
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝSONS PROSTÌJOV
CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., SvatoplukoSvatoplukova 15, Prostějov
* v pondělí 25. září od 14:30 do 15:30 ho- va 15, Prostějov 796 01. I v roce 2017
nabízíme možnost využít služeb našeho
din se uskureční Relaxační cvičení
* v pátek 29. září je pořádán NÁKUP zařízení. Kromě odborného sociálního
V MLÉKÁRNĚ OTINOVES., na který poradenství také zajištění baterií do sluje odjezd od Alberta v 9:00 hodin ze stano- chadel a drobného příslušenství ke sluviště č. 10, odjezd z Otinovse v 10:57 hodin chadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
MC Cipísek
upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského zařízení: 775 549 777.
Sídl. Svobody 3520/21, Prostějov
* i na letošní rok centrum pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do Prohlídky Radniční věže v Prostějově,
čtyř let, odpoledne kroužek pro předškolá- které zajišťují zaměstnanci informační
ky, vzdělávací aktivity pro dospělé – besedy, služby Magistrátu města Prostějova,
kurzy a semináře pro rodiče o výchově a ko- jsou na programu ve čtvrtek 28. září
munikaci v rodině, individuální psycholo- bude zpřístupněna věž v 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 14:00 a 16:00. Kapacita
gické a právní poradenství v péči o děti

věže 13 osob, radnice 50 osob. Rezervace si můžete zajistit na tel. 800 900 001
v pracovní dny pondělí až čtvrtek 8:0016:00, v pátek 8:00 až 14:00 hodin.
Sedmý ročník DNE ARCHITEKTURY se 30. září v 9:00 hodin zastaví také
v Prostějově. Procházka s názvem „Prostějov - Prostějovská architektura 20.
století“ bude mapovat meziválečnou,
známou i méně známou mezinárodně
uznávanou architekturu. Průvodcem
bude historik umění Miroslav Chytil
spolu se spolkem Prostor Prostějov.
Sraz je u hlavního vstupu do Národního
domu.
V úterý 26. září vás zveme na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Charity
Prostějov, který bude zahájen v 8:00
hodin mší svatou v kostele Povýšení
svatého Kříže na Filipcově náměstí
v Prostějově. Od 9:30 hodin vás čeká
na Domově Daliborka (Daliborka 10,
Prostějov) a v přilehlé zahradě prezentace služeb, bohatý doprovodný program
včetně ukázky výrobků našich klientů
a drobné pohoštění. Vyvrcholením programu bude od 16:00 hodin hudební
recitál Tomáše Zedka s hity našich největších autorů.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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HOKEJOVÉ EXCESY!

FAMÓZNÍ

Svaz mohl vylouit

A
D
O
B
na jihu 1ech...
O
SV

i prvoligové Jestáby,
fans dlali ostudu

Èeský pøekážkáø
pøekonal na legendárním
mítinku REKORD

Hokejové fanoušky Prost jova vyvedla
z tribun eskobud jovického stadionu
policie!
Foto: www.hcmotor.cz

PRAHA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Prostějovský hokej se pohybuje nad samotnou propastí. Nedávno
zanikla mládežnická sekce Jestřábů, minulé pondělí pak hokejový svaz jednal o vyloučení seniorského týmu ze druhé nejvyšší soutěže! Důvod? LHK Jestřábi A-team s.r.o. totiž svazu nezaplatil
ve stanoveném termínu dluhy ve formě pokut za dřívější prohřešky. Nakonec byl Jaroslav Luňák
a jeho spolek vzat na milost, o tři dny dříve totiž se zpožděním závazky uhradil.
Další ostudu prostějovskému hokeji udělali jeho fanoušci. Při sobotním mači v Českých
Budějovicích je po druhé třetině totiž museli z tribun vyvést policejní těžkooděnci! Dle očitých
svědků se totiž od samého příjezdu někteří jedinci chovali nevhodně a vše vyvrcholilo potyčkou s ochrankou. Excesy, kterých se na jihu Čech pobláznění fanoušci dopustili, budou mít zcela
jistě dohru nejen na policii, ale určitě i na hokejovém svazu...

O MOŽNÉM VYLOUČENÍ Z WSM LIGY ČTĚTE NA STRANĚ 40

JEDNOU
VTOU

E
Z
B
A
N
E
D si děti užívaly UT
v Kolářových sadech

 Olomoucký kraj vyhlásil Babičku roku, kterou se stala bezprostřední
Julie Suchá z Dubicka. Na Prostějovanky se nedostalo.

VE ÈTVRTEK
28. ZÁØÍ
JE REDAKCE
Z DÙVODU
STÁTNÍHO SVÁTKU
UZAVØENA

VIDEO&FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Natálie Morávková

PROSTĚJOV Minulý pátek proběhl v Kolářových sadech tradiční DEN BEZ AUT, jehož se zúčastnilo
šest prostějovských škol, a to ZŠ Melantrichova, ZŠ Jana Železného, RG a ZŠ v ulici Kollárova, ZŠ v ulici
E. Valenty, ZŠ a MŠ v ulici Palackého. Základ akce položili„druháci“, kterých se sešlo na téměř tři stovky.
„Připravili jsme pro děti běžecký závod a spoustu doprovodných akcí. Bylo vidět, že si to užívají,“ uvedli
pro Večerník učitelé Dalibor Ovečka a Michal Esterka ze ZŠ Jana Železného s ředitelem této školy Janem
Krchňavým.
(nam)

CELOU REPORTÁŽ NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

boje na zelených trávnících aneb

 Hned dvě vernisáže hostil včera
vpodvečer plumlovský zámek. Stojí za
tojevidět!
strana 28

➢

 Tým degustátorů vyrazil v rámci
Hanáckých slavností v Prostějově po
resturacích...
strana 32

FINÁLE
NEBUDE
 Nohejbalisté na historický
úspěch nedosáhli, když prohráli rozhodující bitvu v Praze na
Startu
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU - HÁZENÁ

V sobotu budou skládat
domácí reparát Prostìjov
i Kostelec na jednom místì

 Házenkáři Prostějova mají halu!
Zatím pouze v papírové podobě,
stavba by polkla zhruba 25 milionů.
Čtěte v příštím čísle!

 Prostějovem se v pátek večer
opět prohnala noční jízda na in-line.
Díky deštivému počasí se tentokrát
zúčastnilo „jen“ na půldruhou stovku jezdců

VÝSTAVY
NA ZÁMKU

CHUTNALY
VÁM HODY?

MICHAL KADLEC

Foto: Marek Sonnevend

Naleznete
uvnitř

➢

KAM ZA F

PROSTĚJOV Mizerný start do nové sezóny potkal házenkáře TJ Sokol II Prostějov i TJ Sokol
Kostelec na Hané HK. Ze dvou svých úvodních
zápasů 2. ligy mužů 2017/18 shodně nevytěžili
ani bod a s nulou na kontě uzavírali tabulku skupiny Jižní Morava. Pokus o nápravu proběhne v sobotu 30. září odpoledne v kostelecké sportovní hale.
Nejprve tam nastoupí prostějovský tým od 16:00
hodin proti Bohunicím, neboť jeho domácí prostředí v hale RG a ZŠ města PV stále prochází vrcholící
rekonstrukcí. Svěřenci trenérské dvojice Anatoliy
Vasyliev - Svatopluk Ordelt tedy musí znovu vzít zavděk náhradním azylem, přitom již nutně potřebují
vítězství. Jinak se hned zkraje tohoto ročníku začnou po dosavadních
propadácích 18:26 s Ivančicemi a 15:37 v Maloměřicích ozývat sestupové starosti.
Totéž platí pro kostelecké mužstvo, jež vstoupilo do soutěže dokonce třemi porážkami (25:36 v Ivančicích, 27:31 s Maloměřicemi a v Bohunicích).
Nový kouč HK Milan Varhalík má nepříjemné starosti a potřebuje je odstranit, v ideálním případě zdoláním Brna „B“ na vlastní palubovce od sobotních
18:00 hodin.
Protivníci jsou to v obou případech určitě hratelní, snad tedy dva zápasy
v rychlém sledu na jednom místě přinesou Hanákům doublee úspěch.. (son
(son)

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 9. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

III. TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC VIKTORIE PŘEROV
SOBOTA 30.9. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
SOKOL URČICE
SOBOTA 30.9. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

SK LIPOVÁ
FK NĚMČICE N.H.
NEDĚLE 1.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 30.9. 15:00 HODIN
Fotbalový areál SCM Za místním nádražím

SOKOL OTASLAVICE „B“
SOKOL BRODEK U PV „B“
NEDĚLE 1.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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V plném běhu je podzimní program nižších výkonnostních
soutěží a současně tak i FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU.
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 osmým dějstvím.
Jak jsme avizovali v minulém čísle, v organizačním systému
tipovací soutěže se Večerník potýká s personálními úpravami, které s sebou nesou v této fázi mírné prodlení. Proto
dnes zveřejňujeme výsledky osmnáctého kola, na sumář devatenáctého klání je třeba si vyčkat do příštího čísla, kde najdete
i pořadí jubilejního dvacátého dějství, v němž zápolíte právě od
dnešního dne. Momentálně pracujeme na zajištění servisu tak,
jak jste byli zvyklí. Děkujeme za pochopení.
Nadále pak platí, že na celkového vítěze, kterého určí nejvyšší
bodový součet za celý rok, čeká lukrativní odměna v podobě
DVACETI TISÍC 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 je pro vás k dispozici
NOVÝ E-MAIL PRO ZASÍLÁNÍ TIPŮ!

 Eva Halousková,  Petra Halousková  
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TIPOVACÍ KUPÓN
pumx
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 20. KOLO:
TIP

1

0

2

1. Petřkovice - 1.SK Prostějov
2. Kralice n.H. - Přerov
3. Plumlov – Určice
4. Beňov - Protivanov
5. Dub n.M. – Kostelec n.H.
6. Klenovice n.H. - Újezdec
7. Haná Prostějov - Vrchoslavice
8. Otaslavice - Hvozd
9. Držovice - Kladky

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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Jubilejní roník letos nabídne dv
skvlé inscenace a zábavný veer
BYLI JSME
U TOHO

DIVADELNÍ APLAUS
SE ROZEZNÍ UŽ PODESÁTÉ
PROSTĚJOV Jedinečná představení, desítky výrazných herecký osobností a zhruba patnáct
tisíc diváků, to je deset let divadelního Aplausu v kostce. Jubilejní ročník odstartuje v prostějovském Národním domě příští středu 4. října. Kromě úspěšné komedie Poprask na laguně
přehlídka nabídne originální pohled do zákulisí divadla Hamleti a vše zakončí Super party
Foto: Martin Zaoral
s Marií Rottrovou, skupinou Neřež, Karlem Šípem, Josefem Náhlovským a dalšími známými Divadelní Aplaus uvedla tisková konference v prostorách Národního domu.
osobnostmi. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je stejně jako v minulých letech mediálním partnerem Prvotním a hlavním záměrem pořada- prostějovském náměstí krásné koncer- Závěr s názvem Super party zaslouží
celého festivalu.
telů bylo pozvat na prostějovské jeviště ty, viděli jsme úžasné výstavy. Jsem ráda, Aplaus moderovaný Petrem Salavou

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
a LADISLAV VALNÝ
Už podesáté se zvedne opona prostějovského divadla v rámci činoherní
přehlídky Aplaus. Jubilejní ročník přinese několik změn. Tou hlavní bude
počet představení. Místo tří inscenací
uvidí návštěvníci Městského divadla
dvě. Třetí večer bude ve znamení oslav
kulatých narozenin pod názvem Super
party zaslouží Aplaus. V jeho průběhu
bude jeviště patřit Marii Rottrové, Kar-

lu Šípovi, Josefu Náhlovskému a dalším
gratulantům, jejichž jména zatím pořadatelé tají. „Trošku otočím název závěrečného večera. Řekla bych, že Aplaus
zaslouží super party. Přehlídku špičkových souborů hostíme už deset let. A to
je číslo, které si oslavu zaslouží,“ usmála
se ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková.
Devět předchozích ročníků provázel
značný zájem publika - sedmadvacet představení navštívilo celkem
13 340 diváků, což představuje průměrnou návštěvnost 494 diváků na
jedno představení. Kapacita divadla
je přitom 513 míst. „Když jsme v roce
2008 s Aplausem začínali, zamýšleli
jsme uspořádat tři ročníky. Letos do-
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umělce zvučných jmen. Jiřina Bohdalová, Jiří Štěpnička, Milan Lasica, Miroslav Donutil, Jiří Langmajer, Boleslav
Polívka, Juraj Kukura, Emília Vášáryová, Kamila Magálová, Anna Polívková,
Milan Kňažko, Ondřej Vetchý, Ivana
Chýlková, Jaroslav Satoranský, Veronika Žilková, Miroslav Táborský, Jan
Vondráček, Karel Heřmánek a mnozí
další slavní umělci tento záměr zcela
jistě naplnili.
Letos se diváci mohou těšit na Evu
Holubovou, Bohumila Klepla, Janu
Krausovou, Kryštofa Hádka, Janu
Plodkovou či Petra Čtvrtníčka. „Uvidíme další skvělé inscenace. Už jsme si
zvykli, že TK PLUS není pouze sportovní společností. Díky ní jsme měli na

že se přehlídce Aplaus daří. Doufám, že
to vydrží co nejdéle,“ pronesla prostějovská primátorka Alena Rašková.
Aplaus zahájí ve středu 4. října Poprask na laguně pražského Studia
DVA. „Slavná klasická komedie v podání výrazných hereckých osobností
je zárukou opravdu kvalitní zábavy, divácké ohlasy mluví o slzách od smíchu
a mimořádných hereckých výkonech,“
představila inscenaci Eva Zelená.
Druhým titulem budou ve středu
11. října Hamleti Divadla Na zábradlí Praha. „Autorská inscenace na téma
hereckého života klade spoustu otázek.
Sedm herců otvírá divákům pozoruhodný pohled do vlastních řad,“ nastínila dramaturgyně.

bude na programu ve středu 25. října. Vystoupí na něm Marie Rottrová
a skupina Neřež, Karel Šíp a Josef Náhlovský a exkluzivní host jako překvapení.
Aplaus je pozoruhodný nejen z pohledu divadla, ale i grafiky. O plakát,
pozvánky a pamětní list se již od jeho
začátku stará malíř Boris Jirků. „V příští
sezóně připomeneme Aplaus soubornou výstavou této originální grafiky ve
foyer divadla,“ slíbila Jana Maršálková,
ředitelka divadla. Další tradicí přehlídky
je podpora studentského Divadla Point.
„V uplynulých devíti letech jsme Pointu
předali šeky v celkové hodnotě 135 tisíc
korun. Letos k nimi přibude dalších patnáct,“ uzavřel Černošek.

Dvě vernisáže v plumlovském zámku

!" #


 
 

sáhneme dvojciferného čísla,“ uvedl
Miroslav Černošek, šéf marketingové
společnosti TK PLUS, která akci pořádá ve spolupráci s Městským divadlem
Prostějov a s podporou Statutárního
města Prostějov.
Nedávno se objevily spekulace, zda se
nebude jednat o poslední ročník. „Desátým ročníkem neskončíme. Jsem milovníkem čísla jedenáct, takže jedenáctý
ročník určitě bude. Dovedu si představit
i dalších deset ročníků, ale to bude záležet
na mnoha okolnostech,“ vyjádřil se Černošek, který výběr představení ve velké
míře nechával na dramaturgyni prostějovského divadla Evě Zelené. „Příští rok
bych do Prostějova rád pozval své oblíbené herce,“ naznačil Černošek.




     

     

veno i drobné pohoštění. Tato vernisáž
se konala za účasti senátorky Boženy
Sekaninové a bývalého primátora StaBYLI JSME
U TOHO
tutárního města Prostějova Miroslava
Pišťáka či místostarosty Plumlova Martina Hyndricha. Záštitu nad touto akcí
převzal hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk a obě výstavy byly
připraveny ve spolupráci s Asociací starožitníků ČR, jejímž viceprezidentem
je Miroslav Macík, který se ujal i úvodFOTOGALERIE
ního slova obou vernisáží. Olomoucký
klikni na
kraj finančně podpořil zmiňované výwww.vecernikpv.cz
Na akci se podílel také Spolek pro
Natálie MORÁVKOVÁ stavy.
Plumlovský zámek, jeho členem je prá- Kousky malíe Aloise Doležela a keramického nádobí z 18. až 20. století ze
Začátek první vernisáže se odehrál ve vě Macík i Klub historický a státovědný soukromých sbírek byly vera organizátory výstavy oficiáln pedstaveny.
2x foto: Natálie Morávková
třetím patře plumlovského zámku, kte- v Prostějově, kde je dokonce starostou.
ré bylo tímto dnem nově otevřeno ve- O hudební doprovod k vernisáži se po- S životem malíře Aloise Doležela se- s velkým zájmem naslouchali. Slovo
řejnosti. Dále se pokračovalo v prvním starali klarinetisté Jan Komínek a Pavel známila návštěvníky kunsthistorička dostali také za Spolek pro zámek Plump
p
patře, kde bylo pro návštěvníky připraKopečný.
Veronika Geršlová, jejíž projev všichni lov Ladislav Burgr a kastelán Pavel Zástěra. Po celou dobu panovala příjemná
atmosféra, obrazy i keramiku si lidé se
saa
sa
aa
zájmem prohlédli. „Jindřich Skácel da2x foto: Natálie Morávková
roval dva obrazy Aloise Doležela, za což
mu děkujeme. Jedenáct velkoplošných
pláten pochází z majetku syna malíře,
který je pro zámek zapůjčil. V prvním
patře jsou k vidění moravská a západoslovenská malovaná keramika, figurální
kamnářská plastika se zvířecími a lidskými figurami, jež zdobí kamna, a užitná keramika. Je to snad nejrozsáhlejší
Velká díla lze momentáln vid t v plumlovském Verejší vernisáže pilákaly desítky pozvaných host
sbírka keramických pečicích forem ze
zámku.
i zv davých návšt vník.
soukromých sbírek,“ prozradil Večerníku Miroslav Macík.
PLUMLOV Uplynulou neděli se na
zámku v Plumlově uskutečnily hned
dvě vernisáže. První z nich byla věnovaná prezentaci další části výtvarného díla v rámci projektu pamětní
síně malíře Aloise Doležela, jež se
v posledních třech letech postupně
buduje, druhá pak byla zaměřena
na Hrnce a hrnečky ze špajzů našich
prababiček, tedy keramické nádobí
pocházející z osmnáctého až dvacátého století. U toho PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nemohl chybět!
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jaké bylyy veernissážže na zámkku....

Høebejkovo Zahradnictví uvedlo v Metru své druhé pokraèování
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Pedstavitel Jindicha v trilogii Zahradnictví Martin Finger (vlevo) v pítomnosti
d tských herc Barbory Suché a Kryštofa Racka na besed pedpremiéry druhého pokraování v kin Metro 70.
Foto: Josef Popelka

hlavně díky účasti protagonistů promítaného snímku. Původně se měl
besedy zúčastnit i samotný Jan Hřebejk, ten se bohužel musel omluvit,
jelikož se zúčastnil pohřbu nedávno
zesnulého spisovatele Petra Šabacha,
autora předlohy k filmům Pelíšky či
Šakalí léta. Jeho místo tak zaujali Kryštof Racek a Barbora Suchá, dvě dětské
postavy, v doprovodu Martina Fingera, jedné z hlavních postav.
„Jsem velice ráda, že se nám podařilo
Josef POPELKA
uspořádat předpremiéru dalšího česRecenzí samotného filmu se zabývat kého snímku a že k nám hosté vážili
nebudeme, páteční večer byl slavností tak dalekou cestu. Věřím, že si tento
PROSTĚJOVNovoutrilogii,sekterou
na filmový trh vstoupil režisér Jan Hřebejk, uvedlo uplynulý pátek kino Metro 70. V předpremiéře, tedy o týden
dříve než dojde k oficiálnímu uvedení
snímku do kin po celé České republice.
Za účasti tří hereckých osobností nového trojdílného životního projektu,
jak uvádějí scénárista Petr Jarchovský
a režisér Jan Hřebejk, zhlédla snímek
Dezertér stovka diváků.

snímek najde své diváky a i jeho třetí
pokračování, které uvedeme v listopadu, bude mít pozitivní ohlasy,“ přála si
ředitelka kina Metro 70 Barbora Prágerová.
Martin Finger odtajnil všemožné
scénky z natáčení, ale také spolupráci
se samotným režisérem Hřebejkem.
Nejvíce výmluvný však byl desetiletý
Kryštof Racek, herec Národního divadla, který svými dokonalými výstupy
bavil všechny přítomné diváky. Sázka
na mládí se tak naprosto vyplatila. Jejich bezprostřednost zcela obohatila
program filmového večera. Ten pokra-

čoval i dalších několik desítek minut ve
foyer kina, kde bylo připraveno drobné občerstvení.
„Večer proběhl tak, jak jsem si představovala, mrzí mě neúčast pana Hřebejka,
o to víc ztráta spisovatele Šabacha, jehož
knihy mám velice ráda. Děti a pan Finger byli naprosto úžasní. Tímto bych
chtěla všechny pozvat na tento snímek
a pro ty, kteří náhodou neviděli první
díl, chystáme jeho opakování v měsíci
říjnu. Ten bude hlavně ve znamení hororů, pevně tak doufám v hojnou účast
nadšenců tohoto čím dál více oblíbenějšího žánru,“ dodala Prágerová.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

Vydaená výstava

v Držovicích:

společnost
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Zahrádkái se chlubili svými výpstky

DRŽOVICE Obecní dům v Držovicích patřil během uplynulého víkendu
místním zahrádkářům. Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Držovicích totiž v rámci 60. výročí svého založení uspořádala
Zahrádkářskou výstavu. A rozhodně se bylo na co dívat! Výstavka výpěstků členů svazu i dalších držovických občanů vkusně doplnila expozice k poctě naší úrodné Hané i ukázky z tvorby malíře Vlastimila Boka.
Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Zahrádkářskou výstavu v Držovicích kromě starosty Jaroslava Studeného přijela ze
sousedního Prostějova slavnostně zahájit
i primátorka Statutárního města Prostějov
Alena Rašková. V sále obecního domu
byly vystaveny výpěstky místních občanů,
našli byste tady mnoho odrůd ovoce, zeleniny, ale i bylinek, včelích produktů, dokonce i výstavku opravdu letitých zahrádkářských nástrojů. Mnohé z nich pamatují
snad i Rakousko-Uhersko...

„Připravili jsme poměrně velkou prezentaci našich výpěstků, a to od květin až po
zeleninu a ovoce, včetně vinné révy. Záběr
našich členů je totiž tak obrovský, že ukázky jejich letošní úrody by se sem ani nevešly. Máme v základní organizaci zhruba
devadesát členů, další výpěstky pak přinesli i jiní občané Držovic. Myslím si, že
návštěvníci si rozhodně budou mít co prohlédnout. Tato výstava se uskutečnila pod
záštitou Olomouckého kraje i naší obce,
největší měrou se však o ni zasloužila
Milada Wollnerová. My ostatní jsme jí ale
vydatně pomáhali,“ řekl Večerníku přímo
na místě výstavy Vojtěch Sedláček, místopředseda Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Držovicích.
Dvoudenní výstavu navštívila i členka republikové rady Českého zahrádkářského svazu

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Výstavou provedl Veerník místopedseda držovických zahrádká Vojt ch Sedláek, expozici výp stk si ale prohlédly i stovky návšt vník.
2× foto: Michal Kadlec
Vlasta Ambrožová z Prostějova a do Držovic
přijela i známá bylinkářka Jarmila Podhorná.
„Kromě již zmiňovaných výpěstků zde máme
i parádní výstavku bonsají, citroníků i pomerančovníků. Během soboty a dnešního dopo-

Podzimní zahrádkáská BAZÁREK

ledne výstavku navštívily stovky lidí nejenom
z Držovic, ale z celého regionu,“ poznamenal
ještě v neděli odpoledne Vojtěch Sedláček,
který se na výstavě sám prezentoval svojí úrodou hroznového vína.

Zahrádkářská výstava v Držovicích
snesla i ta nepřísnější měřítka, skutečně
se vydařila a zcela jistě patří k nejlépe
organizovaným. Místním nadšencům se
skutečně povedla.

dtského obleení

výstava v Uricích rozdával radost na všechny strany

slavila úspch
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Spokojené maminky i tatínkové. Jak ti, kteří nabízeli
oblečení svých dětí, z nichž vyrostli, tak ti, kteří si přišli do sokolovny Sokola I na Pernštýnském
náměstí nakoupit.
„Maminek nabízejících věci po
odrostlých dětech byla rovná padesátka. Obávala jsem se, zda nepříjemné počasí nebude mít vliv
na návštěvnost, ale nebylo tomu
tak. Maminky mohly v klidu nakupovat, o děti se tu starala děvčata
z Big Benu či se děti mohly zabavit

F o too r e poo r táá ž
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na skákacím hradě,“ popsala atmosféru nedělního dopoledne Jana
Valentová z Rodinného centra Lodička, jedna z pořadatelek.
„Přišla jsem si pro oblečení do školky pro svého syna a také pro sváteční
šatečky pro dcerku. Vše jsem tu našla, jsem nesmírně spokojená,“ nechala se slyšet jedna z nakupujících
maminek.
„Děkuji maminkám, že na bazárku
neprodané nepotřebné věci věnovaly do Azylového centra pro rodiče
a děti v Pražské ulici. Sami vidíte, ko-

jjaký
aký bbyl
yll bazárek...
bazáreek....

2x foto: PV Veerník

2x foto: Natálie Morávková

Neprodané obleení míí k maminkám do azylového domu v Prost jov .

Foto: PV Veerník
lik se toho sešlo. Jistě to pomůže na
správném místě,“ dodala Valentová.
Akce se uskutečnila pod záštitou
primátorky města Prostějova
Aleny Raškové a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova Milady Sokolové. Tu přímo na místě zastoupil její manžel
Petr Sokol. „Velké díky také patří
partnerům akce Modrý koník a jazykové škole Big ben,“ vzkázali manželé Sokolovi.
(red)

NOC SOKOLOVEN napjat Bezručovskému
véplazu
oekávala své návštvníky...
URČICE Uplynulý víkend uspořádali určičtí zahrádkáři výstavu
při příležitosti pětapadesátého
výročí svého založení. Podařenou
akci s dobrovolným vstupným
zpestřila bohatá tombola. K vidění ale hlavně byly po celý víkend
skvostné kousky ovoce, zeleniny
a květin včetně dekorací. Večerník
byl u toho!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Natálie
Á
MORÁVKOVÁ
Během první půldruhé hodiny od
zahájení přišlo více než sto návštěvníků a lidé proudili do místní sokolovny po celý víkend. Příchozí mohli
ochutnat květový med a lahodné

ořechové perníčky, děti dostávaly
bonbóny. O výstavu projevily velký zájem všechny věkové generace,
děti nevyjímaje. A tak se stalo, že
nejmladším výhercem v tombole
se stal teprve tříletý Adam z Určic.
„Mile nás to potěšilo, neboť převládalo deštivé počasí. Byli jsme rádi, že
se lidé nenechali odradit a přišli se na
výstavu podívat, a to nejen obyvatelé
Určic. Všichni odcházeli plni dojmů,
příjemně naladěni a s úsměvy na
tvářích,“ usmívala se Zbyňka Drmolová s tím, že letošní výstava je
každopádně jednou z těch nejvydařenějších. „S náročnou přípravou
nám pomáhala místní mateřská
i základní škola, děti nakreslily pěkné
obrázky a vyrobily několik dekorací.
Sokoli nám půjčují sál, za což jim
děkujeme. A nesmím zapomenout,
že s námi spolupracují také včelaři,“
dodala Drmolová.

PROSTĚJOV Uplynulý pátek se
v budově prostějovské sokolovny
konala, stejně jako po celé republice, tradiční NOC SOKOLOVEN.
Deštivé a chladnější počasí, i páteční
odpolední termín zapříčinilo chvíle, kdy si organizátoři zpočátku
mysleli, že nikdo nepřijde. To se
však záhy změnilo a prostory sokolovny na Skálově náměstí se začaly
plnit! PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se k četnému houfu taktéž připojil.

Natálie MORÁVKOVÁ
Návštěvníci, kteří přišli hned po samotném zahájení, měli možnost
využít většího klidu a vše si postupně
i nerušeně projít a prohlédnout. O
něco málo později se již scházeli lidé
ať už z oddílů Sokola se svými rodinami, nebo ti, kteří projevili zájem o
to, jakým způsobem sokolská jednota funguje. A chtěli se dozvědět více
o možnosti přihlášení svých dětí či sebe.
„Letos je to již potřetí, co Noc so-
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2x foto: Natálie Morávková

koloven děláme. Přípravám jsme
věnovali dva dny, ve výsledku to stálo
za to,“ svěřila se Večerníku Petra Kohoutová, členka organizačního týmu
Sokola.
Pro zájemce o sokolskou atmosféru byla zajištěna také možnost
přenocování v zápasnickém sále, a to
za předpokladu, že si donesli věci na
spaní. Loutkové divadlo Pronitka si
připravilo také pohádku na dobrou
noc s krásnými loutkami. „Děti si
mohly vyzkoušet zdolání překážkové

dráhy, pustili jsme jim pochodové
sokolské písně,“ prozradila Lucie
Hlačíková, vedoucí loutkařského odboru Sokol I Prostějov.
V podzemním prostoru pak bylo
možné nakouknout na sbírku pohárů,
fotografií, knih i mnoho dalšího, co se
podařilo nashromáždit a získat za roky
fungování Sokola včetně poháru Gustava Frištenského.

nepřálo počasí
KOSTELEC NA HANÉ Při příležitosti 150. výročí narození básníka
Petra Bezruče měl kostelecký Sokol
spolu s místními nadšenci uspořádat pochod nazvaný po „Bezručovsku“ jak jinak než véplaz. Na neděli
byly připraveny dvě trasy různé
délky, obě začínaly u „Červeného“
domku a přes ptenský zámek se vracely do Bílovic. Jenže, už v sobotu
večer ale bylo vše jinak.
„Průběžně sledujeme předpověď počasí,
z níž jsme usoudili, že by v deštivém počasí byla účast takřka nulová,“ sdělil Večerníku jeden z organizátorů Petr Bureš.
Véplaz se tak prozatím nekonal.
Pro ty, kteří se na něj těšili, však není nic
ztraceno. „S přípravou jsme si dali hodně
práce, po trase jsou připraveny improvizované naučné zastávky, takže bychom
rádi akci přece jen uspořádali. Ve hře je
zatím termín za dva týdny, ale ještě jej budeme upřesňovat,“ slibuje Bureš.
Večerník bude na svých stránkách a
webu o novém termínu konání véplazu samozřejmě informovat. (tok)

PROMÌNY

servis pro ženy

Podzimní proměna image ve znamení

Josef
POPELKA

exkluzivní
snímky

Vysněný zážitek jako z pohádky započal
výběrem brýlí v Optice Wagner, následovala naše premiéra v RV FASHION,
kde měli připraveno plno prvotřídních
outfitů, posléze přišla na řadu změna
účesu ve Vlassalonu a také péče od
vizážistky ze studia Belleza. Pomyslnou
třešničku na dortu představovalo fotografování a natáčení, které si Pavlína
ohromně užila.
„Celý náš tým se na Pavlínu moc těšil.
Našim záměrem bylo ženě dopomoct
k nové životné etapě, vrátit lesk a třpyt
do jejích krásných očí a v neposlední
řadě dodat radost a chuť do života.
Myslím, že jsme udělali vše, co bylo
v našich silách. Jsem přesvědčena,
že výsledek je vážně bezvadný. Mám
z nové vizáže, ale i pocitů paní Pavlíny
velkou radost,“ neskrývala své nadšení
naše redaktorka a patronka Proměny
image Aneta Křížová.

PO...

Pavlína má osmačtyřicet let, pět dětí
- z toho tři dospělé syny, jedenáctiletou holčičku a osmiletého
chlapečka. Do PROMĚNY IMAGE
od Večerníku šla s jasným cílem, a to
odstartovat nový život. Po mnoha
peripetiích si přeje, aby se jí konečně
začalo dařit a byla zase šťastná. „Věřím,
že pro mě proměna bude znamenat
lepší zítřky. Odejde to, co bylo, a já budu
začínat jako nový člověk,“ vyjádřila své
pocity Pavlína Pitnerová. „Už se strašně
těším. Jsem připravená na vše, nebojím
se žádných barev, a to ani střihu, vlastně
vůbec ničeho. Doufám vlastně, že se
nepoznám a stane se ze mě doslova
a do písmene nový člověk. A třeba se
také najde nějaký muž, kterému se zalíbím,“ pokračovala s úsměvem naše
sympatická vítězka podzimní proměny.
Již teď můžeme prozradit, že paní
Pavlínu skutečně čekal úžasný den.

PØED...

Je tomu již přes dva roky, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
jediné místní periodikum poprvé zorganizoval PROMĚNU
IMAGE. Od té doby jsme proměnili již sedmadvacet žen
a jednoho muže z Prostějova. Všechny díly přitom dopadly
navýsost skvěle a u srdce zahřály nejen naše vítězky, ale
i celý profesionální tým. Jelikož se klání dlouhodobě těší
velké popularitě, prošly jím už ženy všech věkových kategorií. Se svou novou image se ve Večerníku předvedla
jak pětadvacetiletá slečna, tak mnoho dam ve věku kolem
čtyřicítky, nechyběly ani aktivní seniorky ve věku sedmdesáti
či dokonce šestasedmdesáti roků.
Pokud ještě někdo z čtenářů neví, co PROMĚNA IMAGE
obnáší, tady je malé představení. Jde o den jako ze snů od
změny účesu a líčení přes proměnu šatníku až po nové brýle
i kompletní poradenství. Závěrem pak nechybí ani profesionální fotografování a natáčení. Nejinak tomu bylo u naší
již sedmadvacáté proměny, kterou pro sebe uzmula Pavlína
Pitnerová z Bedihoště. A jak podzimní změna vizáže dopadla? Jedním slovem úžasně!

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

Na rozdíl od předchozího mače se
nepodařilo využít ani jednu početní
výhodu. „Proti Havířovu se zdálo, že
si přesilovky začínají lépe sedat, ale
teď venku nám zase moc nešly. Každý zápas je prostě jiný a musíme se
hlavně dál poctivě připravovat,“ zdůraznil kormidelník Jestřábů s krátkou
rekapitulací na závěr. „Máme za sebou
pět utkání tohoto soutěžního ročníku a kromě jednoho slabšího výkonu
s Litoměřicemi jsme vždy po herní
stránce víceméně obstáli. Což je důležité, máme na čem stavět.“

5. krok... __"

Jakmile byl účes hotový, mohla se o vítězku podzimního kola začít starat kosmetička Tereza Holbová ze studia Belleza. Doposud
tak tato dáma činila sama. „Paní Pitnerová o sebe pečuje, což je na první pohled vidět. Pleť je pěkná, jen má rozšířené póry a povrch pleti je zároveň suchý. Je to způsobeno tím, že používá nevhodný krém. Vysvětlila jsem jí, který krém je pro ni nejvhodnější
a nanesla jsem hodně vyživující krém,“ prozradila Tereza Holbová. „Použila jsem dále lehce krycí a tmavší make-up. Oči jsem
vystínovala do přírodnějších odstínů, a protože paní Pavlína nosí brýle, tak oči i více zvýraznila. Nezvýrazňovala jsem však
vrchní linku, protože má zapadlejší víčka. Aby se oči zvětšily, nanesla jsem linku pouze na spodní část oka. Zároveň jsem lehce
ztmavila obočí. Je zvyklá používat černou tužku na obočí, v jejím případě je však vhodnější sáhnout po hnědém odstínu. Pak už
chyběl pouze fixační pudr, bronzová tvářenka a výraznější rtěnka,“ zakončila s úsměvem popis postupu Tereza Holbová.

-DNXE1HXæLOSR+DYËĆRYX

ný skandováním jeho jména.
Ptačí dravci tak moravské derby opanovali jak po výsledkové, tak po bojové stránce.
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Foto: Marek Sonnevend

od prostějovských příznivců vyslechnout posměšné pokřiky, vítěze rvačky
Mikliše vyprovázel do kabin mohutný
potlesk nadšených fanoušků doplně-

 Jak mrzí obdržená trefa těsně
před koncem?
„Takové věci se v hokeji stávají. Mohlo
to přijít už v páté minutě nebo třeba ve
třicáté, stalo se v poslední. Já myslím,
že nejdůležitější je naše výhra za tři
body. Tu jsme potřebovali ze všeho
nejvíc. Jestli se povedlo zvítězit s nulou či s jedním inkasovaným gólem,
nemusíme podle mě nijak řešit.“
 Ale mít dva shutouty za sebou
není zrovna málo, ne?
„To je pravda, vychytat nulu ve dvou
zápasech po sobě by určitě bylo hez-

Marek
SONNEVEND

Původní
rozhovor
pro Večerník

ké. (pousměje se) Ale je teprve začátek sezóny a snad bude v jejím dalším
průběhu dost jiných příležitostí.“
 Je skóre 6:1 za uplynulé dva
mače důkazem, že prostějovská defenziva teď funguje?
„Určitě. Na Slavii kluci hráli výborně
dozadu a padali do střel, dneska mi
taky kolikrát pomohli třeba včasným
odpalováním odražených puků před
bránou. V obou těchto utkáních šlo o
náš výborný týmový výkon.“
 Kdy vám bylo proti AZ nejvíc
horko?
„Asi ve druhé třetině. Hráli jsme tam
několikrát v oslabení, kolem brány to
chvílemi docela lítalo. Tam přišly nejkrizovější minuty, ale ustáli jsme to a
nakonec vyhráli.“
 Vybavíte si nějaký svůj top zákrok nebo situaci?
„Já beru každý zápas jako celek a na

PROSTĚJOV Mohl vychytat podruhé v řadě čisté konto. Jakub
Neužil, brankářská jednička Jestřábů, neinkasoval ani jednou už
na Slavii Praha a k témuž směřoval i ve středečním duelu 4. kola
WSM ligy proti Havířovu. V poslední minutě mu však dlouhou neprůstřelnost zrušil Fronk a dvaadvacetiletý gólman LHK se tedy
musel spokojit s vítězstvím 3:1.

jednotlivé zákroky je neseparuju.“
(smích)
 V premiéře jste doma dostali
facku od Litoměřic. Pomohla tehdejší porážka 1:4?
„Myslím si, že jo. Řekli jsme si, abychom směrem dozadu hráli víc obětavě, soustředili se na každé zakončení soupeře včetně dorážek, byli při
bránění koncentrovaní. A vyplatilo
se, stejně jako zlepšená hra v útoku.
Na Slavii i s Havířovem jsme odvedli
dobré výkony.“
 Jak si užíváte pozici jedničky
mezi tyčemi Prostějova?
„Nad tímhle nějak moc nepřemýšlím.
Když mě trenéři dají do brány, snažím
se co nejlíp chytat a neřeším svou pozici v mančaftu. Důležité jsou hlavně
výkony, ne nějaké pořadí gólmanů. A
pokud mi vyjde víc utkání po sobě, tak
je to jedině dobře.“
 Od léta máte nového trenéra
brankářů Štefana Žigárdyho. Nakolik vám pomáhá?
„Určitě hodně. Dost pracujeme na suchu i na ledě, děláme spoustu nových
věcí a cítím na sobě jeho přínos.“
 Máte momentálně dobrou formu?

Hlavní jsou získané body“

5:3

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV V sobotním souboji pátého kola
WSM ligy měli českobudějovičtí hokejisté dle očekávání herně navrch
nad těmi prostějovskými, například
na střely atakující bránu vyhráli
35:16! Přesto Jestřábi v Budvar aréně bojovali o vyrovnaný výsledek,
jenž nakonec nebyl extrémně daleko.
Všechny body ale přece jen zůstaly favoritovi, byť dvakrát ztrácel.
Trenéři LHK dali mezi tyčemi přednost Grohovi a ten hned v 3. minutě

MOT ČB
LHK PV

musel zneškodnit ostrou ránu Pavlina
od modré. V nebezpečných pozicích
následně dvakrát minul Dostálek, načež šesti tisícovkami diváků zaplněné
hlediště ztichlo zděšením. Samozřejmě
s výjimkou kotle hostujících fanoušků,
k jejichž radosti Drtina v 7. tvrdě napálil
odražený puk, který málem protrhl síť
za Kváčovými zády - 0:1. Jihočeši však
neztráceli dlouho, neboť hned za dvě
minuty důrazný Čermák zblízka protlačil kotouč skrz Grohův zákrok - 1:1. Vyrovnání Jestřáby nijak nerozhodilo a ve
zbytku zahajovací třetiny byli překvapivě
lepší. Aktivitou oplýval zejména Nouza,
v minulé sezóně člen Motoru. Leč několik jeho střel buď šlo mimo, nebo zasáhl
Kváča. Největší šanci poté zazdil v 18.

Voženílek nepřesným zakončením brejku tří na jednoho.
Zasloužené odměny se Vykoukalovi
svěřenci dočkali nedlouho po startu
druhé části, kdy Voženílkův nájezd vyražený Kváčou pohotově doklepl dojíždějící Zabloudil – 1:2. Nepříznivý průběh
se výběru ČEZ povedlo zlomit až díky
přesilovce. Hned tu první krátce před
polovinou zápasu využil šikovnou tečí
Pavlinovy dělovky Šulek - 2:2. Stavjaňovy boys druhé srovnání stavu nakoplo a
v 31. minutě šli premiérově do vedení zásluhou přesného nápřahu Vlčka z mezikruží - 3:2. Důležitost početních výhod
se potvrdila v závěru prostřední třetiny,
neboť hosté tu svou nevyužili, naopak
domácí ano. Ve 40. minutě Kutlák natáhl

od modré a jeho bomba proletěla až do
Grohovy klece - 4:2.
Papírově nejsilnější tým prvoligové soutěže tím získal pohodu, kterou demonstroval jasnou převahou zkraje třetí periody. Groh se dostal pod soustředěnou
palbu, nicméně gólový pokus Crowdera
skvěle vytěsnil a při Vlčkově tutovce
mu pomohla levá tyč. Přesto Budějovice v 53. minutě svůj náskok zvýšily,
protože se již podruhé prosadil Kutlák,
tentokrát nádhernou střelou pod horní
tyčku - 5:2. Zdálo se být rozhodnuto,
ovšem pouhých šestapadesát vteřin nato
Dvořáček zpoza kruhů procedil Kváču
se zakrytým výhledem - 5:3. Navíc šli
Jestřábi vzápětí do přesilovky a tu před
jejím vypršením ještě znásobili odvážně

Rufer jde do Polska

Foto:internet

Frýdek-Místek (jim) – Novým působištěm Adama Rufera se stává Unia
Osvětim. Šestadvacetiletý třinecký
odchovanec strávil uplynulé roky
převážně v první a druhé lize, kde postupně oblékal dresy Vsetína, Hradce
Králové, Šumperku, Olomouce a naposledy Frýdku-Místku, právě odsud
se držitel sto padesáti extraligových
startů rozhodl zamířil do nejvyšší
polské soutěže. Na svém kontě už má
i první dvě odehraná střetnutí, připsal si v nich gól, asistenci a také čtyři
trestné minuty.

 Užil jste si roli hlavní hvězdy pozápasové děkovačky příznivcům?
„Jasně. Děkovačka byla super, fanoušci nás dnes podporovali hodně a my
jim za to moc děkujeme.“

Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Věřili jsme, že si nějaký bod odvezeme,
ale to se nepovedlo. Chtěli jsme hrát
z dobré obrany a vyvarovat se oslabení.
Věděli jsme, že šanci budeme mít z brejků. Šli jsme i čtyři na jednoho, ale gól
nedali.“

brzkou power play! Žádnou příležitost celého utkání. Koncovku si totiž Motor
si ale nevypracovali, místo toho Motor v pěti proti čtyřem bezpečně pohlídal.
několikrát málem trefil opuštěnou sva(son)
tyni. A jakmile v 58. sudí vyloučili HoStatistiky z utkání
záka, dal tenhle verdikt razítko na osud
najdete na straně 26

Martin ŠTRBA
– ÈEZ Motor Èeské Budìjovice
„Jsme rádi za tři body. Byl to nesmírně
těžký zápas a po dvou špatných výkonech
venku máme radost, že jsme dokázali
vzhledem k průběhu stav otočit. Doufám, že se od tohoto utkání odrazíme
a naše výkony budou lepší a lepší.“
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„Doufám, že jo. Snad to tak na ledě
vypadá. O těchhle věcech se však
moc nemluví, aby se něco nezakřiklo.
Proto už to radši nechme být.“ (směje
se)

Nad rolí jedničky nějak
moc nepřemýšlím. Když mě trenéři dají
do brány, snažím se co nejlíp chytat
a neřeším svou pozici. Důležité jsou
hlavně výkony, ne nějaké pořadí gólmanů.

“

nula za sebou?

„Že mi těsně utekla druhá

K adrenalinovému zážitku došlo ve
49. minutě. Jestřábi krátce předtím
zvýšili skóre na 3:0 a tím pádem
bylo o výsledku v podstatě rozhodnuto, což herně aktivního Hudečka
asi dost frustrovalo. Možná i proto
se úplně mimo aktuální dění na
ledě chytil do klinče s Miklišem,

Marek SONNEVEND

ostré slovo dalo slovo ještě ostřejší - a už oba kohouti byli v sobě.
Od začátku potyčky měl jednoznačně navrch urostlejší Hanák. Převaha sedmi centimetrů výšky a šesti
kilogramů váhy se projevila, o rok
starší protivník dostal pořádně na
budku. Brzy mu byl dres přetažen
přes hlavu, průběžně schytával řadu
ran a nakonec ho Ondra ještě nekompromisně povalil na zem. Až
v tu chvíli zasáhli (přesně dle současných pravidel) přihlížející rozhodčí, kteří soky oddělili od sebe.
„Hříšníci“ shodně inkasovali vyšší
trest na pět minut plus do konce zápasu, ale kluziště opouštěli s naprosto
odlišnými pocity. Zatímco v obličeji
zkrvavený Hudeček si navrch musel

v bitce zmydlil Hudečka
PROSTĚJOV Milovníci hokejových
rvaček si během středečního prvoligového utkání mezi Prostějovem
a Havířovem přišli na své. Jednu nefalšovanou bitku totiž svedli domácí
Ondřej Mikliš s hostujícím Janem
Hudečkem. K radosti půldruhé tisícovky fanoušků v hledišti souboj jasně
vyhrál borec LHK Jestřábi.

Praha (jim) – David Hruška, Štěpán
Hřebejk, Jan Víšek. Tato tři jména patřila v posledních letech neodmyslitelně
do WSM Ligy a jejich nositelé mají na
svém kontě rovněž celou řadu extraligových startů, nyní bude jejich aktivní kariéra shodně pokračovat ve druhé lize.
Čtyřicetiletý Hruška vyměnil pražskou
Slavii za Baník Sokolov, o pět let mladší
Hřebejk se z Motoru České Budějovice
přesouvá k městskému rivalovi DS, čtyřiatřicetiletý Víšek se rozloučil s Benátkami nad Jizerou a posílil Jablonec nad
Nisou. Zajímavá jména se pak nově objeví i ve východní skupině třetí nejvyšší
domácí soutěže, z Přerova se do Šumperku vypadá Lubomír Kovařík, další
někdejší Jestřáb Alexander Grebenyuk
zkusí své štěstí v Porubě.

První ligu opouštìjí veteráni

RYCHLÝ
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Ondřej Mikliš
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poslední minuty. A především se vůbec
neohlížet na jejich papírově slabší soupisku ani na postavení v tabulce,“ nabádal Venkrbec k ostražitosti.
Zápasově náročný program tohoto
týdne završí svěřenci Jiřího Vykoukala
a Ivo Peštuky v sobotu 30. září od 17.00
hodin na kluzišti Frýdku-Místku. HC
přitom senzačně vede celý prvoligový
peloton, neboť v šesti utkáních (jedna
Závěrečným krokem bylo odhalení nové vizáže. Paní Pavlína se postavila před zakryté zrcadlo a v okamžiku, kdy bylo zrcadlo odhaleno a ona se uviděla, byla naprosto v šoku.
předehrávka) nastřádal třináct bodů za
Vůbec se nemohla poznat, stalo se totiž přesně to, co chtěla. Najednou viděla úplně jinou a hlavně NOVOU ŽENU... Jakmile se za pár minut se svou proměnou ztotožnila,
vítězství 4:3 v Kadani, 3:1 v Přerově, 5:3
přešli jsme k samotnému focení a natáčení. A nutno uznat, že focení i natáčení jí šly naprosto výborně a bylo konečně vidět, že se cítí dobře. Prostě přesně tak, jak to chtěla...
nad Litoměřicemi i čerstvé 2:0 na Slavii
Praha, k tomu padl jen 1:2 po prodlouNa další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.
žení v Karlových Varech a 0:3 s Kladnem. Rysi prostě jedou.
„Takhle v úvodu soutěže bych pořadí
ligy nepřeceňoval, máme za sebou teprve pět kol. A Frýdek navíc odehrál
o jedno utkání navíc. Přesto je zřejmé, že
se mu do téhle chvíle daří a určitě bude
mít sebevědomí. My se však nemusíme
bát, vždyť jsme u nich vyhráli přípravný
zápas. Každopádně třinecká farma asi
momentálně funguje a na nás je pokusit
se o její přibrždění,“ přál si Venkrbec.
Vzájemné zápasy v minulé sezóně:
Prostějov – Benátky nad Jizerou venku
4:3sn a 4:0, doma 4:5 a 3:2. Prostějov –
Kadaň doma 4:3 a 6:2, venku 5:2 a 3:4.
Prostějov – Frýdek-Místek venku 3:4p
a 3:2, doma 3:2 a 4:2.
Z tohoto přehledu vyplývá, že na každého z nejbližších tří soků se Jestřábům za
poslední rok spíše dařilo.
(son)
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Byl čtvrtek, patnáctá hodina odbila, mohla tak začít hlavní část PROMĚNY IMAGE ve Vlassalonu Andrei Furiakové. „Tato
žena má vlasy pevnější, poměrně zdravé, ale už méně poddajné. Je tak potřeba razantněji stříhat, ale v případě Pavlíny je
z čeho, takže se můžu vyřádit,“ začala s úsměvem Furiaková. „Stávající střih vlasů je vhodné zezadu zkrátit, aby vystoupily
boční partie, ofinu jsem pak poupravila, sestřihla zešikma a vrchní část vlasů provzdušnila. Co se týče barvy vlasů, tak ta
stávající byla k typu paní Pavlíny příliš teplá, takže jsem se snažila o zvolení studenějších odstínů. Barvu jsem tedy u hlavy ztmavila. Z červeného odstínu jsem udělala studenější fialovou, která k paní více sedí než původní barva. Ofinu jsem nechala
světlou, jen ji dotónovala do tónu tmavší barvy. Styling jsem volila do trendy rozcuchu bez uhlazení, aby se zvětšil objem
a postava se celkově protáhla. Paní Pavlína by neměla nosit vlasy uhlazené,“ uzavřela popis účesu Andrea Furiaková.
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Zcela nový styl oblečení, než na které je paní Pavlína zvyklá, jsme tentokrát vybírali v RV FASHION. „S paní Pitnerovou byla při
výběru oblečení výborná spolupráce, neboť módu má ráda, nové trendy ji zajímají. V naší firemní prodejně v Žeranovské ulici, kde
se výběr uskutečnil, bylo připraveno několik módních variant,“ pronesl na úvod René Volek, majitel prodejny, která je v PROMĚNĚ
IMAGE ryzím nováčkem. „Nejvíce prožívala výběr šatů, které ráda nosí, a říkala, že si v nich připadá úplně jiná. Je to pravda, neboť
šaty umocňují ženskost a zdůrazňují eleganci. Vybrali jsme červeno-černé šaty se zvířecím vzorem. Rafinované překřížení na
předním díle zvýrazňuje dámské přednosti. Paní Pavlína vypadá v šatech elegantně a bylo vidět, že se v nich dobře cítí,“ usmál se
Volek. Dalším modelem ve výběru byly šaty se sakem v pařížské modré. „Jsou to šaty na společenskou záležitost. Pavlíně velmi
sluší a s výběrem doplňků vznikl vynikající outfit, který je nadčasový. Další v řadě jsou úpletové šaty ve stříbro-šedém provedení.
Tento model je určený na běžné nošení do práce. Elastičnost modelu zaručuje nositelce pohodlí. Tyto šaty jsme uměli velmi dobře
kombinovat i se sáčkem a bundičkou. Pavlíně zkrátka velmi sluší, ona je ´šatová´,“ mínil dále majitel prodejny RV FASHION. „Jako protiklad a změnu jsme pak zvolili
sportovní model, šedé casual kalhoty, pohodlnou halenku z úpletu se zajímavým vzorem v kombinaci s bundičkou a šedou kabelkou z pravé kůže. Model vypadal velmi
dobře, dojem umocnily boty na vyšším podpatku. Celková spolupráce s vítězkou zářijové proměny byla velmi příjemná. Myslím, že se posunula o několik pomyslných
příček... Jsem také rád, že objevila naši firemní prodejnu, která nabízí celý velikostní sortiment i pro dámy plnějších tvarů,“ uzavřel výběr oblečení spokojeně René Volek.
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Skvělá atmosféra PROMĚNY IMAGE od Večerníku začala minulé úterý v Optice Wagner, která se nachází na náměstí Edmunda Husserla v bývalém prostoru Café trio. Majitel optiky Radek Wagner si naši vítězku svým odborným okem bedlivě
prohlédl a během pár okamžiků měl jasno. „Pro dnešní díl jsem vybral brýle z nové kolekce Etnia Barcelona, La Matta a Cubista. Nám už známé a výrazné značky Etnia a La Matta, které vybíráme do proměn, často doplní i subtilnější celotitanové Cubista, které překvapí nejen nápaditostí, ale i opravdovou lehkostí a pevností,“ prozradil na slovo vzatý odborník. „Ne každý přeci
jen jde hrdě za výraznými brýlemi. Nicméně stále rozšiřujeme kapacity a i méně výrazné brýle u nás mají své místo. Hlavně
poté, co přibyl v naší optice nový stojan na dvě stovky kusů brýlí. Přijďte se podívat, že i konformita je naší silnou stránkou.
A s bezkonkurenčním počtem obrub, který k dnešnímu dni dosáhl na dvě tisícovky kusů, si vybere u nás úplně každý. Naše brýle opravdu sluší, posuďte sami, jak
perfektně padnou paní Pavlíně,“ dodal Radek Wagner.
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Foto: Marek Sonnevend

11.
POZICI

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

PAVLÍNA PITNEROVÁ BYLA VE VELKÉM ŠOKU...
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Trable s mantinely na druhou

ŠPEK
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Jak se takové číslo zrodilo? K devíti
menším trestům se přidal jeden vyšší
na 5 + do konce utkání pro Ondřeje
Mikliše za rvačku s Janem Hudečkem.
Navzdory častému vylučování a hře
v oslabení Jestřábi dokázali zvítězit 3:1.
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Skoro padesátku trestných minut
vyfasovali prostějovští hokejisté během středečního utkání s Havířovem.
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Mezi hokejovými mantinely

Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

„Proti Havířovu jsme ve
středu byli jasně lepší,
rozhodně šlo o náš nejvíc
dominantní výkon v této
sezóně. Hned nástup jsme
měli výborný, jen tomu
chybělo víc proměněných
šancí a tím pádem
i nastřílených gólů. Podstatné však bylo hlavně vítězství
za tři body, každý plný zisk
se ze začátku soutěže hodí.
Pouze škoda inkasované
branky těsně před koncem,
Kuba Neužil si nulu určitě
zasloužil. V sobotu na ledě
Českých Budějovic jsme
taky odstartovali dobře
a hned dvakrát šli do vedení,
celkově to z naší strany mělo
do nějaké pětadvacáté minuty kvalitu. Potom jsme se ale
nechali víc zatlačit, neubránili
přesilovku soupeře, vzápětí
dostali třetí gól a ještě před
koncem druhé třetiny čtvrtý
při dalším oslabení. Tady se
slibně rozjetý zápas zlomil
na stranu domácích, kteří
byli herně lepší. A vyhrát si
po pravdě zasloužili. Přesto
nemám ani z tohoto utkání
nijak špatný pocit, favoritovi
jsme dokázali vzdorovat. Teď
nás čekají tři souboje v šesti
dnech a chce to potáhnout
nějakou bodovou šňůru.“

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Odchytal pouze středeční duel proti Havířovu. A coby
brankářská jednička LHK si v něm vedl výborně, když
navázal na znamenitý výkon předtím na Slavii Praha.
Tam nepustil ani gól a po dalším čistém kontu sahal i v moravském derby. Až v jeho poslední minutě mu druhý „shot-out“ za sebou překazila Fronkova trefa, nicméně Neužil svůj tým několikrát podržel. A zaslouženě
se stal hvězdou střetnutí. „Je pravda, že na
Kubu toho nešlo zase tolik, ale je umění právě v takových zápasech udržet stoprocentní
koncentraci a neudělat žádnou chybu. Tím
se odlišují špičkoví gólmani od dobrých či
průměrných,“ řekl na konto dvaadvacetiletého svěřence mezi tyčemi kouč prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal.
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Do opačné role Prostějovany poslalo sobotní 5. kolo,
ve kterém cestovali do jedné z nejvzdálenějších prvoligových destinací. A v Českých Budějovicích nepřipustili žádnou ostudu jako rok zpátky při televizním

NA JIHU ÈECH
SYMPATICKÝ VZDOR

Byli jsme trpěliví, hráli dobře směrem dozadu, hosty
skoro k ničemu nepouštěli. A co prošlo na bránu, to
pochytal s jedinou výjimkou Kuba Neužil,“ vypočetl
prostějovský kouč ústřední důvody triumfu. Zmínil
přitom právě spolehlivý výkon gólmanské jedničky.
„Už loni chytal dobře a teď ví, v jaké je pozici. On
i Dominik Groh se na trénincích maximálně snaží
a náš nový trenér brankářů Štefan Žigárdy s nimi odvádí dobrou práci, což se vyplácí. Snad nám to vydrží,
i když je teprve začátek sezóny a nějaké výkyvy samozřejmě přijdou. Podstatné je, aby mančaft gólmanovi
pokaždé co nejvíc pomáhal,“ vypíchl Vykoukal.
debaklu 1:9. I tentokrát sice podlehli, ale pouze 3:5
a jejich snaha o bodový import nebyla opticky marná.
„Věřili jsme, že si nějaký bod odvezeme, ale to se nepovedlo. Chtěli jsme hrát z dobré obrany a vyvarovat
se oslabení. Věděli jsme, že šanci budeme mít z brejků. Šli jsme i čtyři na jednoho, ale gól nedali,“ litoval
Vykoukal některých promarněných tutovek.
Společně s trenérským kolegou Ivo Peštukou dokonce odvážně sáhli už čtyři minuty před koncem
ke hře bez brankáře, ovšem k ničemu to nevedlo.
„Zkusili jsme dost brzy power play, bohužel ani tenhle krok ke snížení nevedl. Celkově se však nemáme
za co stydět, naše vystoupení na budějovickém ledě
nebylo vůbec špatné,“ glosoval Vykoukal.

ju, že jsme tam dvakrát vyhráli. Oni mají
v kádru dost mladých kluků vzhledem
k tomu, že jsou farma extraligového Liberce a spolupracují s ním. Záleží, jak
to zvládneme bruslařsky i důrazem při
zachování co největší hokejovosti,“ přemýšlel kapitán prostějovských hokejistů
Matouš Venkrbec.
Ve středu 27. září od 18.00 hodin
muži LHK přivítají Kadaň. Ta zatím
sbírala jen samé porážky, postupně 2:3
v Kladně, 3:4 s Frýdkem-Místkem, 1:9
s Přerovem, 3:6 v Litoměřicích, stejným
poměrem se Slavií Praha a 1:4 v Havířově. Není divu, že bez jediného bodíku na
kontě je SK v průběžném pořadí jasně
poslední. „S Kadaní máme z loňska taky
příznivou bilanci, jenže na to nesmíme
nijak spoléhat. Hlavní bude absolutně
nic nepodcenit, hrát naplno od první do

3:1

Úvodní střelu vyslal díky brzké přesilovce hned ve 2. minutě Kanko švihem
z pravého kruhu. Následovalo přečíslení Luňáka s Venkrbcem v oslabení na
jediného obránce zakončené druhým
jmenovaným přímo do Dolejše, načež
se deset minut nehrálo kvůli uvolněnému reklamnímu panelu v mantinelu. A
po odstranění závady se domácí vrhli
na protivníka jako skutečně hladoví
dravci. Nouza zblízka nedokázal překonat brankáře, Rudovský před odkrytou

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jednoho z papírově
slabších soupeřů přivítali hokejoví
Jestřábi ve středečním duelu 4. kola
WSM ligy mužů 2017/2018. A vítěznou povinnost proti Havířovu splnili.
V minulé sezóně s ním sice měli horší
bilanci vzájemných střetnutí, ale tentokrát neponechali nic náhodě, jejich
triumf byl navzdory konečnému rozdílu jen dvou gólů ve skóre suverénní. Zajímavostí středečního souboje
byla postava prostějovského rodáka
Martina Janečka na lavičce havířovského celku.

LHK PV
AZ HAV

klecí nedosáhl na prudkou přihrávku a
Dvořáček ztroskotal na Dolejšovi, který
vzápětí vytěsnil Zabloudilův pokus z levého kruhu na tyč. V následné přesilovce se ještě vyznamenal při téměř gólové
dorážce Luňáka, aby v 11. stále během
početní výhody LHK přece jen kapituloval. Hozák vyzval křížnou přihrávkou
na pravý kruh Nouzu, jenž tvrdou ranou
z první trefil přesně - 1:0. S vedením v zádech však Jestřábi polevili, tudíž zbytek
zahajovací třetiny patřil hostům. Nicméně Neužil bezpečně zlikvidoval několik
projektilů z větší vzdálenosti a jistě zasáhl i v 19. minutě, když to na něho bekhendem zblízka zkusil Sikora.
Druhou příležitost měli Severomoravané zkraje prostřední části, ovšem brejk
tří na jednoho finalizoval Kotala sobecky sám a Neužilův rozklek nebezpečí zažehnal. Ve 24. prostějovští hokejisté přežili též Kankův výpad v oslabení (nad) a
poté moravského soka znovu pořádně
přitlačili. Ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách zvyšující trefa doslova visela ve
vzduchu, z opakovaných střel i závarů
jedna tutovka střídala druhou (Nouza,
Hozák, Divíšek, zase Nouza, Venkrbec).
Leč Havířov se s velkým štěstím ubránil
a ve své početní převaze zle zahrozil Sikorovou dělovkou od modré. Naštěstí
výborný Neužil předvedl další efektní
rozklek. V 32. minutě se Jestřábi usadili
Martin JANEÈEK
– AZ Havíøov 2010
„Před zápasem jsem říkal, že dnes vyhraje připravenější tým. My i domácí jsme
minule porazili favorizované soupeře
a na tohle utkání se jednoznačně lépe
nachystal Prostějov. Bylo to hlavně o srdíčku, které dali do hry pouze Jestřábi.
Viditelně chtěli zvítězit mnohem víc než
my.“

lat, jenže buď narážel na precizní bránění LHK, nebo střeleckými pokusy
převážně z větší dálky na bezchybného
Neužila. Jednoznačné dění na ledě navíc
okořenila dlouhá bitka mezi Miklišem
a Hudečkem, kterou k bouřlivé radosti
fanoušků vyhrál Prostějovan boxerskou
terminologií k.o. Janečkovým svěřencům nepomáhaly ani četné přesilovky,
teprve v úplném závěru se jedna ujala
a pokazila Neužilovi druhé čisté konto
za sebou. To pětačtyřicet sekund před
koncem Marunovu ránu pohotově dorazil Fronk - 3:1. Na cokoliv dalšího však
souboru od polských hranic nezbyl čas,
takže hanácká letka zaknihovala naprosto zasloužené vítězství.
Statistiky z utkání
najdete na straně 27

Jiøí VYKOUKAL
- LHK Jestøábi Prostìjov
„Chtěl bych poděkovat týmu za předvedenou hru od první do poslední minuty. Kluci
makali, hráli dobrý hokej a všichni podali
kvalitní výkon. Poděkování patří i fanouškům, z jejichž reakcí na pondělní dění jsem
měl na rovinu trošku strach. ´Šuker´ ale
zvládl kotel na jedničku a fandové nás celý
zápas perfektně povzbuzovali.“

v útočném pásmu, Dvořáček nahodil
zpoza svatyně na Dolejše a ten si kotouč
nechtěně srazil za svá záda - 2:0. Stejně
jako v první třetině reagoval AZ na inkasování zvýšenou aktivitou (Hudeček,
Kanko, dvakrát Petran), ale bez efektu.
Na druhé straně se neujal ani individuální průnik Venkrbce, neboť bekhendem
nepřehodil beton už ležícího Dolejše.
Do třetí periody domácí vstoupili s viditelnou snahou bezpečně hájit získaný
náskok a případně udeřit z rychlých
brejků do otevřené defenzivy. Přesně
tohle se povedlo ve 47. minutě, kdy
Luňák ze vzduchu zachytil rozehrávku
protihráče, posunul doleva volnému
Venkrbcovi a ten pohodlně zavěsil do
odkryté brány - 3:0. Hostující celek se
neustále snažil s výsledkem něco udě-
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DO FRÝDKU-MÍSTKU

A V SOBOTU NA LED LÍDRA

VE STŘEDU S KADANÍ

DNES DO BENÁTEK,
PROSTĚJOV Volnější ouvertura
WSM ligy mužů 2017/2018 v podobě pěti úvodních kol v klasickém rytmu středa - sobota - středa je za námi.
Teď přichází premiérově v tomto ročníku vložený pondělek, tím pádem
i nabitější záhul tří střetnutí během
jednoho týdne. Jak si s touhle výzvou
poradí Jestřábi?
Ti už dnes, tj. v pondělí 25. září, od
17:30 hodin nastoupí k duelu 6. kola
soutěže v Benátkách nad Jizerou. Středočeši dosud nasbírali devět bodů, když
dokázali zvítězit 3:1 v Třebíči, udolat
5:4 po nájezdech Havířov a zaskočit
3:0 České Budějovice. Naposledy však
utrpěli debakl 1:8 v Karlových Varech,
nicméně v tabulce drží hezké šesté místo. „V Benátkách se nám hrává většinou
dobře, třeba z minulé sezóny si pamatu-
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Ve středečním čtvrtém dějství přivítali ptačí dravci
havířovského konkurenta, proti němuž má každý
vzájemný duel visačku moravského derby. Domácí
každopádně drželi nálepku favorita, která jim nespadla díky bezpečnému vítězství 3:1, kdy protivník korigoval až v úplném závěru.
„Chtěl bych poděkovat týmu za předvedenou hru od
první do poslední minuty. Kluci makali, hráli dobrý
hokej a všichni podali kvalitní výkon. Poděkování patří i fanouškům za perfektní povzbuzování po celý zápas,“ pojal hodnocení poněkud oskarově trenér LHK
Jiří Vykoukal.
Jeho svěřenci měli většinu střetnutí pod kontrolou
a vypracovali si hodně vyložených příležitostí, leč
potýkali se s jejich proměňováním. „Důležité bylo,
že jsme se do těch šancí kvalitním hokejem dostávali.

ZDOLÁNÍ AZ
JISTIL GÓLMAN

Původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Uplynulý týden hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov ve WSM lize mužů 2017/2018 dopadl z výsledkového hlediska přesně tak, jak papírově měl.
Nejprve svěřenci trenérů Vykoukala a Peštuky doma
porazili hratelný Havířov, následně venku podlehli
Marek
favorizovaným Českým Budějovicím. A tříbodový akSONNEVEND
tuální zisk (dohromady šestibodový) je po pěti kolech
soutěže zatím ponechal mimo postupovou osmičku pro play off na jedenáctém místě.
Nicméně průběžné pořadí je s výjimkou beznadějně poslední Kadaně velmi vyrovnané
a brzký výtah tabulkou směrem vzhůru není vůbec vyloučen.

Rozestupy ve vyrovnané tabulce jsou však minimální,
na čtvrtý Přerov ovšem ztrácí Jestřábi jen tři body

HOKEJISTÉ SE ZATÍM KRČÍ NA
otázky pro ženu,
co se změnila...

„Ačkoliv již PROMĚNA IMAGE od
Večerníku běží poměrně dlouhou dobu, vždy
se na ni těším. Nutno říci, že není proměna
jako proměna. Pokaždé se těším na příběh,
který k nám vítězku dovede. A jsou to příběhy
různé: některé jsou běžné a každodenní, jiné
o poznání silnější. A právě ty silnější jsou ty,
co se vás nejvíce dotýkají. Máte pocit, že musíte udělat všechno, abyste člověku splnili to,
co si přeje. Když jsem při prvním rozhovoru
poslouchala paní Pavlínu, tak jsem si říkala,
že takto by to nešlo. Zažila už dost a od teď
to prostě už musí být jinak. Náš tým se ze
všech sil snažil z paní Pavlíny, která měla
stále smutek v očích, udělat opravdu novou
Pavlínu, která bude zářit a bude mít pocit,
že je pro co žít. Museli byste být na místě,

abyste pocítili to, jak se z Pavlíny po proměně
stala žena, která se konečně cítí tak, jak by
chtěla. Štěstí a spokojenost jsou něco, co lze
těžko uchopit, ale kdybyste byli na místě,
mohli byste si od Pavlíny dokonce i část vzít,
kolik toho najednou vyzařovala. Za sebe
musím říci, že jsem šťastná, protože se nám
podařilo splnit to, co si Pavlína přála. Nyní
už je pouze na ní a síle jejích myšlenek, jak
s touto velkou vzpruhou, energií a nábojem
odstartuje novou část svého života. Přejeme
jí jen to nejlepší. Děkuji všem, co se na této
PROMĚNĚ IMAGE podíleli, a budu se
těšit na další z vás!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy
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ƔƔ Pavlíno, jak se po VIDEO&FOTOGALERIE
PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
klikni na
BYLI JSME
„Plná energie a nadšení, neb- www.vecernikpv.cz
U TOHO
udu snad moct ani usnout.
(úsměv) Pomalu ale jistě se
nastavuji na tu životní změnu,
kterou jsem tak chtěla. Beru
to jako bod zlomu, teď už
bude všechno jinak! Musím
říci, že jsem si po celou dobu
připadala jako celebrita nebo
princezna. Taky už vím, jaké to mají modelky, vždycky jsem si to chtěla zkusit. (směje
se) Bylo to vážně úžasné. Tak, jak jsem se cítila po proměně, tak bych se chtěla cítit
už napořád. Budu na tom pracovat.“
 Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Naprosto mě překvapil výsledek. Musím říci, že mi doslova vyrazil dech. Do poslední chvíle totiž nevíte, co máte čekat, pak tohle! Nečekala jsem, že to bude tak
zásadní změna, tak ohromný a velký rozdíl. Překvapená a velice potěšená jsem taky
byla tím, že se našlo tolik krásných šatů na moji postavu. Dokonce tolik modelů, že
byla škoda vybrat pouze určitý počet.“
 Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Bylo to zvláštní. Kromě chvály se našli i lidé, co si toho vůbec nevšimli. (smích) Ještě
mě ale neviděli všichni. Kolegyním z práce jsem se moc líbila, říkaly, že je to lepší než
předtím. Další reakce budou po zveřejnění reportáže v novinách. Tak jsem zvědavá.“
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Přála bych si, aby tohle mohla zažít každá žena. Je to změna a úplně jiný svět
v každodenním obyčejném životě. Ono se to ani slovy nedá moc vystihnout. Je to
něco, co dodá energii, náboj a radost. Hrozně bych si přála, aby tohle zažila každá
žena a hlavně ty, které to vnitřně potřebují. Je to velká vzpruha. Najednou vám
připadne, že to nemusí být jen ta nudná, všední rutina, kterou je většina z nás obklopena. Vím, že z tohoto neskutečného zážitku budu ještě nějakou dobu žít. Za to vám
moc děkuji!“ (úsměv)

Optiku Wagner můžete
navštívit v sídle prode jny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete
v budově „tria“ v prvním patře
vedle někdejšího OD Prior.
Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních čoček. K dispozici
je také vyšetření zraku bez
čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální
péče a poradenství na nejvyšší
úrovni. Cílem Optiky Wagner je
naprostá spokojenost našich
zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání
s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
v objednávkovém systému.

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále aplikaci
kyseliny hyaluronové, chemický
peeling, ale také prodlužování
řas, denní i permanentní líčení,
kosmetické čištění a v neposlední řadě epilaci cukrovou pastou,
které je bezbolestné a bez popálení pokožky. U všech procedur
nabízíme bezplatnou konzultaci
formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit
se celulitidy, strií, popraskaných
žilek, ochablé kůže, vrásek,
bolestí kloubů a hlavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů
a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků,
sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská
obuv značky Riccardo. U firmy
RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete v Rezidenci
Florián na adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance,
jednoduchosti, elegance či
panku nebo s rázem luxusu,
není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který
oplývá vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém
od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude
nám ctí o vás pečovat. Srdečně
vás zveme a těšíme se na vaši
návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Marcela
Procházková

„Získala jsem nový náboj!“
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nové životní etapy
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seriál Večerníku - mimořádný díl

letos slavíme jubileum...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
BEREME
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Dnes mimořádně mimo pravidelný čtrnáctidenní rytmus za vámi v rámci ohlédnutí za Prostějovskými Hanáckými slavnostmi přicházíme s bonusovým dílem seriálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který se zaměřuje na kvalitu gastronomie v regionálních
restauracích. Jeho patnácté pokračování vás určitě vtáhne do děje, vždyť nabídka menu na
hodových stolech by měla každý rok polaskat žaludek i chuťové buňky nejen každého Hanáka.
I proto se náš tým rozhodl k tomuto výjimečnému kroku a vyrazil do ulic... Upozorňujeme, že
stejně jako je tento díl výjimečný, je ojedinělé i jeho samotné podání.
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 na restaurace, která si o předminulém víkendu
zakládala na hodovém menu.

15. díl
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"(+,"--Hody bývaly vždy na Hané mimořádnou událostí. Mimořádnou
v kladném smyslu slova, ne v tom
vojenském. Z blízkého okolí i z daleka se sjeli příbuzní a kuchařky se
snažily navařit i napéct to nejlepší,
co uměly, aby si všichni pochutnali,
nic nechybělo a aby je rodina nepomluvila. Ten, kdo zažil před mnoha
lety hody v rodině kamaráda v Seloutkách, jako jeden z hodnotitelů,
určitě na ně nikdy nezapomene.
Doba se jistě hodně změnila
a plné stoly jídla, které kdysi bývaly v rodinách pouze o hodech
a velkých svátcích, nejsou dnes
ničím výjimečným. Ale tradice se
udržela. Něco lepšího nebo neobvyklého na talíři se stále dodržuje,
stejně jako stánky na náměstí. Navíc
přibyla škála kulturních programů.
To je nový fenomén prostějovských
hodů, v minulosti si lidé vystačili
s taneční zábavou.
Podívali jsme se tentokrát do prostějovských restaurací trochu netradičně, abychom zhodnotili, jak se
připravily na hody....
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Průzkum jsme zahájili ve čtvrtek
14. září, řekli jsme si, že restaurace
už budou mít jasno, zda připraví
pro hosty speciální hodové menu.
Zároveň s ním musí potenciální
hosty seznámit patřičnou propagační kampaní a také musí vrcholit
přijímání rezervací. Proto jsme se
nejprve porozhlédli na internetu.
Kde jinde hledá současník od dětského věku do věku mladšího seniora informace? Zvolili jsme patnáct
restaurací, převážně v centru, mimo
centrum ty nejoblíbenější, u nichž
jsme předpokládali pokročilou přípravu.
Prvotní dojem byl trochu rozpačitý. Na webových stránkách
jsme našili zmínku o hodovém
menu jen u části restaurací, bližších informací o nabídce speciálního menu bylo ještě méně.
K těm světlým výjimkám patřily
podniky Fiesta, Pilsner Urquell
Original Restaurant, U Hudečků,
Hradební a na poslední chvílí se
přidaly restaurace U bílého koníčka
i Koliba u Tří králů.
Nezbylo nám než se do některých
restaurací osobně vypravit a na místě se dotázat, zda budou připravovat něco speciálního na hody. Všude se na hody připravovali a bylo
možné si rezervovat místo, jen ne
vždy chystali něco navíc, co není ve

stálém jídelním lístku, popřípadě
přidali jedno jídlo - většinou kachnu se zelím. Tyto podniky mají zřejmě tak rozsáhlou stálou klientelu,
že považovaly za zbytečné dávat informace na webové stránky a lákat
další hosty „z ulice“...
Svou hodovou nabídkou nás nejvíce překvapila Fiesta, menu se zcela
lišilo od stálého jídelního lístku, lákalo kančími medailonky s brusinkovým dipem, výpečky z divočáka
nebo domácím bramborovým salátem k řízku, doporučení šéfa kuchyně si zasloužil „Pouťový meč“, špíz
plný dobrot. Jako dezert nabídli jablkový štrůdl s ořechy - jednoduchý
sezónní moučník, který by nás dokázal přesvědčit v případě váhání, že
Fiesta je to pravé místo pro sváteční
oběd. Speciální hodové menu nabízela i Hradební pivnice, jeho složení bylo sice klasické (kachna, guláš,
řízek), ale k němu nabízela Hodový
speciál 14°, což je u pivnice přesně
to, co čekáte. La Marco lákal hosty
stručně na „tradiční menu“, v závorce je uvedeno: svíčková, kachna,
řízek a další pokrmy. Sympatické je
nejen to, že „La Marco team se těší
na naši návštěvu“, ale i skutečnost,
že tradiční menu nekopíruje stálý
jídelní lístek. Sáhodlouhá nabídka
z restaurace Lázně kombinovala
jídla ze stálého jídelního lístku s položkami speciálně zařazenými pro
hody. Pilsner Urquell Original Restaurant pro hody zredukoval stálý
jídelní lístek a přidal navíc husu.
Jinak se ovšem tradiční posvícenská husa z nabídek restaurací téměř
vytratila. Zřejmě je chovatelé šetří
na svatého Martina. Další oblíbená
restaurace Na Kovárně zařadila do
hodového menu kromě „povinné“
kachny se zelím a svíčkové také
smažený hermelín, zapečené těstoviny nebo Pivrncův mls. Zajímavou
nabídku jsme našli U Hudečků.
Stálý jídelní lístek odložili a kromě
kachny zařadili například telecí
řízek (klasický vídeňský), králičí
stehno na smetaně nebo hovězí líčka na lesních houbách.
V další z oblíbených restaurací
Koliba u Tří králů ještě ve čtvrtek
nebyla obsluha schopná sdělit, co
v hodovém menu bude. Jak se později ukázalo, nakonec patřilo k těm
nejrozsáhlejším a nejzajímavějším
ve městě. Posuďte sami: tři druhy
polévek, jedenáct hlavních jídel
(mezi nimi jelení ragú na víně nebo
vídeňský telecí řízek, čerstvý punkevní pstruh), pět „národních specialit“, k nimž je počítána svíčková,
guláš, kachna nebo halušky s brynzou. Část jídel byla sice převzata ze
stálého jídelního lístku, ale část tvořily hodové speciality.
Za „vlajkovou loď“ prostějovských
restaurací v době hodové lze určitě označit restauraci v Národním

domě. Jednak patří magistrátu,
který organizuje program oslav,
jednak se část programu odehrává
přímo v Národním domě. Co je
ale podstatné, připravuje každý rok
rozsáhlé menu, zčásti postavené na
položkách stálého jídelního lístku,
které nacházejí na svých stolech návštěvníci restaurace po celý týden
předcházející hodům. Pro letošní
hodový oběd restaurace připravila
menu, které obsahovalo dva předkrmy, dvě polévky a osm položek
hlavních chodů. Velká část položek menu byla zaměřena na kachních pokrmech. Zvláštní zmínku si
z polévek zaslouží kachní kaldoun,
grilované kachní prsíčko s vinnou
redukcí, kaštanovým pyré s kapustičkami na másle a z dezertů perníkový řez s povidly, makovým tvarohem a marinovanou švestkou.
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Škoda že hody netrvají alespoň
týden, stihli jsme poobědvat a vyhodnotit jen menu ve dvou ze
zmíněných restaurací. Přiznáme, že
rozhodování nebylo lehké. Pokusíme se s vámi podělit o naše dojmy.
První restaurace, kde jsme okusili
hodové menu, sídlí v Národním
domě. Jako předkrm jsme vybrali
carpaccio z kachních prsou marinovaných v creme de cassis s bagetkou (na vysvětlenou: natenko jde
o krájené plátky syrových prsou
pokapané nízkoalkoholickým likérem z černého rybízu). Carpaccio
bylo vyladěné, s plátky parmazánu
opravdu chuťově výborné. Snad jen
plátky mohly být tenčí. Vyzkoušeli
jsme i kachní rillette (což je pomazánka s hrubými kousky masa
a sádlem), také velmi chutné, ale
carpaccio nám do skladby menu
lépe zapadlo.
Z polévek jsme vybrali kachní kaldoun (kachní vývar s jemnými
proužky kořenové zeleniny, zahuštěný světlou jíškou). Byla silná,
poctivá, vynikající, možná o chloupek slanější, než bylo třeba. Hovězí
vývar s játrovými knedlíčky, druhá
možnost, patří na sváteční stůl, ale
přece jen se s ním setkáte častěji než
s kachním nebo husím kaldounem.
Další výběr byl hodně těžký, volba
nakonec padla na konfitované husí
prsíčko s houbovým krupotem
a polníčkovým salátem (odleželé pomalu a dlouho pečené prso
s kůží, kroupami a houbami na bílém víně na způsob rizota). Maso
bylo šťavnaté a s výraznou přirozenou chutí, bez citelného vlivu
koření. Bylo velmi dobré, vhodně
doplněné správně upravenými
kroupami s houbami. K hlavnímu
chodu jsme pili svatovavřinecké,

v Národě tradičně ze Znovína, které, i když rozlévané a tedy „pouze“
jakostní, bylo pitelné a příjemně
podpořilo chuť masa.
Sladká tečka v podobě perníkového
řezu s povidly a makovým tvarohem
s marinovanou švestkou celý sváteční oběd příjemně završila. Prostě
byli jsme plně spokojeni. V neděli
bylo díky mnoha rezervacím poměrně plno, v sobotu o poznání volněji a jídlo stejně dobré a za stejnou
cenu. Cena 399 Kč za menu je sice
na Prostějov poměrně vysoká, ale
určitě odpovídající, a to jak kvalitě,
tak i kvantitě jídla. Servírka se nám
věnovala, byla příjemná a usměvavá.
Druhým podnikem, kde jsme testovali nabídku, byla restaurace penzionu U Koníčka v Plumlovské ulici.
I když na webu hodové menu s předstihem zveřejněno nebylo a objevilo
se jak na webových stránkách, tak na
Facebooku až v sobotu, rezervace se
přijímaly a nebylo jich málo.
Hodové menu bylo složeno zčásti
z jídel stálého jídelního lístku, zčásti
se jednalo o položky speciálně nabízené o hodovém víkendu. Ze tří
polévek jsme ochutnali dvě, domácí česnečku a rajčatový krém s bazalkou a smetanou. Česnečka byla
vydatná – s vejcem, kousky uzeného masa a opečeným chlebem,
rajčatový krém byl velmi povedený,
pikantní, skutečně krémový, s dokonale sladěnými ingrediencemi.
Jako hlavní chod jsme zvolili zvěřinový guláš s čerstvým chlebem.
I ten byl povedený, maso měkké,
šťáva nenesla stopy zbytečného zahuštění moukou, z talíře vystupovala vůně majoránky. Zato svíčková se
příliš nepovedla. Nejlepší ze všech
ingrediencí byly karlovarské knedlíky, avšak bez bylinek, které by je vizuálně i chuťově pozvedly. Omáčka

 

Nevíme, jestli nevlídné počasí o víkendu návštěvnosti
restaurací prospělo nebo
ublížilo. Ale doufáme, že byli
spokojeni jak hosté, tak provozovatelé restaurací. A pokud si někdo z posledně jmenovaných myslí, že to mohlo
být lepší, ať se zamyslí příští
rok nad tím, jak zlepšit propagaci. Protože konkurence
je v Prostějově skutečně veliká a restaurace by měli zvýraznit reklamu i v tisku.

byla chuťově slušná, i když trochu
víc řídká, než by bylo ideální. Za
cenu 139 korun se nedala očekávat porce masa z pravé svíčkové.
Oběd jsme zakončili kávou velikost
ristretto (česky nesprávně piccolo).
Káva byla dobrá, malá a dost teplá.
Obsluhující personál byl příjemný,
rychlý a obratný, jak tomu U Koníčka bývá.
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K tradicím mnoha rodin v Prostějově patří zavítat na slavnostní oběd do
restaurace. Je možné konstatovat, že
všechny se na invazi hodových hostů
připravily. Některé si daly víc práce
s vymýšlením svátečního menu, některé postupovaly podle hesla „Vlk
se nažral a koza zůstala celá“. Podotýkáme, že neexistuje žádná souvislost
s úspěšnou restaurací podobného
jména. Mrzí nás, že si nikdo nevzpomněl na tradiční hodové vdolky, určitě by měly úspěch.

spokojenost
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MLADÉ FOTBALISTKY ZAŽILY
REPREZENTANÍ PREMIÉRU
Terezie Ohlídalová a Jolana Ježková
ve výběru žen do 15 let

zjistili jsme
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Raftai i raftaky
Tomi-Remont Prostjov
už ve stedu odlétají
na MS do Japonska!
PROSTĚJOV Soutěžní vrchol letošní
sezóny má před sebou Raft Team
Tomi-Remont Prostějov. Celý příští
týden jím bude mistrovství světa
2017 v kategoriích R6 (šestimístné
čluny), které hostí daleké Japonsko.
A hanácká výprava čítající více než
deset pasažérů odlétá na asijský kontinent již tuto středu 27. září.
„Na světovém šampionátu v šestkách
reprezentujekaždouzemijedináposádka
jak mezi muži, tak v ženách. Nominační
závody v rámci České republiky se vždy
konají už během roku, jenž předchází samotnému mistrovství. A nám se ve stále
tvrdší tuzemské konkurenci loni podařil
husarský kousek, když si nominaci vyjely
obě naše lodě. Za Česko tak v Japonsku

pojedeme výhradně my,“ zopakoval
radostnou výchozí informaci kapitán
prostějovských vodáků Zbyněk Netopil.
Obě pohlaví absolvují v rámci nadcházejícího MS čtyři disciplíny, jejichž
výsledky se navíc sčítají do konečného
pořadí. Šancí na zisk cenných kovů
je tedy celá řada. „Ale také na mezinárodní scéně se konkurence neustále
zkvalitňuje, takže dosáhnout na medaile není vůbec jednoduché. Přesto
uděláme maximum pro to, abychom
se domů nevraceli s prázdnou, a těch
placek jsme přivezli, co nejvíc půjde,“
slíbil s úsměvem Netopil.
Více podrobností o raftařském
šampionátu najdete v příštím vydání
(son)
Večerníku 2. října!

Ukrajinský stoper
eskáko neposílil
PROSTĚJOV Do letní přípravy se
sice zapojila dvojice cizinců, s nimiž
trenér Oldřich Machala počítal, pak
se však vrátili do svých domovských
zemí. Jak srbský útočník Vladimir
Petrović, tak ukrajinský stoper Alexander Pernackij si museli před
českým angažmá vyřídit administrativní záležitosti.
Zatímco v prvním případě se to po
poměrně složitých peripetiích podařilo a Petrović už v posledních ligových

SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

kolech střídal, v případě Pernackého se
Ukrajina ukázala přece jen ještě hodně
vzdálená. Přitom prostějovští činovníci spoléhali na to, že stoper má vše vyřízeno už ze Zlína, odkud do Prostějova
v létě přišel. Evidentně tomu ale tak
nebylo a tak se vedení muselo s hráčem rozloučit. Kouč Machala tak musí
spoléhat na své stávající zdroje. (tok)
ZPRAVODAJSTVÍ
Z ESKÁČKA NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 34-35

Josef POPELKA
„Naší prioritou v této kategorii bude
jednoznačně herní výkon a příprava
hráček pro vyšší reprezentační kategorie,“ nastínil cíle trenér Ducháček.
Svou velkou premiéru si hned v prvním utkání odbyla Jolana Ježková, která se v prvním zápase objevila v základní jedenáctce. Nervózní start do utkání
vyústil ve vedoucí branku soupeřek, na
niž Češky do poločasu nenašly recept.

„Nastoupila jsem v základní sestavě
na postu levého obránce. Na začátku
utkání se na nás projevovala určitá
nervozita, Polky nás přehrávaly. V třiatřicáté minutě jsme dostaly smolný
gól, když centrovaný míč propadl až
před bránu, kde už to měly soupeřky
jednoduché. Potom se naše hra postupně zlepšovala,“ okomentovala
svou premiéru v reprezentačním dresu rodačka z Pivína Jolana Ježková.
dokončení na straně 40 >>>

Vitásek našel angažmá rychle

Odchovanec prostějovského

hokeje už hraje v KHL

PROSTĚJOV Těšil se na zápasy švédské SHL,
Ondřej Vitásek během letní přestávky kývl na nabídku týmu z Örebro. Ovšem nakonec je všechno jinak!
Bývalý liberecký obránce před několika dny na severu Evropy skončil, ale už uprostřed minulého týdne
se vydal východním směrem. Vitásek se dohodl
na spolupráci s týmem Jugra Chanty-Mansijsk!
„Přestup se narodil velmi rychle. Dostal jsem dva
dny na rozmyšlenou, nabídka se mi od začátku líbila
a chtěl jsem ji vyzkoušet. Ruskou KHL považuji
za nejlepší soutěž v Evropě, láká mě konfrontace
s kvalitou tamních hokejistů,“ konstatoval účastník
MS 2014.
První zahraniční angažmá měl původně strávit v Örebro, ovšem nakonec za nový tým nestihl žádný duel
tamní nejvyšší soutěže. „Ondra nedostával před startem
nejvyšší švédské soutěže takové herní vytížení, jaké by
si představoval. Zároveň se na trhu objevila možnost
angažmá v KHL, kde hledali silného a skvěle bruslícího obránce. Věci se potkaly ve správný čas a Ondra
se v nejbližších dnech zapojí do přípravy i zápasového
rytmu nového týmu,“ připomněl Robert Spálenka ze
společnosti Sport Invest, která hráče zastupuje. Jednání s
vedením ruské Jugry klaplo, Vitásek tedy bude nečekaně
hrát Kontinentální ligu. „Ondra hodně stál o to, aby
v novém týmu dostal větší prostor na ledě – i vzhledem
k jeho případné účasti v národním týmu. Pevně věřím, že
v Chanty-Mansijsku ukáže své kvality,“ doplnil Spálenka.
„Ze švédského týmu jsem nebyl vyhozen, jednalo se
o oboustrannou dohodu. Pravdou je nicméně to, že
do týmu si mě primárně vyhlédl předchozí sportovní
ředitel a s tím stávajícím jsme nenašli společnou řeč.
Byl jsem nucen do jiné hry, než jsem zvyklý. Nejsem
pes obranář a právě tuto roli jsem měl plnit. Nikdy
bych se nehádal s trenérem, snažil jsem se zadané
úkoly dodržet, ale během dvou měsíců jednoduše

2x foto: Josef Popelka

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
To byla paráda! Zatímco v Praze se
odehrávala výjimečná tenisová akce
ve velkých kulisách, velký okamžik
nastal i na malém stadionku ZŠ a RG
ve Studentské ulici. Český překážkář
Petr Svoboda zde včera odpoledne
překonal rekord mítinku Velká cena
města Prostějova!
DEBAKL:
To, co předvedli příznivci hokejových
Jestřábů na jihu Čech, se nedá nezvat
jinak než ostudou! Je sice obdivuhodné, že stovka fans zamíří na tak dalekou cestu, o to smutnější je, že třetí třetinu nevidí, páč jsou z tribuny nuceně
vyvedeni policejními těžkooděnci...
<ÍSLO:

1

Foto: internet
nelze změnit celé mé hokejové pojetí. Trápil jsem se
a na výkonech to samozřejmě bylo znát. O to jsem
raději, že situace dopadla, jak dopadla,“ uvedl k situaci
prostějovský rodák s reprezentačními zkušenostmi.
„Je to výzva pro každého hráče, nejsem výjimkou.
Věřím, že v případě konstantních výkonů v Rusku
budu trenérům na očích, ale to je hudba budoucnosti.
Nyní se soustředím na výkony a výsledky klubu, pak
mohu případně koukat dál,“ rozloučil se Vitásek před
odletem do Ruska. Už o uplynulém víkendu si odbyl
v novém klubu premiéru.
(red)

KDE SOUDRUZI UDLALI CHYBU?

BUDE CO DOHÁNT

SHOW, KTERÁ NADCHLA

Tuto akci si asi odpovědní lidé za rámeček nedají.
O nutnosti modernizace tělocvičny reálného gymnázia se dlouho vědělo a samotný fakt, že se k ní
v létě přikročilo, je chvályhodný, avšak načasování
a následné protahování realizace se už příliš nepovedlo. Žáci už budou mít za sebou první měsíc nového
školního roku a stejně tak už začalo období halových
sportů, kdy se do tamějších prostorů přesouvali házenkáři, florbalisté či korfbalisté, aby ve „svém“ domovském prostředí trénovali i sehrávali zápasy, jenže
letos si musejí ještě několik týdnů počkat. Nabízí se
tedy dvě základní otázky. Proč se nezačalo třeba o měsíc dřív, když před prázdninami bývá přívětivější počasí než po jejich skončení a dalo by se cvičit venku?
A proč je ve městě tak malá kapacita pro některé halové sporty a neexistuje tu dostatečná alternativa pro
místní oddíly? I město v tomto ohledu trochu zaspalo
a přídomek „Prostějov - město sportu“, vyznívá spíše
ironicky, než aby byl opravdu míněný vážně. V tomto
ohledu je stále na čem pracovat a co zlepšovat. Ještě
nepochopitelnější je pak kritika některých zastupitelů, že další haly nejsou třeba. To už se člověk jen může
bezradně pousmát...

Nevyšlo to, opravdu ne. Ve všech kolektivních
sportech trenéři svorně prohlašují, jak zásadní
je zdárně vstoupit do dlouhodobé soutěže a nenechat si utéct začátek, v případě regionálních
házenkářů se ale toto přání zrealizovat nepodařilo. Prostějov má sice prosincovou dohrávku
s Juliánovem k dobru, neboť domácí neměli
v září k dispozici halu, avšak další dva duely
přinesly výrazné porážky. Pravda, v cestě stáli
asi dva hlavní adepti na nejvyšší pozice, ale mít
skóre záporné o třicet gólů a nedat ani jednou
dvacet branek, to na psychice příliš nepřidá.
Navíc když scházejí hlavní tahouni z nedávného období a celý tým si teprve zvyká na nové
pořádky. Jen o trochu lépe jsou na tom v Kostelci. I tady se nepodařilo v prvních dvou kolech položit favority na lopatky, rozdíl ale přeci
jen nebyl tak markantní a vyhlídky mohou být
optimističtější. Nyní ale přijdou zápasy, v nichž
už bude nutné bodovat, aby klid nebyl nahrazen drobnou panikou, že už začíná ujíždět vlak.
Tedy v případě Prostějova probudit útok a u
Kostelce obranu.

Závěr uplynulého týdne patřil velké exhibici,
kterou tenisový svět nepamatuje. Souboji Evropy proti zbytku světa byla již dlouho před
samotným konáním věnována značná pozornost a návštěvníci byli ochotni sáhnout hluboko do kapsy za možnost vidět největší mužská
esa současnosti. Ještě větší část obecenstva
pak celou třídenní bitvu sledovala v televizi či
prostřednictvím internetu a ze svého pohledu
mohu říct, že se očekávání podařilo naplnit.
Ve hře sice nebyly grandslamový titul, olympijské zlato ani pozice světové jedničky, přesto
se bylo na co koukat. Celá soutěž je teprve ve
stádiu zabydlování se a jednalo se o premiérový ročník, nelze tedy přesně říci, jestli se z Laver Cupu stane tradice, která bude každoročně
bavit diváky i hlavní aktéry a stane se pevnou
součástí kalendáře, nebo bude její věhlas postupně upadat a dopadne podobně jako Světový pohár družstev, který se konal naposledy
před pěti lety a o jehož vzkříšení se nyní uvažuje. Premiéra se ale vydařila a podařilo se nastavit základní laťku vysoko.

Premiérový ročník a hned první
vítězství. Skvělé pocty se dostalo
tenistovi TK Agrofert Prostějov
Tomášovi Berdychovi, který byl členem vítězného týmu Evropy v mimořádném projektu Laver Cup. Byl
to hvězdný víkend a Tom nezklamal.
VÝROK:

„TAŽENÍ SVAZU
PROTI KLUB~M
SE VYMYKÁ
PRÁVNÍM
NORMÁM“
Mecenáš prostějovských Jestřábů
v první lize JAROSLAV LUŇÁK
zásadně nesouhlasí s pokutami za
chování fanoušků.
KOMETA:

ANDREA
KOSSÁNYIOVÁ

Hvězda prostějovského
volejbalového
klubu o víkendu
notným dílem
jako hráčka záFoto: internet
kladní sestavy
přispěla k postupu české reprezentace ze základní skupiny do osmifinále
mistrovství Evropy. Bravo, Andy!

fotbal

PODLE

S Valašským Meziříčím to
byl každopádně zápas dvou
poločasů. Byť jsem teď v euforii, musím přiznat, že jsem byl
nervóznější než za sedm let
na lavičce, kdy jsem trénoval.
Z druhého poločasu jsem byl
nadšený, musím pochválit
mužstvo včetně realizačního
týmu. Udělali zásadní změny.
První byl Hirsch, který oživil
hru a rozhýbal celý mančaft,
druhou změnou bylo posunutí
Hapala pod hrot. Mužstvo po
těchto změnách hrálo úplně jinak a mám z toho velkou radost.
Nejde totiž jen o to, že jsme dali
branky, ale byly to vypracované
góly po vypracovaných šancích.
Přestože jsme nebyli v prvním
poločase vyloženě dominantní, ale měli jsme tři šance,
které jsme měli proměnit. Gól
jsme dostali po chybě našeho
brankáře, ale tu si někdy vybrat musel, do této doby
žádnou neudělal, takže bych to
nějak nerozebíral. V druhém
poločase jsme soupeře přejeli
po všech stránkách. Všechno
ale bereme s pokorou, je to
jenom jeden zápas, ale takto
musíme pokračovat dál. Je na
čem stavět. Z euforie mohou
pramenit porážky, když takhle
nebudeme pracovat dál, ničeho
nedosáhneme. Jsem rád, že
diváci viděli, že není žádné
klišé konstatování, že se
o body pereme, mužstvo
to dokázalo. Že se vyplatí
udělat si čas a přijít na
1.SK Prostějov!

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA
JURY

ve druhém poločase výrazně řekl o zařazení do základní sestavy. Byl to právě
rychlonohý štírek, který rozhýbal záložní řadu, a výrazně pomohl k vytváření
brankových příležitostí. Toto střídání
a s tím spojené posunutí Hapala na hrot
byly dva výrazné faktory, které poznamenaly osud druhého poločasu.
Po zápase se Večerník zajímal, jestli
není škoda nechat Hapala na kraji
zálohy, když mu to v útoku vyloženě
sedí... „Lukáš je hráč, který by měl hrát
vpředu, to je jasné, ale každý musí hrát
tam, kde to trenér a tým potřebuje, tolik
nás zase není. Možná, tím trochu trpíme, ale s tím se bohužel nedá nic dělat,“
vysvětlil nezbytnost stávajícího stavu
trenér Machala.
Na postu levého obránce opět nastoupil
povoláním stoper Aleš Rus, který ovšem
na této pozici předvádí solidní výkony
a opět se zapsal do střelecké listiny. „Je
pravda, že z místa stopera bych možná
tak úplně před bránou nebyl. Právě díky
tomu, že jsem byl v pravou chvíli na pravém místě, jsem mohl využít chyby gólmana a míč dopravit do sítě,“ připustil po
zápase prostějovský odchovanec.
Když už jsme u těch chyb brankářů, zatím vůbec první se dopustil za dobu svého angažmá v Prostějově také Filip Jícha.
Nelze mu to v žádném případě zazlívat,
někdy chyba prostě přijít musí, a Jícha
jinak patří k výrazné posile eskáčka. Jak
k situaci vůbec došlo? V Prostějově dobře známý stoper Malý vyslal dlouhý pas
dopředu a míč si mezi dvojicí stoperů
a brankářem našel mrštný Gregáň a pohodlně dopravil míč do prázdné branky.
„Jednoznačně chyba, měl jsem jít víc do
balónu a nespoléhat na stopery. Nešlo
ani tak o problém v komunikaci,“ viděla
svůj podíl na první brance zcela jednoznačně brankářská jednička.
Velmi zajímavé bylo sledovat atmosféru v šatně mezi oběma poločasy.
Trenér Machala pouze litoval neproměněných šancí a nabádal k většímu
zakončování. „Nehledejte pořád lépe
postaveného spoluhráče, spousta z vás

#MFGLGOÊé"5WU-TQWRCDTCPM¾ą,ÊEJCC5EJWUVGTUNGFWLÊQFMWFVQPCP÷dURCF
PGq
(QVQ6QO¾w-CN¾D

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Trenér prostějovského celku Oldřich
Machala dal důvěru navlas stejné sestavě
jako ve Vyškově. Ne že by se tak striktně
držel pravidla o neměnění vítězné sestavy, příliš totiž na výběr neměl. Při dlouhodobém zranění Píchala se Šteiglem
a Petrželou zůstalo kromě náhradního
brankáře na lavičce pouze trio Petrović, Zapletal a Hirsch. Právě posledně
jmenovaný si ovšem skvělým výkonem

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Ve značně netradiční dobu v pátek odpoledne
nastoupil 1.SK Prostějov k domácímu utkání 8. kola MSFL proti
Valašskému Meziříčí. Přestože jde tabulkově o zatím nejúspěšnějšího z kvarteta nováčků třetiligové soutěže, konečný výsledek
hovoří o rozdílu třídy. Nerodil se ovšem vůbec jednoduše a poločasový výsledek spíše nasvědčoval pokračování střelecké nemohoucnosti eskáčka. Nakonec ale bylo v kabině hodně veselo...

NO DRUHÝ POLOČAS
NÌ!
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ESKÁČKA STÁL

navštivte stále více oblíbenější inter
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TO NEBUDE,“

„GÓL ROKU

Hned ve čtvrté minutě vyslal Jurča první
slabou střelu na Jíchu, po deseti minutách to zkoušel znova, Drozdova dorážka skončila rohovým kopem. Hostům se

Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Jestliže první poločas
utkání osmého dějství třetiligové
soutěže byl ve znamení několika zajímavých, ovšem neproměněných šancí, do druhého eskáčko vlétlo doslova
od prvních minut. Na Gregáňův nešťastný gól odpověděl už po dvou minutách druhé půle Fládr a všem bylo
jasné, že další branky visí ve vzduchu.
Poprvé se také do střelecké listiny
zapsal Lukáš Hapal, což je další pozitivum pátečního odpoledne. Další
branky přidali Kroupa a Rus.

1.SK Pv
FC ValM

už po sedmi minutách zranil levý obránce Wludyka a musel střídat. Zatímco
první střelecké pokusy domácích byly
zblokované, po čtvrthodině hry Langer
zprava hledal před bránou Kroupu, jeho
mírná teč ale nenadělala Repáňovi příliš
vrásek. Kroupa se později dostal k hlavičce, ta ovšem směřovala nad branku.
Pak už přišla ona nešťastná situace, kdy
Malý poslal dlouhý nákop před domácí
branku, mezi brankáře a stopery si naběhl Gregáň a pohodlně skóroval - 0:1.
Po Fládrově nepřímém kopu Langer
zpracoval míč pro Pančocháře, jeho
střela trefila jen nejblíž stojícího obránce.
Na druhé straně vyšla Jurčovi střela sice
náramně, Jícha však míč vytěsnil na roh.
A bylo se pořád na co dívat. Další nepřímý kop rozehrával Rus, Kroupa sklepl
míč Fládrovi, jeho střela neměla dostatečnou razanci. Repáně nevystrašila ani
Machynkova hlavička v závěru poločasu. V nastavení ještě Sečkář nabídl šanci
Kroupovi, břevno však bylo v tomto
případě příliš nízko.

i zakončil, jenže nepříliš důrazně. Další střelu, která jen o pověstné centimetry migólové oslavy sice zprvu zastavil odmáva- nula tyč valašské branky.
ný ofsajd, po pěti minutách už ale Rusovu
Statistiky z utkání
střelu z hranice šestnáctky dorazil do sítě
najdete na straně 26
Kroupa - 3:1. Šest minut před koncem
načechral míč do šestnáctky Hapal, Repáň
překvapivě míč neudržel a ten vypadl přímo před Ruse, který měl už lehkou práci
- 4:1. V samotném závěru se znovu neprosadil Jurča, zatímco střídající Zapletal chvíli
po příchodu na hřiště vykouzlil technickou

Jaroslav VODIÈKA - trenér FC Valašské Meziøíèí:
„Z našeho pohledu se jednalo o utkání dvou rozdílných
poločasů. Místo co bychom ještě do přestávky přidali druhou
branku, tak jsme si nechali dát po změně stran hodně brzy gól
a od něj se pak vše odvíjelo. Domácí zcela zaslouženě vyhráli.
Těžko se mi zápas hodnotí, protože první poločas byl z naší
strany po fotbalové stránce dobrý. To co dokázali domácí ve
druhém poločase, my v tom první nikoli, tedy přidat další
branku. Tato rozdílná efektivita při zužitkování brankových
příležitostí byla důvodem naší porážky.“

ƔƔ Konečně se vám podařilo vstřelit první branku
v prostějovském dresu. Bylo to i tím, že jste hrál více
uprostřed?
„Je to možné. Měl jsem už víc podobných možností, ale
chybělo trochu toho štěstíčka. V předchozích zápasech to
tam nepadlo a dnes hned z první šance ve druhém poločase jsem dal branku.“
ƔƔ Druhý poločas jasně demonstroval, že vám tato pozice skutečně svědčí mnohem lépe...
„V útoku jsem hrál tři sezóny za sebou, takže nějaké věci
jsem se tam naučil. (úsměv) Z kraje je to trošičku jiné, ale je
samozřejmě na trenérovi, kam mě postaví. Na kterémkoli
postě budu hrát, zkusím do toho dát maximum.

Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ƔƔ Jak k tomu vůbec došlo,
ta situace tam byla docela nepřehledná?
„Gól roku to asi nebude.
(úsměv) Karel Kroupa se výborně uvolnil, přehazoval gólmana, ale vypadalo to, že míč
do brány nedojede. Tak jsem
do něj šel skluzem a dotlačil
jej do brány. Hlavně že to
tam spadlo.“
ƔƔ Věřili jste si do druhého poločasu?
„Věřili jsme, že zápas zlomíme. Už v prvním poločase se
rýsovaly šance, bohužel neskončily gólem. Věděli jsme,
že máme sílu na to zápas otoFoto: Josef Popelka
čit.“

PROSTĚJOV Stejně jako se dá říci„konečně“ k domácímu výkonu eskáčka, je podobné zvolání namístě k první trefě Lukáše Hapala v dresu 1.SK Prostějov v MSFL.
Samozřejmě absenci střelecké potence nelze svalovat na aktuální formu, je třeba vzít v úvahu, že jinak typický útočník musí hrát na pozici krajního záložníka.
Druhý poločas dokázal, jak místo pod hrotem vedle Kroupy Hapalovi svědčí.

Hned v úvodu druhého poločasu po dlouhém autu a prodloužení do šestnáctky se
po míči natáhl Fládr a tečoval jej přesně
k zadní tyči - 1:1. Obecenstvo za chvíli
vzrušil domnělý faul na Hirsche v pokutovém území, který však rozhodčí nechal
bez povšimnutí. Těsně před vypršením
hodiny hry Hirsch vyslal do brejku po levé
straně Kroupu a jeho střílený centr skluzem tečoval do sítě Hapal - 2:1. Vzápětí
Hirsch potáhl útok po pravé straně a sám

Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Hned v úvodu jsme podle mého měli dvě nebo tři
příležitosti na skórování. Pouze naší nedůrazností jsme dali
soupeři šanci, aby se zvedl, a po naší chybě jsme prohrávali.
Kdybychom dali gól, zápas by byl otevřený, soupeř by musel
hrát a do poločasu bychom třeba i dva nula vedli. S tím jsem
byl nespokojen, takto zakončovat je trestuhodné. V kabině
jsem o přestávce na klukách viděl, že zápas otočíme. Herně
a rychlostně určitě zvedl úroveň Hirsch, který se nabízel,
chtěl hrát, odehrál velmi dobrý zápas.“

Pozápasové hodnocení trenérù
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„Oba poločasy z našeho pohledu vyzněly úplně jinak. Soupeř se dostal jednou před
naši bránu a padl z toho takový šťastný gól. To se stává. Možná jsme malinko
znervózněli, přesto jsme si už do přestávky šance vypracovali. Já měl minimálně
dvě, které jsem měl řešit s klidnější hlavou. Už v tu chvíli jsem měl možnost to
vzít na sebe a o přestávce mohlo být veseleji. Naštěstí jsme to zvládli ve druhém
poločase. Obratu jsem docela věřil, oproti Mohelnici nebo Hulínu jsme si šance
vytvářeli. I trenér nás nabádal, ať zachováme chladnou hlavu, že další šance
přijdou. Po vyrovnávací brance bylo téměř stoprocentní, že další branky dáme, to
vlije takovou krev do žil, že pak bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Zvládli jsme to,
zápas otočili, což se také určitě cení, čekáme na další zápas. Asi všichni cítíme, že
Hapalovi to na hrotu či pod hrotem svědčí daleko víc. Kvůli zraněním musel na lajnu, ale i jemu je jasné, že jde o aktuální potřebu. Řekli jsme si, kam se má postavit,
aby nám to fungovalo, a rychle se sehráli. Vždycky hrají ti, co mají nejlepší formu,
ale Hirsch hru po příchodu bezesporu oživil. Na to právě jsou střídající hráči, aby
hru oživili. Vždycky je to o tom, jak si my v mančaftu nastavíme hlavy. Ověřili jsme
si, že můžeme porazit každého, ale můžeme také s každým klopýtnout. Takže
budu kluky nabádat, abychom měli dobře připravenou psychiku. Když do zápasu
v Petřkovicích vstoupíme stejně jako v Uherském Brodě nebo Vyškově, můžeme i
Karel KROUPA
tam bodovat.“
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

V rychlém sledu za sebou zcela jednoznačně
nejlepší hráč utkání. Hru v druhém poločase
výrazně pozvedl, zrychlil, rozhýbal záložní
řadu. Z jeho výkonu bylo možné vyčíst, že si
váží každé šance hrát, a nemusí to být zrovna
od první minuty v základní sestavě. Takoví
hráči jsou na lavičce nesmírně cenní. O jeho
výkonu se zmínili jak trenér Oldřich Machala,
tak předseda klubu František Jura, k tomu už
není co dodat.

MARTIN HIRSCH

VEČERNÍKU

HRÁČ
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FC HVOZD

LÍK

VS.

FC Hvozd
Tip

VS.

TJ Horní Štìpánov
Tip

VS.

TJ Sokol Brodek u Pv„B“

Tip

VS.

TJ Sokol Vrahovice

Tip

VS.

FK Výšovice

Tip

VS. Jiskra Brodek u Konice

Tip

1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
Pavel FARNÝ (Vrahovice)
4. Petr VODÁK (Učice B)
5. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
6. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Martin HON (Otaslavice)
Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
13. Richard SCHWARZ (Vrahovice)
Daniel JODL (Čechovice B)
Kristián KOUKAL (Výšovice)
Jiří FOJT (H. Štěpánov)
Luděk OLBERT (Výšovice)
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Patrik RICHTER (Dobromilice)
Miroslav MUSIL (Nezamyslice)

POØADÍ KANONÝRÙ
12 branek
8 branek
8 branek
7 branek
6 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky

Utkání dvou týmů, které mají výsledky jako na houpačce. Veèerníku:
Přeci jen o něco lépe se vede domácímu celku, který zvládl
3:1
dvě poslední utkání. I proto by mělo být domácí mužstvo
mírnějším favoritem.

FC Dobromilice

Určice vinou nepříznivého počasí uplynulý víkend nehrály, Veèerníku:
na domácí půdě ale body nerady rozdávají. Výšovice budou
2:1
chtít odčinit porážku na svém hřišti, na Určické by to ale
stačit nemělo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Urèice „B“

Zde není asi moc o čem hovořit. Samozřejmě šance Tištína tu Veèerníku:
za jistých okolností jsou. Vrahovičtí by si ale měli s tímto sou1:4
peřem poradit a upevnit si tak pozici lídra okresního přeboru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Tištín

Domácí se potýkají se špatnou koncovkou, Brodek venku Veèerníku:
ještě neztratil ani bod. Navíc v minulém kole podlehli Neza1:2
myslicím, tento neúspěch budou chtít určitě potvrdit na půdě
předposledního Vícova.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Vícov

Na venkovních hřištích není Horní Štěpánov tak silný jako Veèerníku:
na domácí půdě. Ptení na tom není o moc líp ani doma.
1:1
Očekává se tedy vyrovnaná bitva, kterou rozhodnou až pokutové kopy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Ptení

Měla by to být jednoznačná záležitost. Domácí prostředí, Veèerníku:
silný přechod do útoku, průběžná druhá příčka v tabulce.
3:0
Veškeré trumfy mají tak v rukávu hráči Otaslavic, i když
Hvozd nedá nic zadarmo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Otaslavice

otřepali z debaklu od lídra a dvakrát po sobě uspěli. Čechovice
2:0
by body už potřebovaly jako sůl, tady jim ale pšenka nepokvete.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tip
Domácí přeci jen body uhrávají spíše doma, vypadá to, že se Veèerníku:

TJ Haná Nezamyslice VS. TJ Sokol Èechovice „B“

aneb Veerník pedpovídá

PROGNÓZA NA 9. KOLO

Na své půdě chce každé mužstvo uspět, stejný cíl měli v důležitém utkání i hráči
hvozdeckého oddílu. Jejich zápas ale skončil bezbrankovou remízou, i když
domácí přeci jen jednu branku vstřelili. Bohužel jim osud nebyl nakloněn,
rozhodčí viděl víc než ostatní a trefu neuznal pro faul útočícího hráče. Ani penalty pak svěřencům Karla Procházky příliš nevyšly, a tak brali domácí jen bod.

SM

KOLA

Otaslavičtí zajížděli k těžkému utkání do Horního Štěpánova. Nepříznivé
počasí, téměř horské podmínky - to vše nahrávalo spíše domácím
hráčům. Poločasové vedení hostů o tři branky ale dalo vale všem nadějím.
Štěpánovským se podařilo pouze snížit porážku jedenáct minut před koncem. Hosté tak i nadále pronásledují lídra z Vrahovic.

TJ SOKOL OTASLAVICE

ŠAMPI N

KOLA

fotbal
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(1:0)

4:1

BYLI JSME
U TOHO

rychlý útok Nezamyslic po levé
straně Moravec asi napotřetí přece
jen dotlačil do sítě - 2:1. Brodek
pak fyzicky odpadl a další branky
na sebe nedaly dlouho čekat. Musil
schoval střelu za obránci a krásným
„angličanem“ zvýšil na 3:1, poslední slovo měl po Musilově pasu Špička, který trefil křížně na vzdálenější
tyč - 4:1.

Drahomír CRHAN – Haná Nezamyslice:
„Hrálo se na těžkém terénu. Měli jsme velký kus štěstí,
kdyby soupeř proměnil množství šancí, zápas by vypadal úplně jinak. Hráči si za bojovnost zaslouží absolutorium, poslední dobou se nám příliš nedaří, ale dnes celý
zápas aspoň odhodlaně bojovali. Poslední čtvrthodinu
Brodek odpadl a po naší třetí brance to už bylo jednoduché. Musím pochválit brankáře Buriánka, který nás dnes
podržel.“

Petr ZBOØIL - asistent Sokol Brodek u Pv:
„Chleba se lámal hned v prvním poločase při našich pěti
neproměněných šancích. Šli jsme čtyřikrát na gólmana, což
na jednu stranu těší, protože to nebyla náhoda, hráli jsme
na tři útočníky venku, celkem odvážný systém. O poločase
jsme měli vést aspoň dva jedna. Brzdil nás špatný terén,
kluci byli frustrovaní z neproměněných šancí. Dorostenci
nás tentokrát nechali ve štychu a museli nastoupit staří harcovníci. Herně to nebylo špatné, ale chybí nám fyzička. “

Pozápasové hodnocení trenérù

brejku, jenže ten proti Buriánkovi
znovu selhal. Vrcholem nemohoucnosti pak byla dvojí nastřelená tyč,
Zatloukal dorážel před prázdnou
bránou! Až poslední ze série šancí
po hodině hry se konečně ujala,
Zatloukal dostal další přihrávku za
obranu, a byť domácí reklamovali
ofsajd, branka platila - 1:1. Jenže
trvalo pouhých šest minut, když

Domácí Musil (tetí zprava) práv stílí otvírací branku zápasu. Foto: Tomáš Kaláb

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Výborně zachytal domácí brankář Buriánek

rování na zadní tyči, následnou střelu Matouška z hranice šestnáctky jen
kontroloval. Pozdější pokus téhož
střelce zleva už musel zneškodnit.
Domácí Nezamyslice se připomněly
velmi důrazně díky velmi agilnímu
Musilovi, který technickou střelou
orazítkoval tyč. Jednoznačnou tutovku měl brodecký Typner, jenže v
brejku tváří v tvář Buriánkovi skóre
neotevřel. To se pak logicky šest minut před přestávkou podařilo domácím, když právě Musil po rohovém
kopu hlavičkou poslal Nezamyslice
do vedení - 1:0. Ještě před přestávkou mohl tentýž hráč navýšit skóre,
jenže Vystavěl byl proti.
Začátek druhého poločasu byl ve
znamení trestuhodně promarněných šancí Brodku na vyrovnání.
Matoušek poslal Typnera opět do

TJ Sokol
echovice „B“
TJ Sokol
Urice „B“

0:1
PK
(0:0)

FC
Hvozd
TJ Sokol
Tištín

Nehráno pro nezpůsobilý terén, o ná- Rozhodčí: Heger – Brychta, Prohradním termínu rozhodne STK
tivánek. Žluté karty: 66. Tichý, 86.
Vánský, Vyroubal – 20. Stančík. DiTJ Sokol
váků: 40.
Vrahovice
sestava Hvozdu: Koutný – Dostál,
5:1
TJ Sokol
(1:1)
Procházka O., Procházka K., VyVícov
roubal – Muzikant, Vánský, Krása J.,
Branky: 25. a 80. Dvořák, 55. a 58. Bílý – Krása R., Tichý Z. (82. Vítek).
Šmíd, 64. Farný - 43. Baránek. Roz- Trenér: Karel Procházka.
hodčí: Kopecký – Přecechtěl, Klusal. sestava Tištína: Koutský – Hýsek, LaŽluté karty: 37. Farný (Vr.). Diváků: komý, Slavík, Sipěna – Bosák, Návrat,
80.
Stančík, Kyselák – Kratochvíl, Rehák
sestava Vrahovic: Pokorný – Šmíd, (80. Hanák). Trenér: Zdeněk Oulehla.
Doležel, Kratochvíl, Michalec – Dvo- Karel Procházka: „Nějaké šance
řák, Bukovec, Švarc, Prucek – Stude- tam byly. Soupeř hrál ze zabezpený, Farný. Trenér: Schwarz Miloslav. čené obrany, na brejky, což se mu
sestava Vícova: Brabec – Ježek, Hum- i dařilo, ale netrefoval bránu. Zápas
políček, Baránek, Chytil – Rozsíval, to byl po celých devadesát minut
Světlík, Bartlík, Štuler – Bartoš, Za- vyrovnaný, na konci jsme spíše hrápletal. Trenér: Krutovský Miroslav.
li my na brejky. Z jednoho padla
Schwarz Miloslav: „Byl to takový ner- i branka, ale údajně pro útočný faul
vózní, rozhádaný poločas. Oba góly gól neplatil. Zápas tak dospěl na pepadly po penaltách. Každý počítal, že nalty, kde byli šťastnější hosté.“
když jsme vyhráli s vysokými výsledky, Zdeněk Oulehla: „Počasí hodně
že to půjde samo. Soupeř si na to ale ovlivnilo zápas. Terén byl podmádával pozor. Randál v šatně o poloča- čený, trochu i v průběhu sprchlo.
se pomohl. (smích) Kluci se přestali Nějaké šance jsme si v první půli
hádat, už jsme jen nenakopávali. Hos- vytvořili, bohužel místo technickétům docházely pomalu síly, nestačili ho zakončení jsme volili složitější
fyzicky ani herně. Bylo otázkou času, variantu, což na tom povrchu nebylo
kdy se to protrhne. Kluci jsou fotba- ideální. Body z venku se určitě počíloví, mohli by být ještě na lepší úrovni. tají, jsme za ně rádi. Na penalty jsme
Jediný problém je, že všichni chodí do byli šťastnější.“
práce, nemají čas na trénink.“
TJ Horní
Krutovský Miroslav: „První poločas
Štpánov
jsme hráli zezadu, i když soupeř měl
1:4
TJ Sokol
(0:3)
nějaké šance, ale nedal je. Na branku
Otaslavice
z pokutového kopu jsme ještě zareagovali také pokutovým kopem. Pak Branky: 79. Gryc – 11. Hon, 16.
to bylo takové nervózní. Chtěli jsme a 44. Chvojka, 65. Drmola. Rozhoddruhý poločas začít stejně jako prv- čí: Motal – Horák, Hubený. Žluté
ní, Vrahovice trochu přidaly a nám karty: 79. Rychnovský, 87. Gryc –
docházely naopak síly. Dvě rychlé 68. Hon, 78. Koudela. Červená karbranky po sobě rozhodly, hru pak už ta: 77. Hrazdíra (O). Diváků: 103.
kontrolovaly a zaslouženě vyhrály. sestava Horního Štěpánova:
Chtěli bychom už po té nepříznivé Havlíček – Rychnovský, Janíček,
sérii udělat body, potřebujeme vstře- Sígl, Žilka (58. Gryc) – Ščudla, Tyl,
lit branky a udržet to, situace je už pro Němec, Klimeš – Bašný, Svoboda
nás vážná.“
(82. Kamený). Trenér: neobsazen.

X

Branky: 6. Kolář, 75. Grulich – 30.
a 53. Nevrla. Rozhodčí: Dömisch –
Duda, Weiser. Žluté karty: 50. Koudelka – 32. Peterka, 75. Holinka.
Diváků: 60.
sestava Brodku u Konice: Janků
– Možný (46. Grepl), Burget H.,
Barták, Hloušek – Blatner, Koudelka Z., Koudela P., Zapletal – Kolář
(70. Vičar), Burget R. (55. Grulich)
Trenér: Patrik Müller.
sestava Ptení: Hradil – Kohout,
Hrabal, Peterka, Látal – Šmída (86.
Lang), Holinka, Nevrla, Doležel –
Dospiva, Sekanina (46. Steiner).
Hrající trenér: Vlastimil Šmída.
Patrik Müller: trenér Brodku
u Konice nebyl po zápase k zastižení.
Vlastimil Šmída: „První poločas
nás ze začátku domácí přehrávali,
ale podařilo se nám vyrovnat. Druhý poločas si myslím, že jsme hráli
lepší fotbal, dostali jsme se do vedení, ale chvíli před koncem jsme
špatně odkopli míč a domácí tak
srovnali. Musely tak rozhodnout
pokutové kopy. Šlo všech pět hráčů, ale ten další už neproměnil, domácí ano, zůstal nám pouze bod.“

Ptení

Brodek u Konice
3:2
PK
FC
(1:1)

Jiskra

Sestava Otaslavic: Orálek – Ruszó,
Rušil, Vogl, Hrazdíra – Zatloukal
(78. Koudela), Smékal, Drmola,
Chvojka, Gerneš (85. Marčan) –
Hon M. (70. Langer). Trenér: Jiří
Hon.
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov
se k utkání nemá kdo vyjadřovat.
Jiří Hon: „Byl to těžký zápas na těžkém terénu. Hráči ale odvedli skvělý
výkon. Drželi se taktiky přehrávat
soupeře hrou kombinačně po zemi
s přechodem do rychlých protiútoků. Vítězství je zcela zasloužené,
hráčům musím za něj poděkovat.
Palec nahoru i k výkonu rozhodčích,
odvedli skvělou práci.“

FK
Výšovice
FC
Dobromilice

Branky: 10. Baterdene, 49. Smička, 81. Olbert – 18. a 35. Richter,
24. Špaček, 26. Šenkyřík. Rozhodčí: Peřina – Milar, Krátký.
Žluté karty: 59. Smička – 65.
Václavík, 88. Ryška. Diváků: 100.
sestava Výšovic: Pychora –
Kozdas, Krajíček, Krčmář, Škop
– Baterdene, Obručník (60.
Okleštěk), Křivinka, Fildán –
Smička, Olbert. Trenér: Michal
Dudík.
sestava Dobromilic: Drnovský
– Matoušek, Ryška, Rochla, Kubíček – Selucký (65. Obruča),
Šenkyřík, Václavík, Richter – Nakládal, Špaček. Trenér: Michal
Rochla.
Michal Dudík: „Začali jsme
dobře, měli jsme zhruba deset
minut převahu, která korunovala gólem. Dobromilice docela
brzy odpověděly. Pak jsme se
dostali do takové deky, nepokrytí balónu u lajny, čímž se dostali
k centrům a třem brankám ještě do poločasu. Na co chytli, to
tam spadlo, ale bylo to po našich
chybách. Měli jsme ještě dvě tři
vyložené šance, brankář to tam
z metru vyškrábl, takže se nám to
nepodařilo zkorigovat. Bouřka
v šatně a hned byl druhý poločas
pravým opakem. Měli jsme tam
ještě super šance na otočení výsledku, bohužel jsme to nedotáhli. Zamrzí to.“
Michal Rochla: „Hráli jsme
v úvodu docela jednoduše,
spadlo nám tam vše, k čemu jsme
se dostali. Zápas vypadal rozhodnutý, ale nakonec bylo ještě malé
drama. Neříkám, že byl strach
o výsledek, ale lehká nervozita
tam panovala. Druhý poločas byl
spíše o bojovnosti. Máme hodně
zraněných, nemocných, takže to
nebylo úplně ideální, ale rozhodl
výkon celého týmu.“

3:4
(1:4)

8. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

Brodek byl však zpočátku aktivnější
a podařilo se mu ke své škodě rozchytat brankáře Buriánka. Prvním
zákrokem zabránil Piňosovi ke skó-

KALÁB

Tomáš

exkluzivní reportáž
pro Večerník

NEZAMYSLICE Stejně jako před
týdnem v Brodku u Prostějova, i tentokrát soupeři nerespektovali rozpis
soutěže a původní pořadatelství
si po vzájemné dohodě přehodili.
Hrálo se tak v Nezamyslicích, kde od
soboty pořádají XVII. Svatováclavské
slavnosti, v jejichž rámci se o uplynulém víkendu odehrála hned tři
fotbalová utkání: zápas „starých
pánů“ s Dobromilicemi v sobotu
a v neděli dopoledne místní rezerva hostila Biskupice, zatímco
„A“-tým přivítal odpoledne Brodek
u Prostějova. Veselo mohlo být i
po konci mistrovského souboje
osmého kola Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy. Domácí na trávníku jednoznačně dominovali.

Han Nez
S Bru Pv

NEZAMYSLICE PŘEČKALY KRIZI A NA HODY SLAVILY

servis připravil Josef Popelka a Petr Kozák

letos slavíme jubileum...

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Mohelník

Frehar

Hýbl

0:3

( 1 :1)

2 :2

P K:

Rozhodčí: Vojtek – Slota, Januš

URČICE

Diváků: 89

LIPOVÁ

Dostál M.

Novák

Moštěk

Vybíhal

Rohové kopy:

Střely na branku:

7
7

4

RŮŽIČKA

Pavel

Střely mimo branku:

Branky: 32. Dostál M., 86. Dostál P.

Jamrich

Žluté karty: 36. Liška, 39. Moštěk, 61. Drexler, 85. Vybíhal

3

Liška

Takáč

Žilka

Střídání: 72. Štěrba za Drexlera, 82. Růžička za Lišku

Střely mimo branku:

Krajíček

Dostál P.

Vybíhal

Drexler

Sportovní klub Lipová

 |q`q}Q
„Nakonec jsme rádi za dva body, ale měli jsme mít tři.
Měli jsme hned na začátku dvě tutovky, které jsme nedali, soupeř nás za to potrestal. První poločas herně dobrý,
druhý jsme asi byli na vedlejší výstavě květin... (smích)
Za stavu 1:1 jsme nedali tutovku, určitě by to vypadalo
jinak. Nakonec nám druhý gól v podstatě domácí darovali. Penalty nám oproti loňsku zatím vychází. Abychom
mohli uspět, museli bychom předvádět lepší fotbal a hlavně proměňovat šance. Věřím, že v dalším derby budeme
úspěšnější.“

Žluté karty: 34. Zelina, 68. Halouzka P.

6
3

2 :2

Foto: Josef Popelka

 Rozstřel dopadl hlavně díky
vašim zákrokům pro tým dobře.
Specializujete se nějak na penalty?
„Tak to vůbec. (smích) Minulý rok se
mi třeba vůbec nedařilo, což se letos
úplně obrátilo, tak jsem rád, že nám to
i ty body navíc aspoň přinese.“
 Spoluhráči vás hecovali, abyste
šel kopat poslední penaltu. Proč
jste nakonec odmítl?
„Nevěřím si. Už v žácích jsem nedával
penalty, tak jsem to nechtěl klukům
pokazit. Možná bych trefil to břevno.“
(smích)
 S jakými předpoklady jste jeli
do Určic?
„Určitě jsme si chtěli odvézt tři body.“
 Tedy částečná spokojenost
nebo spíše zklamání?
„Tak napůl. Částečná spokojenost asi
ano. Po vývoji utkání, kdy jsme dvakrát prohrávali, rozhodně dva body
bereme. Naopak před začátkem zápasu jsme chtěli víc.“
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„Vnímali jsme, že hrajeme proti kvalitnímu soupeři, protože
Lipová má velice kvalitní a zkušené hráče. Chyběli nám dva
hráči ze základu, na což se nechci vymlouvat, ale náš tým se
stále tvoří. Máme velice mladou sestavu, hosty jsme přesto
předčili v bojovnosti, což bylo oceněno i ze strany soupeře,
čehož si velice cením. Prodloužili jsme sérii neporazitelnosti,
což nás může posunout zase o kousíček dál. Pro naše kluky to
byla obrovská zkušenost, byli jsme dokonce velice blízko vítězství, přesto jsem s výkonem i výsledkem spokojen. Všichni
kluci, včetně střídajících, odehráli zápas na plné pecky.“

pk:0:3

Halouzka O.

Hanzelka

Hejduk

Menšík

("&% %

URČICE Je stabilním členem
lipovského týmu, stojí za dobrými výsledky mužstva. Když
jeho spoluhráči nechají soupeře zaútočit, je tu ještě on, aby
kontry protivníka zneškodnil.
Strážce svatyně Radek Vybíhal
(na snímku) si sice v sobotním
derby dvakrát nevěděl rady, ale
v penaltovém rozstřelu se stal
hrdinou, když své protivníky
vychytal. Právě díky jeho skvělým zásahům si Lipová odvezla
dva body.

}+> % ___.
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Před startem to vypadalo, že lavička
domácích zeje prázdnotou. Nakonec
díky odloženému utkání rezervního
týmu Určic se přeci jen několik dalších
jmen objevilo v zápise. Stejně tak se na
utkání objevilo kompletní plumlovské Josef POPELKA
mužstvo, které si zpestřilo návrat z odlo Jak vypadalo utkání z pohledu
ženého zápasu s Kojetínem.
brankáře?
`&_)&%" „Myslím si, že jsme byli lepším mužstvem, bohužel jsme nedali šance,
V úvodu jsme zmínili, že počasí spí- které jsme měli. Hlavně za stavu 1:1,
še vybízelo k příjemnějším činnos- kdy Jamra (Jamrich - pozn.red.) trefil
tem než prochladnutí na fotbalovém břevno, což bylo asi klíčové. Poté se
utkání, přesto si do Určic našla cestu hosté dostali do vedení, střelu jsem
téměř stovka diváků. Možná jich bylo ale asi mohl mít, bohužel nevyšlo to.
i o něco víc, ti zimomřiví se totiž mohli Pak už to bylo z naší strany nervózní,
schovat na probíhající výstavě ovoce, avšak štěstí se k nám nakonec přiklonilo a vyrovnali jsme.“
zeleniny a květin...

8. kolo ALEA sportswear 1.A.třídy skupiny B

TJ Sokol Určice

na pilu. Aktivní kapitán Matěj Vybíhal
našel svým centrem Lišku, jeho střelu
k tyči skvěle zneškodnil Hýbl. Následně
centr Jamricha propadl opět k útočníkovi s číslem osm, od kterého se míč
jen odrazil. Co nedokázal on, napravil
o několik minut později Martin Dostál.
S milimetrovou přihrávkou do vápna
dokázal naložit, jak se na střelce jeho
kvalit patří - 1:1. Ještě před přestávkou
pronikajícího Lišku zastavil Zelina jen
za cenu žluté, následující trma-vrma gólem neskončila. V pětatřicáté minutě se
připomněl domácí Hejduk, jeho střelu
Vybíhal vyrazil. Konec poločasu patřil
opět Lipové. Do odraženého míče se
opřel lipovský kapitán, s vypětím všech
sil jeho ránu Hýbl zneškodnil.
Svrhnout vedení na svou stranu mohl
ve druhé pětačtyřicetiminutovce hostující Jamrich, snad z metru ale bránu
s přispěním břevna přestřelil. O pár
okamžiků po něm se pokusil zvrátit
výsledek Martin Dostál, jeho střelu ale
domácí obrana zblokovala. Nedáš - dostaneš. I toto otřepané pravidlo platilo
v sobotním utkání. Šťastným střelcem
se stal Ondřej Halouzka, který Vybíhala doslova prostřelil - 2:1. O navýšení
domácích se pokusil Hanzelka, ale ani
on, ani Menšík svým technickým pokusem nemířili mezi tři tyče. Ačkoliv měla
Lipová více vyložených šancí, mohla
odjíždět z Určic zcela bez bodu. Čtyři
minuty před koncem se ale štěstí přeci
jen přiklonilo i na jejich stranu. Domácí
brankář neudržel centr Petra Dostála,
ten tak skončil v síti a šlo se do penaltového rozstřelu - 2:2. V něm si již zkušenější borci z Lipové věděli rady, hlavně

Halouzka P.

Zelina

Plajner

První vzrušení přinesla až probíhající
osmá minuta. Pronikající Vybíhal nacentroval do vápna, kde Martin Liška
skluzem jen těsně minul míč a sám tak
skončil v síti. Domácí pak měli možnost
přímého kopu, adresáta však kopající
Menšík nenašel. Ondřej Halouzka zase
nedal střele z pravé strany příliš důrazu.
Chvíli na to jeho jmenovec Petr měl
větší razanci, ale neseřízená mířidla.
Hned z protiútoku se mohlo poprvé
měnit skóre. Petr Dostál v tváří tvář
poslal svou střelu vedle Hýblovy tyče.
Výživná pětiminutovka nakonec přeci
jen brankou skončila. Na rohový kop
si naběhl kapitán domácích a přesnou
střelou pod břevno nedal Vybíhalovi
šanci - 1:0. Určické hráče branka očividně nakopla, pronikající Hejduk chtěl
najít volného Petra Halouzku, hostující obrana byla ale pozorná. Lipová si
uvědomila vážnost stavu a začala tlačit

&"$+

oba týmy za vyrovnaného stavu. Druhá
půle pokračovala podle stejného scénáře. Lipová tlačila, Určice se horko těžko
bránily. Přesto šly podruhé do vedení.
Od této chvíle se hrálo spíše ve středu
hřiště, hosté začali být nervózní a to se
také projevilo na jejich útočných akcích.
Přesto byly i nadále vidět na jedné straně neproměněné vyložené situace, na
straně druhé bravurní zásahy brankářů. Přesto tou zásadní se ukázala chyba
domácího gólmana Hýbla, kterému
vyklouzl centr Dostála. Lipové tak pár
minut před koncem řádné hrací doby
spadlo vyrovnání do klína.

Dlouho to vypadalo, že se jí může stát
domácí plejer Ondřej Halouzka, který
vstřelil druhou branku svého týmu. Nakonec to ale nebyla trefa vítězná. Ten,
kdo zajistil bod navíc, byl brankář Lipové Radek Vybíhal. Za svá záda totiž
v rozstřelu nepustil ani jeden pokus domácích.

&&%"

ale zásluhou brankáře Vybíhala, jenž
lapil dvě penalty, u třetí mu pomohlo
břevno. Dva body tak brali hosté, domácím zůstal nakonec jen bod.

Střídání: 58. Bureš za Krajíčka, 64. Mlčoch za Hanzelku, 76. Šnajdr za Mohelníka

Rohové kopy:

Střely na branku:

www.vecernikpv.cz
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Foto: Josef Popelka

Branky: 18. Halouzka P., 56. Halouzka O.

ZBOŽÍNEK

Pavel

Úvod byl z obou stran poněkud nervózní. Možná to bylo zapříčiněno nízkou
teplotou, hráči se tak pomaleji dostávali
do tempa. Postupem času to ale přišlo.
Lipová byla po vyrovnaném úvodu
více na míči a soupeře uzamkla na své
obranné polovině. Do kabin odcházely

(&%

Lipová každoročně patří k týmům, které se objevují v těch nejvyšších patrech
tabulky druhé nejvyšší krajské soutěže.
Nejinak je tomu i v právě probíhající sezóně. Minulé kolo se lipovským hráčům
podařilo zvítězit na půdě Kojetína 4:3,
aby nakonec brali tři body po kontumační výhře. Domácí se zkušenostmi z přeboru se po nepříliš povedeném vstupu
otřepali a dvakrát po sobě zvítězili, aniž
by obdrželi branku. Předzápasové šance
obou týmů tak byly zcela vyrovnané.



URČICE Ani chladné počasí,
které vybízí spíše k posezení
u teplého krbu, neodradilo fotbalové fajnšmekry v sobotním
odpoledni k návštěvě osmého kola skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS mezi domácími Určicemi a hosty z Lipové.
Další derby, kterých tato soutěž
nabízí v letošním ročníku nespočet, nakonec vítěze v řádné
hrací době nepřineslo. I když
hostující hráči měli více šancí,
paradoxně blíže k vítězství byli
přeci jen domácí borci. Vše ale
nakonec rozhodly až pokutové
kopy, po kterých měli o jeden
bod více k úsměvu Lipovští.

Josef
POPELKA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz
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ZHLEDNA

letos slavíme jubileum...

TBALOVÁ R

fotbal

CHYBAPenaltový
V ZÁVĚRU
STÁLA URČICE VÍTĚZSTVÍ
rozstřel určil v derby triumf Lipové

F
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Prostějov (tok) – Zajímavou motivaci
mají fotbalisté 1.SK Prostějov ohledně
umístění po podzimní sezóně. První,
za jistých okolností i druhé místo
totiž může znamenat pro hráče atraktivní zimní přípravu. Takovou, jakou
neměli ani v druholigové profesionální
sezóně. Ve zbývajících kolech se tedy
ukáže, jak moc o ni stojí.

Zimní pøíprava motivací

RYCHLÝ


Právě v této minutě vstřelil Fládr vyrovnávací branku a eskáčko našláplo k vítězství.
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či Frýdku-Místku. Po této reorganizaci tak v divizi hraje většina týmů, které
loni hrály právě MSDL. Reorganizace
kategorie do devatenácti let je pro Prostějov samozřejmě výhodná, protože
hraje mnohem kvalitnější soutěž.
Nový tým dostal v 1.SK Prostějov
na starost trenér brankářů všech věkových kategorií Petar Aleksijević.
„My jsme nechtěli rozlišovat mezi ´áčkem´a ´béčkem´, aby neměli ti mladší
dojem podřadnější role. Proto jsme
obě kategorie s Radimem Weisserem
propojili v jedno mužstvo. Díky vstřícnému postoji trenérů U17 a U16
Pavla Musila a Tomáše Grosse se pro
nás ´osmnáctka´ stala týmem, v němž
můžeme dát příležitost mladším talentovaným fotbalistům. Je to pro ně
žádoucí impuls, výkonnostně se tím
posouvají de facto o dvě kategorie výš.
Čím dříve se dostanou do dorosteneckého fotbalu, tím lepší je předpoklad,
že by se později mohli uplatnit mezi
muži,“ vysvětluje klubovou filozofii
bývalý výborný brankář.
Aleksijević má trochu složitější pozici
v tom, že „osmnáctka“ vlastně nemá
svoji stabilní jedenáctku, složení se týden od týdne mění. Přesto vše funguje

a zde je vysvětlení proč. „Myslím, že to
je dobře nastavené a herně se klukům
daří. Chceme tento ročník maximálně využít, protože v něm v podstatě
všichni naši dorostenci pravidelně
hrají, a to je pro klub hodně důležité.
Mezi trenéry dorostu funguje jakýsi
rodinný vztah, všichni chceme klub
posunout dopředu. Takže oni jsou
v tomto smyslu jakási moje pravá ruka,
bez spolupráce všech by „osmnáctka“
těžko mohla nastupovat,“ zdůrazňuje
Aleksijević.
V této kategorii jde sice ještě pořád
o výchovu, ale zároveň už musí tým
hrát na vítězství. Hráči si v sobě musí
vytvářet mentální sílu, aby každý zápas chtěli vyhrát. Porážky opravdu
nepůsobí jako správná motivace do
další práce. Jak se tedy nově vzniklému
týmu daří? „Zatím musím hráče, kteří
za „osmnáctku“ hrají, pochválit za přístup. Před začátkem soutěže jsem je
upozorňoval, že v divizi hrají některá
lepší mužstva než v lize. Hranice, Přerov nebo Valašské Meziříčí patří mezi
bašty mládežnického fotbalu. Hráči si
toho jsou vědomi, z jejich strany vnímám obrovský zájem, po výsledkové
stránce jsem spokojen,“ tvrdí trenér.

Po sedmi odehraných kolech figuruje výběr U18 v divizi z šestnácti
klubů na solidním pátém místě
s jedenácti body za tři vítězství, dvě
remízy a dvě porážky. Na vedoucí
Valašské Meziříčí ztrácí osm bodů.
Jaké má vlastně tento tým ambice?
„Cíle pro tuto sezónu jsme nenastavili, protože teď ještě přesně nevíme,
co s tímto týmem bude příští rok. Výš
stejně postupovat nemohou. Chtěli
bychom se samozřejmě pohybovat
v popředí tabulky,“ říká Aleksijević.
Jak na tom jsou ostatní dorostenci?
Nejstarší celek do devatenácti let trénovaný Radimem Weisserem je z šestnácti týmů dorostenecké ligy sedmý s jedenácti body za tři vítězství, dvě remízy
a tři porážky. Na vedoucí Jihlavu, která
ještě neztratila ani bod, tak ztrácí třináct
bodů. V polovině tabulky se pohybují
také mladší dorostenci do sedmnácti
let, kteří zatím polovinu utkání vyhráli
a polovinu prohráli. Nejlepší bilancí se
může pochlubit nejmladší dorostenecká kategorie, která je v mladší soutěži
dorostenecké divize na druhém místě
bod za vedoucí Holicí, prohrála pouze
jediné utkání s Přerovem a šestkrát slavila vítězství.

 Vstřelil jste důležitou vyrovnávací branku hned v úvodu druhého
poločasu. Jak jste gól viděl ze svého
pohledu?
„Alda Rus vhodil dlouhý aut, Hapal
to prodloužil a já šel instinktivně před
branku a na dlouhou nohu jsem míč
trefil. Přiznávám, že to do brány spadlo se štěstím.“
 Letos se příliš střelecky nedaří,

Tomáš Kaláb

jakou této trefě připisujete důležitost?
„Těší mě samozřejmě každý gól, který
dám. Když to nejde střelou, tak jsem
to tam prostě dotlačil! A jsem moc
rád.“ (úsměv)
 Trenér Machala vás neustále nabádá ke střelbě. V čem vidíte příčinu toho, že se zatím moc nedaří?
„On tam kolikrát není ani prostor,
kterým by míč šel na bránu propálit.
Soupeři hrají z bloku, takže kolem

šestnáctky na nějakou střelbu prostoru obvykle mnoho nebývá.“
 Do druhého poločasu jste nastoupili s viditelným odhodláním,
věřili jste ve zlom utkání?
„V první půli jsme měli také nějaké
náznaky šancí, ale ještě to tam nespadlo. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát,
konečně do každého zápasu jdeme
s cílem jej vyhrát. Hlavně bychom rádi
začali předvádět dobrý fotbal a dávat
góly doma. Hrát pro naše diváky. To-

PROSTĚJOV V zápase proti Valašskému Meziříčí dal velmi důležitou branku. Hned v úvodu druhé půle díky Zdeňku Fládrovi eskáčko vyrovnalo. Pro
střelce ze střední vzdálenosti hodně netypická branka. Ale i ta se počítá!

hle právě se nám, ty první špíly, které
jsme hráli doma, nedařilo. Dnes byla
gólová úroda a myslím, že to byl divácky atraktivní zápas.“
 Vzhledem k pracovnímu dni
přišli někteří diváci z práce až na
druhý poločas, ale viděli to podstatné. Jak se vám mimochodem hraje
v tomto netradičním termínu?
„Tak když to řeknu samozřejmě
s trochou nadsázky, není to vůbec
špatné. O trénink méně, víkend vol-

ný... (smích) Určitě nám to nevadilo.“
* V kabině tedy panuje s konečně
vydařeným domácím zápasem spokojenost?
„Myslím, že nejen samotné vítězství,
ale i hra, kterou jsme předvedli, mohly potěšit. Hráli jsme dopředu a chtěli
dávat góly, to se povedlo. Po druhé
brance jsme nechtěli jen bránit výsledek 2:1. Chtěli jsme dát další góly
Foto: Josef Popelka
a také ještě dva dali.“

Zdeněk Fládr

víkend volný...,“ špičkuje

„Hrát v pátek? O trénink méně,

PROSTĚJOV Přestože nejde o nováčka soutěže, i tak bude nadcházející
sobotní utkání 9. kola MSFL prvním měřením sil mezi Petřkovicemi
a prostějovským eskáčkem. Ostravská čtvrť ležící kousek od Hlučína
do třetí nejvyšší soutěže nakoukla už
v minulém ročníku.
Zatímco Prostějov zkoušel ve Fortuna
národní lize profesionální chlebíček, Petřkovice si třetiligovou příslušnost udržely. V šestnáctičlenném kádru figuruje
několik zkušených individualit počínaje
brankářem Godulou přes záložníka
Staňka až k útočníku Lokšovi.
Odra začala druhý ročník v MSFL vítězstvím v Mohelnici, to však dokázala
zopakovat už pouze jednou na půdě
poslední Holice. Kromě bezbrankové
remízy doma s Hodonínem si Odra

svázáni nervozitou a nohy nás nějak
neposlouchají. Nevíme, co na soupeře
hrát. Stejné to bylo ve Vyškově. Dali
jsme jim gól a pak je rozebrali takovým způsobem, že to vůbec nečekali.“
(úsměv)
 S Petřkovicemi, přestože nejde
o letošního nováčka, jste ještě nehráli. Jak velká to bude neznámá?
„Nějaké informace ale máme. Jde
o hodně těžkého soupeře, který doma
hraje nátlakový fotbal, nebude tam
žádné veliké hřiště, podobně jako
třeba v Rýmařově. V kádru jsou kluci z Opavy, Karviné, Frýdku-Místku,
vesměs kvalitní hráči. Musíme být připraveni stejně jako na Vyškov, s plnou
koncentrací a v rozpoložení, v jakém
jsme. Chceme zase bodovat, což by
nám pomohlo tlačit se na dva první
celky, o to nám jde. S nimi budeme
hrát o první místo a jsem přesvědčen,
Foto: Josef Popelka
že kádr na to máme.“
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Dorostenecký fotbal doznal změn

byl takový, jaký byl. Důležité, že jsme
to zvládli, pro fanoušky, pro klubové
vedení. Spadl nám kámen ze srdce
a musíme takhle pokračovat dál.“
 Nastoupil jste až do druhého
poločasu, kdy jste na soupeře vyrukovali tak, jak jste si asi představovali na začátku utkání...
„Trenér nás nabádal, abychom od první minuty soupeře zmáčkli, abychom
dali rychlý vyrovnávací gól, který by
nás vrátil do zápasu. To se nám podařilo na sto procent. Branka po nějakých dvou minutách nás nakopla,
pak teprve jsem věřil tomu, že zápas
otočíme. Otočili jsme to, paráda. Jsme
všichni spokojeni.“
 Lze říci, že druhý poločas se zatím nejvíc blížil stylu, kterým chcete hrát?
„Když dáme branku, spadne z nás
jakási nervozita a každý hrajeme, co
opravdu umíme. Do té doby jsme

PROSTĚJOV Poměrně zásadních změn doznalo od ročníku
2017/2018 uspořádání soutěží
kategorie dorostenců na Moravě.
Jedná se o kategorie starších dorostenců, v nichž kromě týmu do
devatenácti let přibyla další soutěž
hráčů do osmnácti let, a mladších
dorostenců, v nichž hrají hráči do
sedmnácti a šestnácti let. Jak se
připisovala už jen samé porážky. Napo- změnila situace pro prostějovské
sled v neděli neuspěla na půdě prvního eskáčko?
Velkého Meziříčí, kde ovšem vstřelila
dvacet minut před koncem kontaktní Tomáš Kaláb
branku a napětí měl zápas do závěrečné- V moravských klubech, kde funguje
ho hvizdu. Trenérské duo Roman Hul- kategorie „U19“ na vrcholové úrovni,
va a Martin Špička dalo důvěru základní je „osmnáctka“ brána jako „B“-tým.
jedenáctce Godula – Moskál, Hrdlička, Nově vytvořený tým 1.SK tak hraje
Leibl, Sporysz, Neumann, Baranek, Lo- Moravskoslezskou dorosteneckou
divizi, která je velice silná, protože se
kša, Polášek, Strakoš, Špavelko.
„Petřkovice jsem viděl hrát s Valašským v ní objevuje spousta týmů, s nimiž
Meziříčím a musím uznat, že je to vel- „devatenáctka“ hrála v minulém ročními kvalitní mužstvo. Čeká nás hodně ku Moravskoslezskou dorosteneckou
těžký zápas. Mají tam Staňka, který hrál ligu. Tu momentálně hrají nejlepší live Frýdku-Místku a je kapitánem, tým gové a druholigové kluby na Moravě,
je poskládán z hráčů z Ostravska, kteří jejichž dorostenci nehrají celostátní
tradičně disponují kvalitou. Respekt ligu, dále pak Jihlava a Hlučín, které
před soupeřem máme, ale chceme i tam z této soutěže minulý rok sestoupily,
bodovat,“ říká k nadcházejícímu zápasu a záložní týmy Sigmy, Baníku, Zbrotrenér Oldřich Machala.
(tok) jovky, Opavy, Slovácka, Karviné, Zlína

1.SK PROSTÌJOV
HLEDEJTE
TAKÉ NA
WWW.
VECERNIKPV.CZ

 Příprava na zápas byla jako každá jiná, ale konečně vyšel eskáčku
domácí zápas podle představ. Čím
to?
„Až na ten první poločas... (ušklíbne
se) Bavili jsme se o tom, že by bylo potřeba dát rychlý gól, abychom se uklidnili, a opět se nám to nepodařilo. Naopak posadili jsme soupeře na koně,
přestože i my jsme šance měli. Kdyby
jedna nebo dvě střely proletěly až do
brány, mohlo to být úplně jiné. Soupeř
dal z ojedinělé šance branku a poločas

Tomáš Kaláb

Petřkovice svoji sílu zatím neukázaly

má dobrou střelu, tak střílejte!“ radil domácím šutérům. Jinak v šatně panovalo
klidné a odhodlané ovzduší, ani známka
po nějaké nervozitě, prostě všichni nejen
věřili, ale přímo byli přesvědčeni o tom,
že tenhle zápas zvládnou. To se také projevilo dvě minuty po přestávce vyrovnávacím gólem. A Fládr při něm dobře
demonstroval, kde eskáčko tlačí bota při
proměňování šancí. Kdyby se doslova
nevrhl na dlouhou nohu v šestnáctce
po odraženém balónu, neměl by šanci
jej zasáhnout a ten by možná propadl
někam k rohovému praporku.
Větší víra v sebe sama, ve své schopnosti a větší tlak směrem do branky
může eskáčko ze zatímní čtvrté příčky vystřelit na vrcholek tabulky. Kádr
na to má, už by se to konečně mělo
začít projevovat. Třeba hned tuto sobotu v Petřkovicích.

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Už v letní přípravě
měl zdravotní problémy, což jej
v počátku sezóny vyřadilo ze základní sestavy. Martin Hirsch bývá
na lavičce připraven na střídání a na
svou šanci. Recept, jak ji využít,
předvedl v zápase s Valašským Meziříčím takřka ukázkově.

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

ZA „Spadlnámkámenze srdce,“
TO přiznal po zápase Martin Hirsch

netové stránky www.vecernikpv.cz

15. kolo: HFK Olomouc - 1.SK Prostějov „B“ (čtvrtek 28.9., 15.00, Páral
– Šerý, OFS).
9. kolo: Kroměříž „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 1.10., 14.00, Křepský
– OFS, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:

9. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov
(neděle 1.10., 12.00, Marek).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:

9. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov
(neděle 1.10., 10.00, Marek).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:

5. kolo, neděle 1. října, 15,00 hodin:
Mostkovice - Kotvrdovice (10.00,
Kostelník – OFS, OFS), Držovice Vlkoš (Kostelník – OFS, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
{#]q\ Q

9. kolo, neděle 1. října, 15.00 hodin: Držovice - Kladky (sobota 30.9.,
15.00), Mostkovice „B“ – Protivanov
„B“ (sobota 30.9., 15.00), Čechy pod
Kosířem – Plumlov „B“, Kostelec na
Hané – Zdětín, Přemyslovice – Olšany.

III. TØÍDA, SK. „B“:

9. kolo, neděle 1. října, 15.00 hodin:
Němčice na Hanou „B“ - Želeč (sobota 30.9., 15.00), Pavlovice u Kojetína
– Skalka, Otaslavice „B“ – Brodek u
Prostějova „B“, Kralice na Hané „B“
– Nezamyslice „B“, Biskupice – Bedihošť.

III. TØÍDA, SK. „A“:

9. kolo, neděle 1. října, 15.00 hodin:
Nezamyslice – Čechovice „B“ (sobota
30.9., 15.00), Otaslavice – Hvozd (sobota 30.9., 15.00), Ptení – Horní Štěpánov, Vícov – Brodek u Prostějova,
Tištín – Vrahovice, Určice „B“ – Výšovice, Dobromilice – Brodek u Konice.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:

9. kolo, neděle 1. října, 10.00 hodin:
Nové Sady „B“ – Jesenec (Dolanský –
Kučera, Lizna).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

7. kolo: Tovačov – Klenovice na Hané
(čtvrtek 28.10., 15.00, Borůvka – Kučera, Molík).
9. kolo, neděle 1. října, 15.00 hodin:
Klenovice na Hané – Újezdec (sobota
30.9., 15.00, Halenka – Vachutka),
Haná Prostějov – Vrchoslavice (sobota 30.9., 15.00, Vrána – Doležal),
Tovačov – Pivín (Straka – Hampl,
Vrána), Smržice – Kojetín-Koválovice
„B“ (Lasovský – Jelínek, Vedral).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:

9. kolo, neděle 1. října, 15.00 hodin: Beňov – SK Protivanov (sobota
30.9., 15.00, Kundrát – Slota, Brázdil),
Dub nad Moravou – Kostelec na (sobota 30.9., 15.00, Kučera – Sedláček,
Dolanský), Plumlov – Určice (sobota
30.9., 15.00, Boháč – Motal, Borůvka), Mostkovice – Opatovice (Oulehla – Zavřel, Šerý), Lipová – Němčice
nad Hanou (Štětka – Pospíšil, Hubený), Brodek u Přerova – Čechovice
(Chládek – Molík, Kundrát).

ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:

9. kolo, neděle 1. října, 15.00 hodin:
Konice - Maletín (Slota – Kološ, Borůvka).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:

9. kolo, sobota 30. září, 15.00 hodin: Kralice na Hané - Přerov (Konečný – Perutka, Habermann).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:

9. kolo, sobota 30.9., 15.00: Petřkovice - 1.SK Prostějov (rozhodčí: Běhal
– Kondler, Kontoršikov).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:

´
menicko

´
´
zapasove

2:1

5:1

metrů břevno a míč se zcela evidentně
ocitl za brankovou čarou, rozhodčí ale nic
neviděl a gól neuznal,“ poukázal na velkou chybu konický trenér Petr Ullmann.
Hrálo se na velice těžkém mokrém terénu
a domácí hned z první vážnější příležitosti
udeřili, brejk znamenal vedení 1:0. Konice kontrovala dalšími možnostmi, jenže
Žondra z malého vápna přestřelil prázdnou bránu a po dalším brejku z pravé strany to už bylo 2:0.
Znovu jsme tlačili, měli jsme i závary,
ale balony létaly vedle. Ve druhé půli
jsme hned v padesáté minutě po pěkné
akci snížili a zdálo se, že se nadechujeme k náporu. Zatlačili jsme je a měli

Vítězného gólu docílili hráči Rapotína
z rohového kopu, kralická snaha o vyrovnání už k úspěchu nevedla. „Šance
jsme si vytvářeli, nepodařilo se nám ale
vstřelit další branku. Myslím si, že kdyby
naši útočníci více spolupracovali, dal by
každý z nich aspoň jednu branku a mohli bychom klidně vyhrát 5:1,“ přemítal.
Nestalo se tak a nezbývá než se začít
soustředit na další soutěžní utkání.
Tím bude sobotní domácí mač s Přerovem, výkop je stanoven již na patnáctou hodinu. A proti jarnímu divizionářovi mají pořadatelé připravenou
i jednu zahřívací akci pro diváky. „Ke
každé prodané vstupence bude jeden
svařák zdarma. Počasí už totiž není ideální
a chceme, aby přišlo co nejvíce lidí. Čekáme velice těžké utkání, hosté mají namixovaný tým z dorostenců a zkušených
hráčů. Může to být ale pro nás i pro diváky
zajímavý zápas, také budou chtít hrát fotbal a jejich styl by nám mohl vyhovovat,“
těší se na atraktivní podívanou i kladný
výsledek Martin Neoral.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

a společně si některé situace vyříkat,
k ověření návratu na správnou cestu
poslouží i čtvrteční pohárový duel na
půdě Mostkovic. „Pošetříme hráče
a vezmeme i dorostence. Nelíbil se mi
přístup některých jedinců. Vývoj se
podepsal na psychice, musíme ale hrát
jako tým až do konce. Nezbývá nám
než se z porážky oklepat a stoprocentně
se připravit na dvě utkání, co nás v dalším týdnu čekají,“ uvědomuje si.
Los krajské soutěže totiž současně
rozhodl, že právě v neděli 1. října se od
15 hodin představí v Konici Maletín.
Tedy jen vinou horšího skóre hned po
Litovli nejlepší tým celé soutěže. „Velice

Branky: 12. a 19. Al Kuhaly, 71. Šrom,
78. Mikuš, 8. Vlček – 51. Tichý. Rozhodčí: Januš – Perutka, Kaňok. Sestava Konice: Vévoda – L. Bílý (79. Jurník), Rus,
F. Bílý, Knoll (24. Kořenek) – Bross (73.
Paš), Tichý, Širůček, Drešr – Žondra, Kamený.
Trenér: Petr Ullmann.

FK Slavonín
Sokol Konice
5:1 (2:0)

kvalitní soupeř s rychlým přechodem.
Očekávám velkou fotbalovou bitvu
a musíme jít za hranice možností,“ věří
Petr Ullmann v maximální úsilí a následnou odměnu.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

1:4
(1:1)

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 21. záøí 2017 rozhodla:

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
nacházet na internetových stránkách

1. Nepodmíněně:
Jan Sekanina (FC Ptení). Utkání FC Ptení – FK Výšovice 17. 9. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen disciplinárním
přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 4 SU od 18. 9. 2017 dle § 48/3 DŘ. Poplatek 150 korun bude načten
na sběrný účet.
Kristián Koukal (FK Výšovice). Utkání FC Ptení – FK Výšovice 17. 9. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 2 SU od 18. 9. 2017 dle § 48/1 DŘ. Poplatek 150 korun bude
načten na sběrný účet.
Zbyněk Liška (TJ Sokol Otaslavice „B“). Utkání TJ Sokol Otaslavice „B“
– TJ Želeč 17. 9. 2017. Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen
disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 5 SU od 18. 9. 2017 dle § 45/2 DŘ. Poplatek 150 korun bude
načten na sběrný účet.
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode
dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 21. záøí 2017 rozhodla:

Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

1. II. třída: 7. kolo STK schvaluje bez závad.
2. III. třída, sk. „A“: 7. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání FC Kralice na Hané „B“ – FK Skalka 2011. Nebylo sehráno z důvodu
nezpůsobilého terénu – podmáčené hřiště.
Změna termínu: Utkání 7. kola FC Kralice na Hané B – FK Skalka 2011. Původní termín neděle 17. 9. 2017 od 15:30 hodin. Nový termín
čtvrtek 28. 9. 2017 od 15:00 hodin. Dohoda oddílů.
Utkání 5. kola FC Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol Bedihošť. Původní termín čtvrtek 28. 9. 2017 od 16:00 hodin. Nový termín sobota 4. 11.
2017 od 14:00 hodin. Dohoda oddílů.
3. III. třída, sk. „B“: 7. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání J Sokol Mostkovice „B“ – TJ Sokol Plumlov „B“. Na utkání nebyl delegovaný rozhodčí, utkání řídil pan Jiří Mikulík, zápis vložil pan Miloš Korhoň.
Změna termínu: Utkání 4. kola FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Mostkovice „B“. Původní termín sobota 7. 10. 2017 od 15:00 hodin.
Nový termín sobota 7. 10. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů.
4. Starší žáci: 7. kolo bez závad. Dohrávka 1. kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol v Pivíně 11:2, bez závad.
5. Mladší žáci: 7. kolo bez závad, až na utkání TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Mostkovice, nehráno bez nahlášení sekretáři OFS, předsedovi STK nebo předsedovi KR. Důvodem byl údajně nezpůsobilý terén.
Dohrávka 4. kola: TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Plumlov 5:4, bez závad.
Dohrávka 5. kola: FC Kralice na Hané – FK Výšovice 10:1, bez závad.
Změna termínu: Utkání 7. Kola TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Mostkovice. Původní termín neděle 17. 9. 2017 od 10:00 hodin. Nový termín čtvrtek 21. 9. 2017 od 16:30 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Haná Nezamyslice pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100 Kč.
Utkání 1. kola SK Lipová – TJ Smržice. Původní termín čtvrtek 28. 9. 2017 od 11:00 hodin. Nový termín pátek 22. 9. 2017 od 17:00 hodin.
Dohoda oddílů.
Utkání 9. kola TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol v Pivíně. Původní termín sobota 30. 9. 2017 od 10:00 hodin. Nový termín neděle 1. 10.
2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů.
Utkání 3. kola TJ Sokol Plumlov – FK Výšovice. Původní termín čtvrtek 21. 9. 2017 od 17:00 hodin. Nový termín čtvrtek 5. 10. 2017 od
16:30 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu FK Výšovice pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100 Kč.
Utkání 11. kola TJ Smržice – TJ Sokol Plumlov. Původní termín sobota 14. 10. 2017 od 14:00 hodin. Nový termín čtvrtek 12. 10. 2017 od
16:30 hodin. Dohoda oddílů.
6. Starší přípravky:
Skupina JIH:
Turnaj 16. 9. 2017, pořadatel Haná Prostějov, bez závad.
Turnaj 17. 9. 2017, pořadatel FK Němčice nad Hanou – nesehráno z důvodu podmáčeného terénu. Náhradní termín turnaje sobota 7. 10.
2017 od 14:00 hřiště Němčice nad Hanou.
Skupina SEVER:
Turnaj 16. 9. 2017, pořadatel Sokol Konice, bez závad
Turnaj 16. 9. 2017, pořadatel TJ Horní Štěpánov, bez závad.
7. Platné průkazy trenérů
Rozpisem soutěže OFS Prostějov rok 2017/2018 je v čl. 33 „Kvalifikace“ ustanovení, aby oddíly měly kvalifikované trenéry minimálně s
licencí „C“. Před zahájením utkání jsou trenéři povinni bez vyzvání předložit delegovanému rozhodčí platné trenérské průkazy.
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tovky navyšoval skóre snajpr Jiří Tichý.
„Chtěli jsme potvrdit výsledek z venku,
zvláště proti lídrovi jsme měli obrovskou
motivaci. Kluci zahráli naprosto skvěle.
To byla bomba, výsledek hovoří za vše,“
chrlil ze sebe spokojeně trenér Jesence.
Svůj střelecký apetit obohatil o další
branku Jiří Tichý, k němu se přidal i jeho
spoluhráč z útoku Zbyněk Poles. O šest
branek se tak rovným dílem postarala
trojice hráčů, která neměla daleko k hattricku, což je vždy skvělá vizitka jakéhokoliv střelce. „Všem chyběl jen maličký
kousíček, šance tam byly. Jsou to ale hráči, kteří hrají pro tým, proto se celkový
počet rozdělil mezi více hráčů,“ neskrýval spokojenost lodivod a dodal. „Nám
se vyplácí, že spolupracujeme s Konicí,
trénujeme společně, což je hnacím motorem pro všechny hráče.“
Se čtrnácti body a průběžně čtvrtou pozicí nastoupí hráči Jesence v neděli už od
10:00 hodin v Olomouci proti rezervě
Nových Sadů.
(jp)

„První poločas byl od nás špatný.
Nervozita, nepodrželi jsme míč, nebylo to zkrátka ono,“ nastínil průběh
úvodního dějství trenér Karafiát. Ani
jedno mužstvo se nedokázalo střelecky prosadit, šance na to ovšem byly,
zůstaly ale nevyužity. Do šaten se tak
šlo za bezbrankového stavu.
Ve druhém poločase se tempo stupňovalo, na gól se ale čekalo dlouho.
Tím šťastnějším mužstvem byly
nakonec domácí hráčky, kterým se
dvanáct minut před koncem řádné
hrací doby podařilo přeci jen skórovat. „Druhá půle už byla lepší. Soupeř
dal gól, my bohužel ne. To rozhodlo,
moc víc se k zápasu vyjadřovat nechci,“ okomentoval očividně rozladěný lodivod Mostkovic.
I když se oficiálně utkala mužstva ze

dvou rozdílných okresů, na hřišti se
přesto sešly dobře známé tváře. Šlo
tedy o „přespolní“ derby se šťastnějším koncem pro domácí. Mostkovicím se ale stále více daří tohoto soupeře trápit a je jen otázkou času, kdy
se miska vah převrátí na stranu hráček
z podplumlovské přehrady. „Holkám
děkuji za bojovnost a nasazení, zejména druhou půli nechaly na hřišti vše!
Děkuji též množství našich fanoušků,
kteří do Kostelce dorazili, a doufám,
že jim příští týden uděláme větší radost,“ vzkázal Jaroslav Karafiát.
V tradiční termín tedy v neděli od
10:00 hodin se v rámci pátého kola
utkají Mostkovičanky na domácí
půdě proti hráčkám z Kotvrdovic.
(jp)
Statistiky najdete na straně 26

ten nejtěsnější rozdíl

V Kostelci se zrodil

Branky: 8. a 40. J. Burget, 27. a 58. J. Tichý, 55. a 80. Poles. Rozhodčí: Valouch
- Molík, Brázdil. Žluté karty: 54. J. Burget - 40. Šimek. Diváků: 50. Sestava Jesence: Kýr (69. R. Burget) - Žouželka,
Ullmann, Burian, Horák - Laštůvka (79.
Svoboda), Čížek, Gottwald, J. Burget
(63. Drešr) – J. Tichý, Poles. Trenér:
Petr Tichý starší
Podle počtu vstřelených branek se hrály
dva naprosto stejné poločasy. Na hřišti
to však uplynulou sobotu odpoledne
vypadalo trochu jinak. „Zápas byl jednoznačně v naší režii. Poločasové vedení
o tři branky bylo k soupeři ještě docela
milosrdné,“ usmíval se nad převahou
svého týmu kouč Jesence Petr Tichý
starší. Dvě branky obstaral krajní záložník Burget, před uplynutím třicetiminu-
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OTEVŘENÝ DOPIS TJ SOKOL MOSTKOVICE

došlo na naši adresu...

Branky: 31., 83. a 84. Gábor. Rozhodčí:
Kopečný – Petr, Borůvka. Sestava Hané:
Marák – Kolář, Trnavský, Čermák, Ondráček – Krupička, Kaprál, Hodulák (89.
Jančiar), Novák Ja. (90. Holomek D.) –
Petržela (46. Zatloukal), Gábor (85. Novák Ji.). Trenér: Daniel Kolář.

0:3
(0:1)

FK Slavoj
 
TJ Sokol
 

TJ Sokol

SK
 !"

WWW.
VECERNIKPV.CZ

PODROBNÁ REPORTÁŽ
NA STRANĚ 38
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
(jim)

2:3
(1:1)

PK

nehráno pro nezpůsobilý terén
„Hřiště bylo opravdu hodně mokré.
Chtěli jsme zápas odehrát, rozhodčí ho
ale po hodině přesvědčování ze strany
místních zrušil. Asi se bude hrát ve čtvrtek
28. září,“ pokrčil rameny trenér plumlovského „A“-mužstva Pavel Voráč.

2:0
(0:0)

naltou, bušili jsme do nich dál, jim se trošku znervózněli, ale zaslouženě
ale povedl jeden brejk a šli do vedení. dali vítězný gól a bereme tři body z
Že jsme celý zápas hráli proti třinácti, venku.“
to už je příliš. Aby udělal rozhodčí šest
TJ Sokol
zásadních chyb, na to se nedá nic víc
9  ;<=>
1:4
říct. Nebudu se ale dále vymlouvat na
(1:1) #! !
rozhodčí, Smržice u nás vyhrály za% 
slouženě, měly větší vůli po vítězství.“
Branky: 25. Klesnil – 3. Kubica,
Hodnocení trenéra Hané
74. Zavadil, 86. Kovařík, 89. Baran.
Petra Gottwalda:
Rozhodčí: Spurný – Oulehla, Win„Samozřejmě obrovská spokoje- kler. Sestava Vrchoslavic: Loučka
nost. Navázali jsme na dobrý výkon J. – Trávníček, Hradil M., Loučka
z minulého kola. Škoda jen, že jsme T., Zatloukal – Fialka, Horák, Bleša,
to skóre nenavýšili v první půli na Klesnil – Coufalík, Hradil T. Trevětší rozdíl, bylo tam několik dalších nér: Miroslav Panáček.
dobrých šancí. Koncovka byla tako- Trenér Vrchoslavic Miroslav Panává nejistá. Po srovnání jsme možná ček nebyl po zápase k zastižení.

dlouho pospolu, my se teprve snažíme
jít po krůčcích kupředu. Jsme úplně na
začátku a trénujeme přihrávky, střelbu,
lepšíme se ale. Problémem trochu je, že
nám soupeřky moc nepůjčí míč,“ povšiml si.
Jeho tým tak stále více nestíhal, musela
se projevit absence dvou hráček v poli.
„Rozdíl byl enormní, duch týmu ale pořád trvá. Jede se dál a také soupeřky nás
povzbuzovaly, začátky jsou těžké a každý
si jimi prošel,“ neztrácí optimismus.
A víru mu dodává i nový maskot a také
pokřik. „Máme velkého žabáka a holky se
nahecovaly. Každý gól vás sice srazí dolů,
holky se ale snaží a jsou nad věcí. Mají tento sport rády a vědí, že musí vydržet. Až
se stmelíme, bude naše hra jinak vypadat
a budeme schopni potrápit soupeře,“ těší
se na další zlepšování trenér držovických
fotbalistek Tomáš Jetel.
V příštím kole se jeho hráčky utkají doma
s Vlkošem, startuje se v neděli od 15
hodin a domácí by už mohly naskočit
alespoň v trochu kompletnějším složení.
(jim)

Oslabené Držovice
vzdorovaly poločas

Branky: 68. Svozil J. – 29. Zbožínek, 72. Kalandřík. Rozhodčí:
Šafařík – Milek, Svozil P.. Sestava
Pivína: Fürst – Švéda, Svozil, Sedlák, Bartoník M. – Valtr, Tydlačka,
Svozil, Šišma – Trajer (83. Bartoník
J.), Vrba. Trenér: Jaroslav Svozil st.
Sestava Smržic: Volf – Studený M.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
(64. Dostál), Zbožínek, Klus, DoseDaniela Koláře:
děl – Grepl (79. Studený A.), Kotlár,
Hodnocení trenéra Smržic
„Výhra to je možná překvapivá, přesto Kiška, Kalandřík – Procházka, VaMartina Pytely:
musím říct, že zasloužená. Domácí řeka. Trenér: Petr Gottwald.
„Zápas měl být rozhodnut již v úvodní byli více na míči, my jsme se vrátili k
Hodnocení trenéra Pivína
půlhodince, šance se ale bohužel pro- naší zodpovědné defenzivní hře a daJaroslava Svozila:
měnit nepovedlo, a tak přišel trest z oje- řily se nám brejky. Kromě tří branek
dinělého útoku hostí. Naštěstí se nám šel ještě Gábor třikrát sám na branku, „První poločas zaslouženě hosté vedli.
však brzy podařilo vyrovnat a druhý Hodulák trefil tyčku. Na šance jsme My nehráli vůbec to, co jsme si řekli.
poločas jsme zavčas rozhodli o vítězství. určitě vyhráli. Domácí nás sice svou Bez nasazení, sebekázně, zkrátka vůI vzhledem k atmosféře utkání a agresi- kombinační hrou mačkali, podržel nás bec. Na standardky jsme byli nachysvitě domácích se jedná o důležité a ne i mladý brankář Marák. Podali jsme taní, bohužel Zbožínek nám dal z jedjednoduché tři body, které je nyní třeba výkon na hranici našich současných né takové gól. Po bouřce v šatně jsme
potvrdit nejprve ve čtvrtek v Tovačově a možností. Za body jsme moc rádi, ur- si řekli, že to zkusíme otočit, hosté ale
následně o víkendu doma s Újezdcem.“ čitě nás to uklidnilo do dalších bojů.“ zaparkovali autobus. Snížili jsme pe- KOTVRDOVICE, PROSTĚJOV
Třetí dvoucifernou porážkou v řadě
skončilo v pořadí čtvrté vystoupení
držovických fotbalistek v moravskoslezské divizi. Nováček soutěže se
potýká s velice úzkým kádrem, v Kotvrdovicích nejenže neměl žádnou
hráčku na střídání, navíc zcela ne„V posledním vydání Večerníku se trenéři mužstev Určic a Mostkovic vyjadřovali k nedělnímu vzájemnému utkání. Opatrně mluvili využil ani kvóty deseti hráček v poli
a z Blanenska se zpět na Hanou vracel
o nemožnosti hrát fotbal na podmáčeném terénu. Já bych tak opatrný nebyl, to utkání se hrát nemělo.
Rozhodčí nepřihlédl k aktuální předpovědi počasí a uznal terén za vyhovující. Jenže stálý déšť způsobil, že se už během první půle po porážce 0:15.
stal z fotbalu antifotbal a druhý poločas byl naprosto neregulérní. Mohli jsme jen litovat klouzající a létající hráče, kterým se míč „Bylo to náročné. Máme velkou marodku a k utkání jsme jeli jen v deseti lidech,
zastavoval ve vodě v okamžicích, kdy to nejméně čekali.
Z jakého důvodu a pro koho se takový zápas musí hrát? Vidělo ho asi 20 platících diváků, což je tak desetina z počtu, který by přišel navíc se nám další hráčka zranila v zápase
za pěkného počasí nebo při náhradním termínu střetnutí. Ten se krásně nabízí v podobě státního svátku ve čtvrtek 28. září. Domácí a bylo nás jen devět,“ podělil se o nelichoMostkovice místo toho utrpěly významnou ekonomickou ztrátu.
tivou situaci hostující trenér Tomáš Jetel.
Daleko větší ztrátu však přineslo zcela zničené hřiště. My v Mostkovicích jsme za něj moc chváleni nebývali. Ale pro letošní sezónu Decimované družstvo se dlouho drželo,
bylo ve výborném stavu (utkání s Čechovicemi se stalo výjimkou, podmáčené hřiště silně narušilo dopolední utkání žen). V letní pře- a přestože hned v úvodních patnácti minustávce byly investovány nemalé finanční prostředky a odpracovány desítky hodin na úpravu hřiště. Tyto peníze jsou pryč stejně jako tách dvakrát inkasovalo, ještě v úvodu druhé
ty, které budeme muset znovu do hřiště vložit.
Tady se nabízí, aby FAČR změnila přežitá pravidla. Chápu rozhodčího, který přijede až z Hanušovic a ještě si musí cestu prodloužit půle drželo přijatelný stav 0:3. Poté se ale zavyzvednutím pomezních v Písařově, že se mu nechce odjet bez výdělku zpět domů. Ale aby o svém majetku (v tomto případě o fotba- čaldomácísouborstálevíceavícprosazovat.
lovém hřišti) nerozhodoval majitel, nýbrž cizí osoba, je v dnešní době zcela mimo realitu. Znáte někoho, kdo by si nechal dobrovolně IlonaBraunšlegerovásejenzadruhýchpětačtyřicetminuttrefilapětkrát,jejíspoluhráčka
ničit svůj vlastní majetek? Jakým právem to může FAČR po majitelích hřišť chtít? Nemůže, proto je nejvyšší čas ke změně.
Než se tak stane, bereme v Mostkovicích situaci do vlastních rukou. Při podmáčeném hřišti a při předpovědi dalšího deště uzavřeme Romana Čtvrtníčková třikrát.
hřiště a telefonicky uvědomíme soupeře, rozhodčího i KFS, že se utkání nehraje. Na dobrozdání rozhodčího, který nám finance na „Rozdíl byl vidět a už v první půli měly
Miloš Korhoň za TJ Sokol Mostkovice. spoustu šancí. Je to oddíl, který je už také
opravu hřiště nedá, nebudeme už nikdy čekat.“

Branky: 36. Jemelka – 37. Dadák, 48.
Pospíšil, 60. Štěpánek (pk), 86. Rozehnal. Rozhodčí: Bašný – Dokoupil,
Lasovský. Sestava Klenovic: Klimeš –
Grepl (46. César), Pospíšil, Prášil (70.
Cetkovský), Popelka - Frys (46. Pytela), Dreksler (51. Varga), Dadák, Šlézar
(75. Spálovský), Rozehnal – Štěpánek.
Zastupující trenér: Martin Pytela.

TJ Sokol
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I.B třída skupina A
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4. října od 16 hodin, doufám, že budeme kompletní. Hráči mají dostatek času
udělat si volno,“ věří v kompletní sestavu
čechovický kouč Evžen Kučera.

PROSTĚJOVSKO I když se počasí příliš neumoudřilo, osmé kolo se odehrálo tentokrát kompletní. Největší překvapení se zrodilo v Troubkách, kde se představila prostějovská Haná a díky
hattricku Gábora obrala lídra o body. Rozjeté Klenovice nezastavily na své půdě ani Radslavice,
Smržice pokračovaly v duchu minulého kola a vezou body z Pivína. Těžkou zkouškou neprošly
Vrchoslavice, ty doma nestačily na dobře hrající Lipník. Krčí se tak na chvostu tabulky „A“ skupiny 1.B třídy. Nejlépe jsou na tom třetí Klenovice, ty však mají ještě zápas k dobru.

nehráno pro nezpůsobilý terén
„Terén byl silně podmáčený a domluvili
jsme se na odložení zápasu. Předběžně
byl náhradní termín stanoven na středu
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„V první půli jsme podali dobrý výkon a
hrál se oboustranně kvalitní zápas, který
se musel líbit divákům. Bohužel jsme
inkasovali po autovém vhazování a nedokázali jsme pak po přestávce pokračovat v
trendu. Velice rychle jsme po taktických
chybách dostali slepený druhý a třetí gól,
naopak sami jsme už potřetí v řadě nevstřelili branku. Máme problém a už je
alarmující, šachujeme s posty, ale evidentně se nám to nedaří, nacházíme se dole
a soupeř nahoře. Vstup do soutěže jsme
měli skvělý, pak ale přišla série porážek.
Musíme se s tím porvat a sundat ze sebe
deku, důležité zápasy nás teprve čekají.“

Hodnocení asistenta trenéra
Protivanova Josefa Pospíšila:

ku z jejich rohu a pak už jsme kontrolovali
hru. Zápas nám vyšel a skóre odpovídá,
měli jsme i spoustu dalších možností a
náznaků, nedotáhli jsme je ale do konce.“
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prvním rokem. Nedá se nic dělat a
  
musíme neúspěchy hodit za hlavu. Šli
0:1
na Hané
(0:0)
4:0
jsme do I.A třídy na zkušenou a ještě
SK
(1:0)
není konec sezóny, musíme se zmobi 
Branka: 79. Kamenov. Rozhodčí: lizovat a pracovat. Věřím tomu, že je to
Foral – Vedral, Svoboda. Sestava o jednom vítězství, jímž se to zlomí. Branky: 16. a 56. Móri, 54. Vyhlídal, 67.
Němčic: Nosek – Řezáč (46. Hruda), Máme mladý mančaft a platíme daň.“ Žídek. Rozhodčí: Straka – Jílek, Běhal.
Sestava Kostelce na Hané: Vítek – SySvobodník, J. Navrátil, Spiller – VévoHodnocení trenéra Mostkovic
nek, Šmíd, Chytil, Móri – Žídek (76.
da, Vejvoda, Mrkva (77. M. Navrátil),
Jiřího Kamenova:
Holoubek), Langr, Hruban (88. StaChlud – Kolečkář, Horák. Trenér:
Radovan Novotný. Sestava Mostko- „O půl osmé mi obrazně umřel jeden něk), Grepl (46. M. Klimeš) – Preisler,
vic: Lukáš – Dadák, R. Hanák, Milar, hráč, druhý hráč, třetí hráč, až jich Vyhlídal. Trenér: Jaroslav Klimeš. SeV. Vojtíšek – Sedláček, M. Vojtíšek, bylo osm. Necítil jsem se dobře, pro- stava Protivanova: M. Piták – Ženata
Doseděl, Šlambor – L. Zapletal (57. tože šlo o souboj o šest bodů a musel (60. Sekanina), M. Pospíšil (75. Musil),
R. Karafiát), J. Kamenov ml. Trenér: jsem lepit sestavu. Prošli jsme si pek- Dvořák, Z. Pospíšil (70. M. Sedlák) – D.
lem, ale po obědě nám tým vykrys- Sedlák, Kropáč, F. Pospíšil, Milar – R.
Jiří Kamenov st.
talizoval, kluci se kousli, drobnější Sedlák, Grmela (73. Mudroch). Hrající
Hodnocení trenéra Němčic
bolístky jsme rozmasírovali, nasadili trenér: Milan Piták.
Radovana Novotného:
Ibalgin a šli na to. Hřiště bylo odvodHodnocení trenéra Kostelce
„Musím bohužel uznat, že soupeř něné a dalo se hrát, první půle byla
Jaroslava Klimeše:
chtěl víc. Nechci se na nic vymlouvat, z naší strany na tu bídu vynikající.
chyběli mi ale čtyři hráči ze základu, to Předvedli jsme perfektní týmovou „Vážíme si výsledku. V Opatovicích mají
je moc. Vrátil se sice Kolečkář a také hru zezadu, vytvářeli jsme si i šance, vlastní svět a tam se nevyhrává, tak jsme
nový gólman Nosek zachytal skvěle, ale překvapil mě náhradní gólman s body ani nepočítali, teď jsme rádi, že
v první půli vychytal tři tutovky, chybí domácích, podržel je, jinak to mohlo jsme potvrdili formu a navázali na naše
nám ale bojovnost, zdravá agresivita, být do přestávky 3:0. Měli jsme ale předchozí výsledky. Chceme mít klid a
nasazení, napadání. Děláme velké chy- větší vůli, chuť i odhodlání a 1:0 jsme uhrát co nejvíce bodů, takže panuje spoby, všechny odkopy i finální nahrávky vyhráli. Mladý měl narozeniny, tak si kojenost. Šance jsme si vytvářeli, dlouho
sbíral soupeř, nedařily se nám základ- dal dárek. Nikdy jsem nebyl pesimis- jsme je ale nedávali, první gól jsme dali ze
ní věci. Bylo znát, že Mostkovice mají tou a věřím, že jsme se nyní odrazili, standardky, pak jsme trefili dvě břevna a
dvě tyčky. Druhý gól jsme přidali po brejzkušené mužstvo a nehrají tuto soutěž hráči se dočkali odměny za práci.“

 
nad Hanou
TJ Sokol
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PROSTĚJOVSKO Deštivé počasí výrazně zasáhlo do harmonogramu osmého kola „B“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS. Duely Plumlova v Kojetíně a Čechovic s Bělotínem se uskuteční až v náhradním termínu, do akce tak šla pouze regionální šestice. A shodou okolností se ve všech případech jednalo o místní
derby. Již v sobotu si Lipová poradila na penalty s Určicemi, o den později pak Mostkovicím stačil jediný gól
v Němčicích, naproti tomu Kostelec se doma v duelu s Protivanovem prosadil hned čtyřikrát.

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

'QG!/# %"GF'' -"%!" Haná překvapila u lídra, Klenovice válí, Smržice obraly Pivín
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jsme i dvě obrovské šance z malého
vápna, jenže jsme opět stříleli nad a po
laciné ztrátě se zápas zlomil,“ smutnil
pětatřicetiletý lodivod.
Po faulu poblíž šestnáctky se domácí
ujali z trestňáku vedení 3:1 a po průniku
do otevřené obrany zvýšili na 4:1, nepokrytý hráč pak z další standardky upravil
na konečných 5:1. „Domácí se uklidnili,
my jsme byli v křeči. Odehráli jsme těžké
utkání s hořkým koncem. Takové šance
ale musíme proměňovat, pokud chceme
myslet na bodový zisk. Nebyly to šance,
ale super šance a sám kroutím hlavou, co
umíme nedat,“ nevěřil vlastním očím.
Cílem je tak v týdnu sednout si s hráči

 %  )%& +&+ %% &* 7

tům podařilo srovnat krok, když se po
přetaženém míči prosadil na zadní tyči
hlavou Michal Blahoušek. Tento stav
platil až do pětapadesáté minuty, kdy
stanovil konečnou podobu výsledku
Jakub Hymr.
„V první půli jsme se dávali dohromady
a sehrávali se, ve druhé už sehrál svou roli
i horší terén, pršelo totiž a hra byla náročnější. Bohužel jsme utkání nezvládli,
rozhodly nekoncentrovanost a chyby
některých hráčů,“ mrzela ztráta třicetiletého středopolaře.

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralice padly v Rapotíně,
doma lákají na svařák

zprávy od zeleného stolu...

JESENEC V minulém kole na půdě druhých Nemilan zanechali svěřenci trenéra Petra Tichého dobrý dojem, když
padli až v penaltovém rozstřelu. To proti lídrovi „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS si doslova otevřeli střelnici
a neškodnému soupeři nasázeli půltucet branek.

I.B třída skupina B

SLAVONÍN, PROSTĚJOV Nejvýraznější porážku v ročníku zaznamenali
o víkendu hráči Sokola Konice. Jediný regionální zástupce v „A“ skupině
I.A třídy se ve Slavoníně nepotkal se
střeleckou formou a naopak domácí se
s ničím nerozpakovali, na okraji Olomouce tak hosté padli po výsledku 1:5.
„Dostali jsme lekci z produktivity, musíme to ale vzít, jak to je. Začali jsme hned
třetí minutou, kdy Širuček trefil z dvaceti

SLA
KON

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

k dalším menším škatulatům. A Hanáci se na hřišti chvíli hledali, nedařilo se jim navíc proměňovat šance
a počtvrté v ročníku vyšli naprázdno.
„Zamíchali jsme sestavou a nezachytili
jsme úvod. Stalo se, co jsme nechtěli,
a než si tým sedl, tak jsme inkasovali
brzký gól a museli jsme opět dotahovat,
přesně toho jsme se chtěli vyvarovat,“
ohlížel se kapitán poražených Martin
Neoral.
Skóre otevřel již ve třetí minutě Tomáš
Indra, jedenáct minut nato se ale hos-

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

Fotbal

RAPOTÍN, PROSTĚJOV Začátky
obou poločasů rozhodly o tom, že si
fotbalisté Kralic neodvezli z rapotínského trávníku ani bod. Oproti výhře
nad Hněvotínem udělali hosté dvě
změny v sestavě, když Prokopa nahradil uprostřed obrany Répal a místo Vogla naskočil Petržela, což vedlo

RAP
KNH
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7. kolo, neděle 1. října, 9.00: Sigma
Olomouc - 1.SK Prostějov.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jp)

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:

1. kolo, čtvrtek 28. září, 16.00 hodin:
Lipová – Smržice (předehráno 22.9.),
Horní Štěpánov – Mostkovice (10.00),
Plumlov, Olšany „B“ (11.30), Otaslavice
– Pivín, Ptení – Určice, Kralice na Hané
– Nezamyslice, Výšovice – volný los.
9. kolo, sobota 30. Září, 9.00 hodin:
Lipová – Horní Štěpánov, Mostkovice – Olšany „B“, Určice – Otaslavice,
Smržice – Výšovice (14.00), Nezamyslice – Pivín (1.10., 10.00), Ptení
– Plumlov (1.10., 12.30), Kralice na
Hané – volný los.

OKRESNÍ PØEBOR
¡}` qQ

9. kolo, sobota 30. září: Protivanov
- Pivín (9.00), Brodek u Prostějova
– Brodek u Konice (10.00), Klenovice na Hané – Hvozd (10.00), Určice
– Plumlov (1.10., 9.00), Držovice –
Mostkovice (1.10., 10.30).

OKRESNÍ PØEBOR
` qQ

1. kolo, čtvrtek 28. září: Čechovice –
Černovír (10.45, Antoníček), Olšany –
Konice (9.00, Šteier), Dub nad Moravou
– Němčice nad Hanou (17.45, Perutka)
9. kolo, sobota 30. září: Čechovice
- Olšany (10.45, Hrbáček), Konice Jeseník (9.00, Majer), Němčice nad
Hanou - Mohelnice (10.00, Oulehla).

FLY UNITED KRAJSKÝ
{ ¡}` qQ

1. kolo, čtvrtek 28. září: Čechovice –
Černovír (9.00, Antoníček), Olšany – Konice (10.30, Šteier), Dub nad Moravou –
Němčice nad Hanou (16.00, Perutka)
9. kolo, sobota 30. září: Čechovice
- Olšany (9.00, Hrbáček), Konice Jeseník (10.45, Majer), Němčice nad
Hanou - Mohelnice (11.45, Oulehla).

FLY UNITED KRAJSKÝ
{ ` qQ

7. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota 30.9., 10.00).

SpSM – U12 JIH:

7. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota 30.9., 10.00).

SpSM – U13 JIH:

9. kolo: Zlín - 1.SK Prostějov (sobota 30.9., 11.45, Šimoník – Ol KFS, Ol
KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
qq}|`x?^Q

9. kolo: Zlín - 1.SK Prostějov (sobota
30.9., 10.00, Šimoník – Ol KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
qq}|`x?Q

9. kolo, neděle 1. října: Želatovice Němčice nad Hanou (sobota 30.9., 12.30,
Kouřílek), Brodek u Prostějova - Kozlovice (sobota 30.9., 15.00, Svozil), Horní
Moštěnice – Pivín (15.00, Matulík).

q`qxx]
SK. „B“:

9. kolo, neděle 1. října: Mikulovice
- Hvozd (10.00, Jelen), Plumlov - Protivanov (10.00, Spurný), Kralice na
Hané - Tovačov (12.30, Majer).

q`qxx]
SK. „A“:

1. kolo, čtvrtek 28. září: Konice – Olomouc-Chomoutov (12.30, Hubený),
Čechovice – Černovír (13.00, Antoníček), Přerov „B“ – Olšany (16.00, Frais),
Určice – Velké Losiny (16.00, Vedral).
9. kolo, neděle 1. října: Nové Sady
- Určice (sobota 30.9., 11.00, Dolanský), Olomouc-Chomoutov – Olšany
(sobota 30.9., 12.45, Winkler), Čechovice – Konice (10.00, Vachutka).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:

15. kolo: HFK Olomouc - 1.SK Prostějov „B“ (čtvrtek 28.9., 17.00, Páral
– Šerý, OFS).
9. kolo: Kroměříž „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 1.10., 16.00, Křepský
– OFS, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:

´
menicko

´
´
zapasove
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letos slavíme jubileum...
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SVOBODA
ZABTHL
REKORD
VELKÉ
CENY!
Překonat české maximum nad překážkami se mu nepovedlo
PROSTĚJOV Velká cena města Prostějova v atletice načala včera již osmou dekádu své dlouhé existence. A letošní
jedenasedmdesátý ročník se do její bohaté historie zapsal
opravdu zlatým písmem. Proč? V hlavním závodě na 110 metrů překážek mužů vytvořil Petr Svoboda přes ne úplně příznivé podmínky nový rekord mítinku vysoce kvalitním časem
13,46 sekundy! A mohla se dokonce přepisovat i celá tuzemská historie... Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
D
SONNEVEND
Jedna z atletických hvězd České republiky tentokrát na Hanou jela
s odvážným cílem: překonat své
vlastní národní maximum 13,27.
„Před dvěma týdny na exhibici
v Kutné Hoře jsem zaběhl skvělých
13,10 a jen proto, že nešlo o oficiální
závod, mi rekord neuznali. Tak jsem to

chtěl zkusit tady v Prostějově, kde má
zdejší Velká cena ohromnou tradici
a tuzemské maximum by si zasloužila,“ pověděl Svoboda Večerníku krátce
poté, co ze všech sil vpadl do cíle.
Poté nastala chvíle napětí, kdy se
čekalo na výsledek. A čas 13,46
zaostal za vysněnou metou o nijak propastných devatenáct setin!
„Aspoň jsem docela výrazně zlepšil rekord tohoto mítinku, což se
taky počítá,“ usmíval se Petr. Před
sedmi lety dosáhl v Prostějově
výkonu 13,61 sekundy, předloni
dokonce 13,49, ovšem s nedovolenou podporou větru. Tentokrát

o poudvě desetiny. Oštěp vyhrál účastník MS Jílek

Petr Svoboda (uprosted) si b ží pro vít zství ve Velké cen m sta Prost jova
2017 i pro nový rekord mítinku 13,46 sekundy.
Foto: Marek Sonnevend

bylo v téměř úplném bezvětří vše v
pořádku. „Zaběhl jsem to, na co teď
asi momentálně mám,“ jakoby se
trochu omlouval Svoboda, s nímž si
můžete přečíst exkluzivní rozhovor
na jiném místě této strany.
Co vydatně pomohlo úrovni překážkového klání číslo jedna i celých

nedělních závodů na školním stadiónu RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici, to bylo umoudřené počasí. Ještě dopoledne silně
pršelo, ale následně přestalo a navíc nebyla ani žádná citelná zima.
Symbolicky se pak spustil nový déšť
nedlouho po skončení akce s více

než sedmdesátiletou tradicí. Kromě několikanásobného medailisty
z mistrovství světa i Evropy
(převážně halových) se její ozdobou
stal rovněž špičkový oštěpař Jaroslav
Jílek. Svěřenci legendárního Jana
Železného se však tolik nedařilo
a v Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila triumfoval na své poměry průměrným výkonem 73,82 metru.
„Nemohl jsem se pořádně srovnat
s rozběhem. Já ho potřebuju delší, než
je místní dráha, proto jsem se musel
rozbíhat až z trávy a přeskakovat na
tartan. To mi asi moc nesvědčilo, ale
nechci se vymlouvat. Každopádně
jsem měl hodit o dost dál, vítězství
beru jako povinnost,“ zhodnotil Jílek
s tím, že si na závěr sezóny rád zazávodil. To platilo pro úplně všechny
účastníky, kteří do hanáckého města
dorazili převážně z Moravy, místy
i z Čech a pár dokonce ze Slovenska.
„Mě vždycky potěší, že sem osobně

dorazí řada dřívějších vítězů Velké
ceny. Ať už z letité minulosti nebo
poměrně nedávné, tentokrát přijel
například i Standa Sajdok. Naopak radost vůbec nemám ze smutného a bohužel trvalého faktu, že
Prostějov jako snad jediné okresní
město v republice pořád nemá regulérní čtyřsetmetrovou atletickou
dráhu. V každém případě Petr Svoboda letos pojal svou účast hodně
zodpovědně, a byť mu nevyšel plán
na překonání českého rekordu, i vytvořením zdejšího maxima dokázal
svou extratřídu. A určitě je velice
dobře, že si tu zaházel také Jarda Jílek, další borec z letošního světového šampionátu,“ shrnul ředitel mítinku Milan Čečman.
Výsledkový servis
najdete na straně 27
Exkluzivní rozhovor s Petrem
Svobodou si můžete přečíst v příštím vydání Večerníku!

MLADÉ FOTBALISTKY ZAŽILY

Jestábm hrozilo vylouení z WSM Ligy REPREZENTANÍ PREMIÉRU
„S hráči řešíme jen hokej a do věcí okolo
je nezatahujeme, popsal strategii Vykoukal
PROSTĚJOV Minulé pondělí
prostějovští hokejisté a s nimi
jejich fanoušci tak trochu přežili svou klinickou smrt, když
jim hrozilo vyloučení z WSM
ligy mužů kvůli v termínu neuhrazeným dluhům. Český svaz
ledního hokeje však na svém
mimořádném zasedání hanácký
klub ze druhé nejvyšší soutěže
ČR nevyhodil a Jestřábi o dva
dny později zdolali Havířov 3:1.
Výkonný výbor ČSLH svolal na
pondělí 18. září mimořádné jednání, na kterém se zabýval porušením Licenčního řádu pro účast
v soutěži. Toho se dopustil prvoligový Prostějov, který ve stanoveném termínu neuhradil
splatné dluhy vůči hokejovým subjektům. Hrozilo mu tak vyloučení
z WSM Ligy!
Jestřábi v termínu neuhradili finanční pokuty včetně poplatku
za disciplinární projednání v celkové výši 92 000 korun. Svaz jim

je udělil za nezajištění povinností
pořadatelské služby v utkáních
s Přerovem. První hanácké derby
se v uplynulém ročníku odehrálo 2. listopadu 2016, druhé pak
17. února 2017. Podle Licenčního
řádu pro účast ve druhé nejvyšší
soutěži jsou kluby povinny uhradit všechny dluhy vůči hokejovým
subjektům s odpovídající lhůtou
splatnosti nejpozději do 31. srpna
před startem nové sezony.
To se v případě Jestřábů nestalo,
proto bylo svoláno mimořádné
jednání výkonného výboru. Na
něm se rozhodovalo o případném
vyloučení prostějovského klubu
z WSM Ligy. Členové výkonného výboru se nakonec v hlasování
vyslovili proti vyloučení. Případ
ovšem předali dál disciplinární
komisi ČSLH, která může ve výše
uvedeném případě sáhnout k finanční pokutě až ve výši 200 000
korun. Klub LHK Jestřábi Prostějov už obě pokuty včetně poplatku

za disciplinární projednání uhradil. Stalo se tak v pátek 15. září,
ale až potom, co byl informován
o svolání mimořádného výkonného výboru ČSLH. O celé kauze
informoval tiskový mluvčí ČSLH
Zdeněk Zikmund v tiskové zprávě.
Jak se vše projevilo na Jestřábech?
„Tady je situace každoročně velmi zajímavá a je potřeba ji ustát.
Co jiného můžeme dělat? Proto
se soustředíme pouze na hokej
a doufáme, že veškeré věci se dají
do kupy, zdárně vyřeší. Jak ve vztahu k ČSLH, tak směrem k městu
Prostějov, i ohledně mládeže nebo
s fanoušky,“ řekl po středečním vítězství trenér, současně i sportovní
manažer LHK Jiří Vykoukal. „Snažíme se, aby věci okolo neměly na
mužstvo žádný negativní dopad.
Je maximálně důležité soustředit
se jen na tréninky a zápasy. Jak?
Prostě kluky do těchto záležitostí
vůbec nezatahovat. My se o nich
spolu nebavíme, řešíme pouze

Vyjádøení generálního manažera
Jaroslava Luòáka k možnému
vylouèení LHK ze soutìže:
1. LHK Jestřábi Prostějov „A“-team nezaplatil dvě pokuty za chování fanoušků při zápasech s Přerovem ve výši
cca 40 a 50 tisíc korun.
2. Nezaplatil je ne proto, že by na to neměl, ale proto, že hlavně s výší těchto pokud na úrovni WSM ligy zásadně
nesouhlasí.
3. Navíc na našem starém stadionu nikdo neumí zabránit tomu, aby se neopakovalo nežádoucí chování jedinců, kteří nepřišli na hokej, ale vyhledávají nebo dokonce eskalují konfliktní situace.
4. Tažení svazu proti klubům za chování jejich fanoušků se podle nás i vymyká právním normám této země –
nově máme dokonce platit i za chování našich fanoušků na cizích stadionech.
5. ČSLH nás nakonec zaplatit donutil, pod pohrůžkou vyloučení ze soutěže, což je uvedeno v Licenčním řádu.
6. Pokutu jsme jim sice velmi neradi, ale zaplatili – tím považuji tuto kauzu za ukončenou, z rozhodnutí
VV ČSLH nás nevyloučili,
7. Současně jsem požádal paní primátorku, abychom udělali maximum proto, abychom zajistili bezpečnost
fanoušku a zabránili potencionální další pokutě.
8. Reakce města byla velmi rychlá a vstřícná a mezi sektory hostů a domácích dojde k natažení sítě, která zabrání přehazování jakýchkoliv předmětů, které nežádoucí jednání eskalovaly.
9. Chtěl bych tímto poděkovat Radě města Prostějova za vstřícný postoj k řešení této otázky – moc si osobně
tohoto přístupu vážím.
10. Na závěr bych chtěl požádat všechny fanoušky prostějovského hokeje, aby se vyvarovali použití veškeré pyrotechniky na zimním stadionu. Jsem si vědom, že jste na to v minulosti byli zvyklí, ale doba jde dopředu
a přísný zákaz, který platí jak ze strany majitele Domovní správy Prostějov, tak ze strany ČSLH, je třeba
dodržovat a s tímto zákazem se ztotožňuje i vedení klubu. Věřím, že to pochopíte a společně budeme naše
borce podporovat hlavně hlasivkami a to již ve středu proti nepříjemnému soupeři, kterým jistě Kadaň bude.

hokejová témata. To znamená přípravu a utkání, jak chceme hrát
i následně hrajeme. Nic jiného,“
vyložil trenér a současně i funkcionář prostějovských Jestřábů.
„Snažíme se tím příliš nezabývat.
Všichni se naopak plně koncentrujeme na své výkony a tyhle věci
jdou v podstatě mimo nás. Prostě
je neřešíme, soustředíme se jen
na hokej a na naši práci,“ potvrdil
brankář Jakub Neužil.
Jak situaci vidí samotný šéf prvoligového týmu najdete v přiložené tabulce, kdy na celou záležitost reagoval exkluzivně pro
Večerník v deseti bodech.
(son, pk)

>>> dokončení ze strany 33
Po přestávce poslal trenér Ducháček do
hry deset nových hráček, mezi nimiž
se objevila další hráčka prostějovského
regionu, která zápas dohrávala dokonce s kapitánskou páskou na paži. Ta
se v devětapadesáté minutě postarala
o vyrovnání, když její centr z pravé strany zapadl až k zadní tyči polské branky.
„Druhý poločas už jsme se zlepšily,
hrály víc kombinačně a hlavně jsme držely míč,“ ocenila hru národního týmu
Ohlídalová a ke kuriózní brankové situaci s úsměvem dodala: „Sklepla jsem to
spoluhráčce na pravém křídle a ta mi to
vrátila kousek před vápno. Snažila jsem
se míč nacentrovat na zadní tyč, ale nakonec z toho byl krásný gól.“
Po remíze z prvního zápasu hraného
v Náchodě se česká reprezentace žen do
15 let přesunula do polského Dzierzoniówu. Zde si obě zástupkyně prostějovského eskáčka vyměnily role, a tak
se v základní sestavě nejprve představila

s kapitánskou páskou Terezie Ohlídalová. „Druhý zápas jsme hrály taky dobře,
ale neproměňovaly jsme šance. Celkově jsem ale ráda, že jsem si mohla zahrát
zase za českou reprezentaci,“ zhodnotila
svou třetí zkušenost s reprezentací Ohlídalová.
K bezbrankové remíze i ve druhém
utkání přispěla Jolana Ježková, jež
nastoupila pro změnu do druhého
poločasu. „Hra v zápasech byla rychlá
a důrazná, na což jsme s Terkou zvyklé
ze zápasů s klukama v Prostějově. Jsem
ráda, že mě pan trenér Ducháček povolal na tento reprezentační sraz. Je to
pro mě obrovská zkušenost a motivace
k další práci,“ vypočítávala přínosy dvojzápasu Ježková.
Sestřih prvního zápasu můžete
zhlédnout na stránkách ženského
fotbalu, kvalitu obou hráček pak ve
výběru U15 trenérů Matěje Vybíhala a Tomáše Vincourka v prostějov(jp)
ském SK.

Btyi desítky zápas okoenily
hodový boxerský maraton
PROSTĚJOV Hody jsou v Prostějově stále velkou tradicí, a tak je
pořádání jakékoliv události právě
v tuto dobu vždy obrovským svátkem. To stejné platilo i předminulou sobotu pro všechny příznivce
úpolového sportu. V sokolovně na
Skálově náměstí se sjelo několik
boxerských družstev, které přilákal
Hanácký hodový box. O jeho hlavním programu Večerník informoval již v minulém vydání, dnes se
ohlížíme za mládežnickými souboji, které večerním kláním předcházely už dopoledne.
Pod záštitou primátorky Statutárního
města Prostějova Aleny Raškové, která
úvodními slovy celý boxerský maraton
odstartovala, nachystali pořadatelé BC
DTJ skvělou podívanou. První kolo
oblastní soutěže JMO v boxu ročníku
2017/2018 postavilo proti sobě téměř
stovku sportovců z celé Moravy, ale
také ze Slovenska. „Slovensko tu mělo
hned tři oddíly, dva z Bratislavy a jedno
mužstvo přijelo z Martina,“ prozradil
Petr Novotný, předseda a šéftrenér
oddílu. Zajímavostí bylo, že svěřenci
ze slovenského Martina byli vedeni
bývalým juniorským mistrem světa
a pětinásobným šampionem Československa Michalem Frankem. „Na vojně
jsem byl nedaleko v Olomouci, takže
znám trochu i Prostějov. Využili jsme

Foto: Josef Popelka
nabídky a přijeli si zaboxovat a nabrat cenné zkušenosti. Pro ty mladé je
to velkým obohacením,“ pronesl jeden
z nejúspěšnějších slovenských boxerů.
Úvodní zápasy byly v režii něžného
pohlaví, poté se již na řadu dostalo
i pánské osazenstvo. K vidění bylo na
čtyřicet soubojů od těch nejmenších
až po zkušenější boxery či boxerky.
Zaplněná sokolovna byla svědkem
několika k.o., ale především dramatických soubojů až do posledního gongu. „Moc jsem se do Prostějova těšila,
a i když jsem nakonec prohrála s domácí Vrbovou, zápas jsem si užila,“
svěřila se boxerka z ostravské Poruby.
Celý boxerský maraton odstartoval
hodinu a půl před polednem, konec

se protáhl až téměř k osmé hodině večerní. „Byla to velká nálož jak na organizaci, tak na samotný průběh. Muselo
docházet k převážení sportovců, také
s dalšími věcmi s tím spojenými, ale
myslím si, že jsme to zvládli na výbornou. Přál bych si, aby se i tato událost
stala hodovou tradicí. Hlavně bych
chtěl poděkovat všem partnerům za
podporu v čele se Statutárním městem
Prostějov, bez jejichž pomoci bychom
tu nejen dnes nebyli svědky tolika výborných sportovních výkonů,“ vzkázal
Petr Novotný.
Nová sezóna prostějovským boxerům už pomalu klepe na dveře. Více
k boxerské extralize najdete v příštích vydáních Večerníku.
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BABYTENISTÉ Prostějova neztratili ani bod a jsou MISTŘI
PROSTĚJOV Bez ztráty jediného bodu ovládli babytenisté TK
Agrofert Prostějov Memoriál Zdeňka Kocmana, který byl současně dvanáctým mistrovstvím České republiky smíšených družstev
v této kategorii. Šampionát se odehrál předminulý víkend na
dvorcích Za Kosteleckou ulicí.

Ladislav VALNÝ

Na třetím místě skončilo družstvo
I.ČLTK Praha, čtvrté skončilo družNa domácích kurtech nejprve začí- stvo Hlinska a Havlíčkova Brodu.
nající tenisté Prostějova porazili TC
Brno 4:0 na zápasy. V semifinále si
FINÁLE:
TK Agrofert Prostìjov
po výsledku 6:0 poradili se sestavou
– TK Sparta Praha 6:0
TK Hlinsko/Jiskra Havlíčkův Brod
a v souboji o titul porazili stejným výsledky jednotlivých utkání: Jan
poměrem pražskou Spartu.
Raštica – Kryštof Komínek 6:4, Ma„Výsledky jsou příjemné, ale v této thias Škrlík – Alena Kovačková 6:3,
věkové kategorii nejsou rozhodující. Jaroslav Zavřel – Laura Samsonová
Důležitá je radost dětí z tenisu. Ale 6:0, Barbora Veselá – Vanessa Dokaždé vítězství pochopitelně potěší biášová 6:2, Tobiáš Čank, František
a tak máme z titulu radost,“ uvedl Hloušek – Matěj Fejka, Filip Ladnad výsledky hráčů v kategorii 7 až 9 man 6:4, Marek Čech, Leon Slobolet Ivo Šilhánek, šéftrenér prostějov- da – Vanessa Dobiášová, Kateřina
Melicharová 6:1
ského mládežnického tenisu.

2x foto: TK Plus

Letní tělocvična je „narvaná“
OD RÁNA DO VEČERA
PROSTĚJOV Sportovišť není
nikdy dost, a zejména Prostějovu stále chybí především haly či
tělocvičny. Zatímco výstavba Národního olympijského centra je
v procesu, nedávno zrekonstruovaná letní tělocvična za Kosteleckou ulicí praská ve švech. A to
i přesto, že někteří opoziční zastu-

pitelé se snaží namluvit veřejnosti
opak...
Národní olympijské centrum je již
rozestavěné, zůstává však terčem
spekulací a to prakticky na každém
zasedání vrcholného městského
orgánu. „Máme dokumenty, v nichž jak vláda, tak ministerstvo školství dotace takzvaně přikleply, ale

prostředky jsou díky známé kauze
pozdrženy. Čekáme nyní na další
vývoj jednání,“ snažila se naposledy
kritikům oponovat Alena Rašková,
primátorka Statutárního města Prostějova.
Věční kritici v komunální politice
si vzali na paškál také dotaci města,
které před pár lety podpořilo projekt

Tenisového klubu v Prostějově na
rekonstrukci letní tělocvičny za Kosteleckou ulicí. „Tenisté ji využívají
jen pár hodin pro sebe, jinak je zcela prázdná a nevyužívaná. A děti ze
škol nemají kde cvičit,“ láteří opoziční zastupitelé především z uskupení
Změna pro Prostějov.
Jak si ale Večerník ověřil, jejich tvrze-

ní je vylhané od „A“ do „Z“. Už z rozpisu hodin vyplývá, že je v tělocvičně provozní ruch od rána do večera.
A většinový prostor zde mají právě
prostějovské základní i střední školy.
Aktuálně na celou záležitost reaguje vedení klubu otevřeným dopisem primátorce, který zveřejňujeme v plném znění.
(mik, pk)
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Tenisté si na daviscupového

Start do asijského

Ženskou
reprezentaci
soupeře musí počkat
turné tenistkám
prověří HINGISOVÁ

NEVYŠEL

TOKIO, PROSTĚJOV Na žádný oslnivý celkový výsledek nedosáhly české tenistky na turnaji v Tokiu, které
zahájily asijskou část sezóny. Barbora Strýcová sice ve
druhém kole porazila světovou sedmičku Kontaovou
z Velké Británie, ve čtvrtfinále ale prohrála ve třech setech s Ruskou Pavljučenkovovou.
„První dva zápasy byly náročné. Ve třech setech se hrála
zkrácená hra. Ve čtvrtfinále už mi trošku došly síly,“ uznala
tenistka prostějovského TK Agrofert, která v rozhodující
sadě uhrála s Pavljučenkovovou jedinou hru.
Ve stejné fázi turnaje se rozloučila také Karolína Plíšková. Ve
vyrovnaném utkání podlehla Němce Kerberové. „Bylo to
o kousek. Soupeřka neudělala ani jednu zbytečnou chybu.
Rozhodl jeden ztracený servis,“ litovala Plíšková.
(lv)

LONDÝN, PROSTĚJOV Bývalá světová jednička a také hráčka TK Agrofert Prostějov
Martina Hingisová může být ve švýcarské sestavě, která nastoupí v prvním kole Fed Cupu
2018 proti Česku. Rozhodl o tom londýnský los soutěže. Hrát se bude 10. a 11. února
příštího roku, dějištěm duelu bude s největší
pravděpodobností Praha nebo Ostrava.
„To jsou destinace, kde na holky pokaždé
přijde velký počet fanoušků. V takové atmosféře se nám hraje dobře. Určitě se to bude
opakovat,“ těší se nehrající kapitán výběru
Petr Pála, který věří, že bude mít k dispozici
ty nejlepší hráčky. „Hraje se skoro za půl roku.
Máme dostatek prostoru, abychom zvolili
správný tým. Věřím, že bude z čeho vybírat.
Aktuálně je švýcarskou jedničkou Timea Bacsin-

szká, 34. hráčka světa. Dvojkou je až 110. tenistka
žebříčku WTA Viktorija Golubicová a v pozici
trojky by mohla přijet Patty Schnyderová, bývalá světová sedmička. Excelentní čtyřhru hraje již
zmíněná Martina Hingisová. „Soupeř je těžký
i atraktivní. I z tohoto důvodu je dobře, že hrajeme doma. Fanoušci nás poženou,“ věří Pála.
Vítěz utkání narazí v semifinále na Německo
nebo Bělorusko.
(lv)

LONDÝN, PROSTĚJOV Po dvanácti letech sestoupili tenisté České
republiky z elitní společnosti Davisova poháru a v příštím roce budou
usilovat o návrat do Světové skupiny.
Na jméno soupeře, kterého vyzvou
na začátku dubna, si však musí počkat. Díky nasazení mají v prvním
kole volný los. Jisté je, že narazí na někoho z tria Rumunsko, Izrael nebo
Jihoafrickou republiku.
„Je to zatím hodně nečitelné,“ posteskl
si nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.
Nejdříve se musí odehrát odložené utkání Izrael - Rumunsko ve druhé polovině
října. Vítěz pak v úvodním dějství Evropsko-africké zóny vyzve Jihoafrickou
republiku na začátku února. A teprve pak
budou tenisté znát jméno svého soupeře.
„Osobně budu fandit Rumunsku.
Z mého pohledu by to byl nejlepší
soupeř. Navíc jejich tým prochází
menší krizí. Mají sice Copila a slušné-

ho debla, druhý hráč jim ale chybí,“
míní Navrátil. Zbývající soupeři mají
ve svém středu výraznou osobnost. Izraelci nevyzpytatelného Selu, Jihoafričané zase finalistu US Open Andersona. „Už proto by šlo o těžké protivníky,“
tvrdí nehrající kapitán Česka.
Výhodu domácího prostředí by tenisté měli proti Rumunsku a Izraeli,
pokud postoupí Jihoafrická republika,
pojedou na půdu soupeře. „To by byl
další problém,“ uvědomuje si Jaroslav
Navrátil.
(lv)
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NINA HERELOVÁ: „POSÍLILY NÁS VÝBORNÉ HRÁČKY“
Slovenská blokařka VK Agel už má inženýrský titul a může se nerušeně věnovat volejbalu

Marek
SONNEVEND
D
 Na úvod přípravy jste absolvovaly dva přípravné duely proti
Rzeszówu. Jak se vám líbily?
„Když jsme se na soupeřky dívaly
při tréninku, vypadaly hodně silně, a proto jsme měly ze vzájemných utkání docela respekt. Zvlášť
za situace, kdy jsme s tak špičkovým týmem v letošní přípravě
ještě nehrály a na trénincích nás
bývá maximálně deset, takže ani
nemůžeme zkoušet cvičné sety
šest na šest proti sobě. Přesto se
nám první zápas v pátek dost vydařil, odvedly jsme velice slušný
výkon a díky tomu zvítězily. Sobotní odveta už byla z naší strany
trochu horší, mnohem víc jsme
chybovaly. Naopak polský celek
se zlepšil a byla z toho vyrovnaná
pětisetová bitva s naší těsnou porážkou. V součtu určitě šlo o výborné přáteláky.“
 Měly úroveň evropských pohárů?
„Rzeszów má silný kádr a v Orlen
lize Polska chce dosáhnout vysokého umístění, na což vypadá
připravený. Tím pádem měly naše
vzájemné zápasy proti němu hodně vysokou úroveň odpovídající
mezinárodním soutěžím.“
 Překvapilo vás, jak dobře jste
dokázaly hrát hned v prvních ostřejších střetnutích?
„Nevím, jestli překvapilo, ale každopádně máme s holkama radost,
že jsme doma před svými příznivci
předvedly solidní výkony. Vyplácí
se každodenní tréninková dřina
a pomohl nám taky předchozí přípravný zápas v Přerově. Už tam
jsme šly do každého setu naplno
bez větších výpadků koncentrace,
stejně jako proti Rzeszówu. Snad
nám dobrá výkonnost vydrží a ještě
ji budeme stupňovat. V týmu teď
máme po příchodu některých posil
výborné opory, například Helenu
Horkou na účku nebo Katy Weiss

 V létě jste reprezentovala Slovenskou republiku
při kvalifikaci
mistrovství světa a v Evropské
lize. Jaké dojmy
to ve vás zanechalo?

Jsem v Prostějově už zvyklá
a pro mě je určitě dobře, že tu
můžu dál zůstat. Tohle angažmá
mi rozhodně má ještě hodně co dát...
úrovně, tím pádem
i výsledky byly horší.
Škoda, třeba v semifinále jsme
určitě mohly projít dál přes Finsko. Doma jsme ho měly na lopatě, a přesto nezvítězily, prostě to
nevyšlo, jak mělo.“
 Za národní výběr hodláte
hrát dlouhodobě?
„Letos jsem do nároďáku šla s tím,
abych pokud možno pomohla Slovensku a zároveň mě to obohatilo
o mezinárodní zkušenosti na reprezentační úrovni. Jak všechno
bude v příštím roce, teprve uvidím. Samozřejmě záleží především
na tom, jestli budu vůbec nominovaná, a potom i na dalších okolnostech.“
 Třeba na plánech ohledně
beachvolejbalu, kterému jste se
dřív také dost věnovala?
„Ano, na beach určitě nechci úplně zanevřít. Letos jsem na písku
absolvovala jen nějaké tréninky
a čistě amatérské turnaje, protože na oficiální akce mi nezbyl čas.
Vzhledem k mým reprezentačním
startům jsem měla volno pouze tři
týdny v červenci a ty jsem věnovala oddychu na dovolené plus vyřizování osobních věcí.“

 A co škola? Jak daleko jste
s vysokoškolským studiem?
„Už jsem úspěšně dokončila
a jsem inženýrka. (úsměv) Začátkem června během přípravy na
Evropskou ligu jsem měla závěrečnou zkoušku, kterou se mi podařilo udělat. A koncem měsíce
mě z nároďáku uvolnili na promoci, tím pádem mám úplně hotovo.
Udělalo mi to velkou radost, protože se mi povedlo Vysokou školu
ekonomickou v Bratislavě vystudovat normálně za pět let bez jakéhokoliv prodlužování či přestávek, což vedle vrcholové kariéry
ve sportu není úplná samozřejmost. Třeba teď ke konci jsme se
vrátily z Polska v šest hodin ráno
a já jsem místo odpočinku hned
jela do školy, abych všechno stihla
zvládnout. Studiu jsem obětovala
docela hodně a prožila si euforii
z jeho úspěšného završení. Prostějovskému klubu přitom patří
mé poděkování, že mi věnovat se
škole v takové míře umožnil. Nyní
už se můžu naplno soustředit na
volejbal. A získané vědomosti
z univerzity pak po skončení hráčské kariéry hodlám využít pro své
zaměstnání.“

vizitka
NINA HERELOVÁ

Foto: Josef Popelka

„Lépe jsme určitě
hrály v tom kvalifikačním turnaji o svět. Naše
výkony ve většině utkání
tam byly dobré, dokázaly
jsme sebrat set domácímu
Polsku i v derby Česku, dojem byl přes konečné čtvrté
místo ve skupině příznivý.
Do Evropské ligy jsme pak
šly s o něco zkušenějším kádrem, ale paradoxně se nám
dařilo méně. Připadalo mi, že
koncentrace na jednotlivé zápasy nedosahovala maximální

✓ profesionální volejbalistka a třetím
rokem hráčka VK AGEL Prostějov
✓ narodila se 30. července 1993 v Prievidzi
✓ nastupuje na pozici blokařky
✓ měří 182 centimetrů a váží 69 kilogramů
✓ v hráčské kariéře prošla oddíly VK
Prievidza (do 2008), COP Nitra (2008
až 2010), Slávia UK Bratislava (2010
až 2013) a SVS Post Schwechat (2013 až 2015), nyní působí ve VK
AGEL Prostějov (2015 až dosud)
✓ získala dva mistrovské tituly na Slovensku (2011, 2013), v Rakousku (2014, 2015) i v Česku (2016, 2017), uspěla také v mládežnických reprezentacích SR (kadetky - 4. na ME 2009, juniorky - 6. na
ME 2011 a 7. na MS 2011)
✓ od roku 2015 je členkou národního výběru žen Slovenské republiky
✓ vedle šestkového volejbalu se věnuje také plážovému
✓ čerstvě vystudovala Vysokou školu ekonomickou a národohospodárskou v Bratislavě, obor ekonomická žurnalistika
✓ je svobodná
zajímavost: v 18 letech vyhrála soutěž krásy Královna stužkové SR
2011, za což získala odměnu v podobě dvoutýdenního jazykového
pobytu na věhlasné univerzitě v Oxfordu
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se ptal

soutěžích nás tentokrát
nemusí pronásledovat
natolik velké potíže.
Byť soupeři v čele
s Olomoucí určitě
budou chtít náš
skalp.“

17070710771

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

na nahrávce. Třeba Hela dokáže
ěžkých i rozpravidelně bodovat v těžkých
ěhem utkání,
hodujících situacích během
což je pak hodně cítit, velmi to pomáhá celému družstvu..“
 Jak se vám osobněě spolupracuje s první nahrávačkou
čkou Weiss,
ově už zažila
kterou jste v Prostějově
ezóny?
během předminulé sezóny?
ná a vyhraná
„Katy je velice zkušená
volejbalistka, díky čemuž perřišti a ví, co
fektně vidí dění na hřišti
v jakou chvíli správně udělat. My
akončujeme
útočnice pak často zakončujeme
vané obraně
proti méně zformované
hry jsou větsoupeře, navíc její náhry
šinou přesné i po horšíí přihrávce..
rávačka.“
Je to prostě super nahrávačka.“
 Můžete popsat vaše
aše pocity ze setrvání ve vékáčektiku i ze zdejšího kolektich?
vu po letních změnách?
„Já jsem v Prostějověě už
rčitě
zvyklá a pro mě je určitě
dobře, že tu můžu dáll zůstat. Tohle angažmá mi rozhodně má ještě hodněě co dát.
k, kromě
Co se týká spoluhráček,
tří zkušených jsme tady spíš
mladší holky a letos je to převážemuž se já
ně český mančaft, k čemuž
čítám. Plus
coby Slovenka taky počítám.
dvě Němky, s nimiž see bez proavní je, žee
blémů domluvíme. Hlavní
míme, par-si všechny lidsky rozumíme,
ta i prostředí jsou zde výbornéé
podle mého názoru.“
 Po roční odmlcee budetee
opět hrát základní skupinu evropské Ligy mistryň.
časným
Můžete v ní se současným
týmem zanechat příznivý
dojem?
ežet i na
„Pochopitelně bude záležet
a, z přílosu a co jsem se dívala,
ubů je
mo kvalifikovaných klubů
ilných
asi polovina extrémně silných
ovněž,
a ten zbytek je silný rovněž,
více či méně. Přesto věřím,
že minimálně vyhrát nějapadký zápas bychom případně mohly zvládnout. Do
odně
každého utkání rozhodně
půjdeme s cílem rvát se pokud možno vyrovnaně o co
nejlepší výsledek.“
 Vyvarujete se v poačných
síleném složení značných
onásledovaproblémů, jež vás pronásledovaníku tuzemly v uplynulém ročníku
ských soutěží?
„Jak už jsem zmínila, můžeme se
teď opřít o kvalitní opory Helu
Horkou a Katy Weiss, navíc zůstala
jiná zkušená tahounka Julča Kovámonts a přiřová, na smeči Laura Emonts
á, plus jsme
šla Andy Kossányiová,
v mančaftu my některéé další z mim to vypadá,
nulé sezóny. Tím pádem
že bychom měly mít docela silný
eme přihrávtým. Záleží, jak zvládneme
neme zdravé.
ku a hlavně jestli zůstaneme
Pokud ano, tak věřím, že v českých

1709221100

PROSTĚJOV Druhou služebně
nejstarší členkou hráčského kádru
volejbalových Agelek momentálně
je Nina Herelová. V Prostějově načíná svou třetí sezónu a zažila tedy
na vlastní kůži jak trápení během
uplynulého ročníku, tak parádní
jízdu z té předchozí. „Věřím, že teď
budeme hrát zase kvalitní volejbal,
kterým potěšíme sebe i naše fanoušky,“ zadoufala v následujícím
rozhovoru čtyřiadvacetiletá blokařka ze Slovenska.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

volejbal

45

KRÁSNÉ MAČE S POLKAMI NAZNAČILY SÍLU AGELEK
Bez dvou chybějících reprezentantek tvořily osu týmu Weiss, Horká, Kovářová, Emonts a Herelová
PROSTĚJOV Na papíře se Původní
obměněné družstvo volejba- zpravodajstvíí
listek VK AGEL Prostějov pro pro Večerník
sezónu 2017/1208 jevilo slib- Marek
ně. Otázkou však zůstávalo,
ND
jak bude vypadat, až společně SONNEVEND
absolvuje první přípravné zápasy. Dva úvodní sehrály Agelky proti silnému Rzeszówu z Polska. A byť nelze z tak malého počtu střetnutí (jakkoliv kvalitních) vyvozovat žádné konečné závěry, přesto
současné vékáčko v novém složení ukázalo svou nespornou sílu.

NAHRÁVKA
V letech 2014 až 2016 se prostějovský
tým opíral o vynikající schopnosti německé tvůrkyně hry Kathleen Weiss.
Po ročním intermezzu v Dabrowě
Górniczi se malá, ovšem nesmírně
šikovná dirigentka vrátila a hned
v přátelácích s KS předvedla, že ze
svého umění nic neztratila. Samozřejmě přesnost nahrávek ještě občas
zahaprovala a na sladěnosti s parťačkami je potřeba dál pracovat, ale
fungování mančaftu je už teď právě
zásluhou umu i zkušeností Katy na
vysoké úrovni. Coby dvojka na tomto
postu je připravena mladší odchovankyně klubu Michaela Zatloukalová,
jíž kouč Miroslav Čada zdůrazňoval
- stejně jako dalším mladým svěřenkyním - že se hlavně nesmí bát. Jen
s odvahou může Míša posunout svou
výkonnost výš. A když jí to v danou
chvíli zrovna nepůjde, vždy se může
na plac vrátit jednička Weiss.

UNIVERZÁL
Během minulé sezóny se Prostějov potýkal právě na tomhle místě
v sestavě s největšími problémy. Po
letním příchodu Heleny Horké je

zřejmé, že by měly být spolehlivě vyřešeny. Mezi určitou částí fanoušků
přitom panovaly obavy podložené
předchozím méně vydařeným působením ostřílené Češky ve VK, zda
s jejím angažováním udělal trenér
Čada dobře. Leč Horká proti Developres jednoznačně demonstrovala, že i v šestatřiceti letech stále
dokáže svůj celek bodově táhnout
přesně takovým způsobem, jakým
to účka moderního volejbalu mají
zvládat. Tedy hlavně úderným útokem zakončovat většinu útočných
akcí a skládat na zem rozhodující
míče. Tohle Horká umí, její přebohaté zkušenosti z Polska navíc jsou vítanou nadstavbou. Druhá univerzálka
Sarah Cruz (věkem ještě juniorka) je
podobný případ jako Zatloukalová:
na palubovku musí chodit s kuráží
a bez zbytečného stresu či ostychu,
pak může být přínosem. Například
v prvním střetu s Rzeszówem se jí to
povedlo.

BLOK
Rovněž tady se skrývá značný potenciál. Obě stávající členky mančaftu
Nina Herelová i Veronika Trnková
jsou zatím poměrně mladé, ale současně již toho mají dost za sebou
a určitě by se měly nadále zlepšovat.

Nina přitom vyniká výbornými útočnými schopnostmi, zatímco Verča je
pro změnu hodně silná při blokování. Tím se obě vhodně doplňují a při
správné taktice může celek tím víc
těžit z jejich herních předností. Kromě toho do AGELu míří z Kuby
vynikající posila Heidy Casanova
Alvarez, jejíž kvality lodivod Čada
neváhá přirovnat k fenomenální
Melisse Vargas. Pokud nová akvizice skutečně bude tak famózní,
máme se na co těšit. Zvláště při
zohlednění faktu, že Casanova umí
vystřihnout perfektní výkon jak na
Kou Miroslav ada radí, jak na Rzeszów.
Foto: Josef Popelka
bloku, tak na univerzálu. I tam s ní šéf
prostějovské lavičky v případě potře- ba s přihrávkou, existuje varianta ostruhy mezi ženami při občasném
by počítá.
naskočení Heleny Horké na toto přeskakování do áčka z výběru oddímísto sestavy s tím, že „účko“ by lových juniorek.
zajistila Heidy Casanova Alvarez.

SME:

Uplynulý ročník opakovaně deklaroval vysoké možnosti Laury Emonts
ve všech aspektech hry, to znamená
od ofenzivní průraznosti přes účinné
podání až k dobré přihrávce. Nyní
se navíc dostane do té výhody, že
nebude muset svými body táhnout
celý tým a spíš mu o to víc pomáhat
tak trochu ze závětří ještě vyšší úspěšností veškerých činností. Totéž se dá
říct o smečařce číslo dva a navrátilkyni z Polska Andree Kossányiové, jež
zatím nebyla přítomna kvůli plnění
reprezentačních povinností. Též ona
by mohla těžit z určité psychické
uvolněnosti, kdy hlavní zodpovědnost ponesou zkušenější spoluhráčky.
Tímhle směrem je potřeba směřovat
i výkonnost Lucie Nové, která proti
Rzeszówu napoprvé vyhořela, aby
odvetu zvládla na jedničku. Ukázala,
že jakmile odvážně zabere, také na
to má. Pokud by přesto na smeči
globálně vznikla nějaká potíž tře-

LIBERO
Nejstabilnější ze všech postů, kde
se VK Prostějov už řadu let opírá
o vysoký nadstandard Julie Kovářové. V předchozích sezónách měla
někdy trochu statisticky horší vstupy
do nich, což vycházelo z delšího času
počátečního sehrávání kolektivu.
A v hůř fungujícím mančaftu nemohla defenzivní síla Julči tolik vyniknout. Leč souboje s Developres
jednoznačně ukázaly, že navzdory
ranému období si stávající Agelky
na hřišti dokážou zpravidla vyhovět,
čímž obranná činnost není žádnou
slabinou. A zkušená Kovářová coby
její přirozená vůdkyně teď obstála,
do budoucna pak může cizelovat
sebe i pozvedávat celou partu jak
defenzivně, tak soudržností. Kromě
toho slouží za přirozený vzor mladé
hanácké naději na liberu Tereze
Slavíkové, jež bude postupně sbírat

TÝM
Ze všeho nejdůležitější samozřejmě je a bude, aby družstvo VK v letošním složení fungovalo po všech
stránkách společně. Což znamená
vhodně využívat jeho nejsilnějších
předností i zároveň minimalizovat
případné slabiny. Klíčovým faktorem tady zůstává sehranost a v tomhle směru jsou výhodou
osobní vazby mezi drtivou většinou členek kolektivu z uplynulých let nebo i z dřívější minulosti.
Skoro celý kádr je přitom pohromadě již delší dobu, zapadnout
do něj by bez trablů měla zdejšího
prostředí důvěrně znalá Andrea
Kossányiová. Naopak zapracovat
do týmu kubánskou posilu Casanova jistě dá nemalou práci, ovšem
celkově existuje předpoklad kvalitní
herní produkce Agelek v dohledné
době, nikoliv až za mnoho týdnů
nebo dokonce měsíců.

Od tvrtka do soboty se v Praze koná Mizuno Cup

Agelky sehrají čtyři zápasy ve třech dnech
tí mezi pořádajícím Olympem a prostějovskými ženami. O den později
nastoupí vékáčko hned ke dvěma soubojům: ve 12:00 hodin změří síly s juniorkami Münsteru do dvaceti let, od
18:00 hodin narazí na nováčka české
extraligy Liberec. A 30. září v pravé poledne uzavřou Agelky své pražské vystoupení proti bundesligovému Suhlu.
„Před náročnou generálkou na start
soutěže v polském Rzeszówě jsme
nějaký ne tak úplně těžký turnaj,
Marek SONNEVEND chtěli
který však bude mít zároveň svou kvaCelý přátelský podnik otevře na státní litu. Mizuno Cup tohle přesně splňuje,
svátek 28. září od 14:00 hodin střetnu- navíc jeho zápasový program není
PROSTĚJOV První ze dvou přípravných turnajů absolvují v nadcházejícím týdnu volejbalistky VK
AGEL Prostějov. Zatímco účast
na klání v německé Postupimi nedávno zrušily, nadcházející akci na
Olympu Praha jistojistě odehrají.
Od čtvrtka 28. do soboty 30. září je
v rámci Mizuno Cupu 2017 čekají
čtyři duely proti soupeřům z tuzemska i Německa.

extrémně nabitý, což s naším početně užším kádrem bez reprezentantek
také vnímáme jako důležitý faktor.
Čtyři utkání během tří dnů je rozumná zátěž,“ konstatoval hlavní trenér
„A“-družstva VK Miroslav Čada.
Na přípravný test v české metropoli
se on i jeho svěřenkyně těší. „Zatím
máme za sebou jen tři přáteláky, teď
přidáme další. Vyzkoušíme si přitom
současnou sílu Olympu i Liberce, na
který jsme obzvláště zvědaví. A samozřejmě vítáme možnost dvojnásobné
mezinárodní konfrontace, zejména
střetnutí se Suhlem coby účastníkem

PROGRAM MIZUNO CUPU 2017
čtvrtek 28. září: 14:00 hodin PVK Olymp Praha - VK AGEL Prostějov,
16:00 hodin VfB Suhl - VK Dukla Liberec
pátek 29. září: 10:00 hodin Olymp Praha - Suhl, 12:00 hodin USC Münster U20 - Prostějov, 14.00 hodin Olymp Praha - Liberec, 16:00 hodin
Münster U20 - Suhl, 18.00 hodin Prostějov - Liberec
sobota 30. září: 10.00 hodin Münster U20 - Liberec, 12:00 hodin Prostějov - Suhl, 14.00 hodin Münster U20 - Olymp Praha
německé bundesligy nás určitě prověří. Uvidíme, jak celý turnaj zvládneme po výkonnostní stránce,“ uvažoval
Čada.
Letošní Mizuno Cup se hraje systémem každý s každým, všechny

mače klasicky na tři vítězné sety do
25 bodů s případným tiebreakem
v páté sadě. Konečné pořadí určí
součet získaných bodů z veškerých
duelů. A dějištěm je Praha, konkrétně hala v Přípotoční ulici.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Kapitánkou je
Kathleen Weiss
Prostějov (son) - První přípravné
zápasy prostějovských volejbalistek
prozradily jednu zajímavou, současně
i důležitou věc: kdo bude v aktuální
sezóně 2017/2018 kapitánkou ženstva VK. Stala se jí německá nahrávačka Kathleen Weiss. „Jak už jsem řekl
dříve před několika týdny, rozhodoval
jsem se pro tuto funkci právě mezi
Weiss a Helenou Horkou. Nakonec
dostala přednost Katy, neboť se na
kapitánku podle mého názoru víc
hodí. Je tvůrkyní hry celého týmu, má
spoustu zkušeností a v Prostějově už
dva roky působila,“ vyložil hlavní kouč
Agelek Miroslav Čada.
Za všechna léta jeho angažmá v hanáckém oddílu nikdy neprobíhalo
žádné hlasování hráček o obsazení
vůdcovského postu, naopak trenér
vždy určil kapitánku sám po vlastním
uvážení. Téměř vždy to byla Solange
Soares, pouze jednou Milada Spalová.
A loňský kormidelník Peter Goga podobným způsobem vybral Mareike
Hindriksen. Tu nyní střídá jiná nahrávačka, třiatřicetiletá Weiss. „Když
to ale řeknu na rovinu, nejvhodnější
adeptkou kapitánského místa ze současného kádru jednoznačně je Julie
Kovářová. Ve VK načíná už pátou sezónu, nejvíc ze všech děvčat se zajímá
o veškeré dění uvnitř kolektivu i okolo
něj a na mančaftu jí opravdu moc záleží. Libero však ve volejbalu nemůže
kapitánovat, takže má Julča smůlu,“
doplnil Čada s úsměvem.

Trenérský štáb
u mládeže rozšíøen
Prostějov (son) - Dvě nové tváře přibyly během léta mezi trenéry
mládežnických výběrů volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov. Už dříve
se připojila Eliška Masopustová, nedávno pak i Jakub Redek.
„Eliška je vlastně naše sedmnáctiletá
hráčka, která však musela ze zdravotních důvodů předčasně ukončit aktivní kariéru. Z volejbalu ale nechtěla
odejít a proto jsme se domluvili, že ji
budeme postupně zaučovat do tajů
trénování,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj k osobě
Masopustové.
A Redek? „Kuba pochází z Kuřimi
a má zkušenosti z vedení mládežnic
v Brně, kde působil v Králově Poli.
Teď projevil zájem pracovat u nás
a my jsme samozřejmě rádi za každého, kdo se mladým volejbalistkám
v Prostějově chce věnovat. Ať už jde
o úplného nováčka nebo člověka, který má něco za sebou,“ zdůraznil Matěj.
Další jména lodivodů a kormidelnic
u talentovaných Agelek v soutěžním
ročníku 2017/18 jsou stabilní: Lukáš
Miček, Lubomír Petráš, Solange
Soares, Pavel Parobek, Jindřich Němeček, Denisa Jurkovičová, Barbora
Korhoňová, Petr Kyša, Lucie Kučerová a Tomáš Balák.

Start mládežnic VK do extraligové sezóny:
doma proti Přerovu poloviční bodový zisk
PROSTĚJOV První víkend nejvyšších mládežnických soutěží ČR
2017/2018, proti sobě stojí talentované volejbalistky Prostějova a Přerova.
Výsledek? Nerozhodný. Juniorky i kadetky obou hanáckých oddílů se při
premiéře nového extraligového ročníku rozešly v součtu smírně jak na vítězství a porážky 2:2, tak na body 6:6. Tohle výsledkové vyústění přitom mohly
brát pozitivněji Agelky U17, které na rozdíl od svých klubových parťaček
starší kategorie U19 nebyly v hanáckém derby favoritkami.
JUNIORKY
Prostějov - Přerov 1:3 (-24, -21,
18, -23) a 3:1 (-24, 21, 17, 11)
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Weidenthalerová, Dudová, Marvanová, Baláková, Brodzianska, libero
Slavíková. Střídaly: Boudová, Hradilová, Kocourková, Kociánová,
Krátká.

Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Soupeře jsme dobře znali z přípravných turnajů a vždy se nám ho povedlo porazit, proto jsme čekali lehčí průběh zápasů. Naneštěstí se nám minulý
týden zranila Tereza Strnadlová, což
bylo dost cítit. Chyběla totiž přihrávající smečařka s dobrou obranou. Na
její post naskočila Terka Baláková, ale
místo ní jsme zase hledali alternativu

na účko, kde se střídaly Katka Kociánová s Anetou Marvanovou. Nebylo
to však ono, protože obě jsou zvyklé
nastupovat na bloku. Přesto nakonec hlavní problém spočíval během
úvodního střetnutí v něčem jiném.
Kde? Jako bychom to na hřišti ani nebyli my. Dělali jsme strašně moc chyb,
na což hosté jen čekali, trpělivě bránili
a přehazovali lehké míče k nám. My
jsme si první utkání prohráli sami
těmi hrubkami i slabým nasazením.
Do odvety jsme změnili sestavu
a proházeli posty, což se vyplatilo.
Kromě zahajovacího setu jsme duel
drželi ve svých rukách a kontrolovali
celý průběh. Celkově však spokojený
být nemůžu, neboť jsme s Přerovem

neprohráli asi čtyři roky a teď k tomu
jednou došlo naší vlastní vinou. Světlými body byly především výkony
Terez Balákové a Slavíkové.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18,
skupina „B“ - průběžné pořadí po
2. kole: 1. Brno 6, 2. Šternberk 3, 3.
Prostějov 3, 4. Přerov 3, 5. Ostrava 3, 6.
Vysočina 0.
KADETKY
Prostějov - Přerov 3:0 (15, 19, 19)
a 1:3 (-20, -27, 26, -23)
Sestava Prostějova v 1. utkání:
Dvořáčková, Svobodová, Světlíková, Krejčiříková, Jurčíková, Dudová,
libero Stavinohová. Střídaly: Přecechtělová, Sedláčková. Sestava v 2.

utkání: Nečasová, Svobodová, Krejčiříková, Jurčíková, Palová, Dudová,
libero Stavinohová. Střídaly: Přecechtělová, Dvořáčková, Sedláčková.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Soupeř má letos kvalitní kadetky,
ne náhodou vyhrál přípravný turnaj
SCM v Brně. My jsme se ale na něj
dobře připravili a dokázali úvodní
zápas ovládnout, když pomohlo nastoupení Kláry Dvořáčkové s Šarlotou Svobodovou. A hlavně všechny
holky bojovaly, plnily, co měly, celý
tým odvedl skvělý výkon. Pro odvetu jsme však museli překopat sestavu
a v jiném složení nám to nesedlo. Po
špatném prvním setu nastalo zlep-

šení od druhého, jenže tam jsme
vlastními chybami ztratili koncovku.
Třetí sadu se nám naopak podařilo bojovností otočit z 12:21, ale ve
čtvrté přišel další těsně prohraný
závěr. Tím jsme se trochu zbytečně
připravili o bod či dokonce body,
i když výsledková remíza asi byla
zasloužená. Když to vezmu celkově,
jedno vítězství nad silným Přerovem
určitě není k zahození, navíc naše
výkony byly solidní. A je na čem dál
stavět.“
Extraliga kadetek ČR 2017/18,
skupina „B“ - průběžné pořadí po
2. kole: 1. Šternberk 6, 2. Prostějov
3, 3. Brno 3, 4. Frýdek-Místek 3, 5.
Přerov 3, 6. Ostrava 0.
(son)
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Støedeèní
generálka na ligu
Prostějov (lv) - V domácím prostředí uzavřou basketbalisté BK
Olomoucko své přípravné období
před startem nového ročníku Kooperativa NBL. Ve středu 27. září
je čeká odveta s rakouským týmem Arkadia Traiskirchen Lions.
Utkání začíná v 18 hodin. „Bude
to týden před začátkem mistrovských zápasů, to je tak akorát.
Střetnutí budeme brát hodně
vážně. Je třeba určit základní sestavu, otestovat aktuální formu
celého týmu. I soupeř je k tomu
adekvátní. Střetnutí chceme odehrát v maximálním tempu, chceme přejít do soutěžního módu.
Období přípravy zkrátka končí,
teď už bude všechno naostro,“ říká
kouč mužstva Predrag Benáček.

letos slavíme jubileum...

basketbal

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ CESTY:
BEZ PROBLÉMŮ

PROSTĚJOV Přípravu i samotný průběh předposledního přípravného zápasu BK Olomoucko pečlivě sledoval také marketingový manažer České basketbalové federace Martin Drábek.
I jeho závěry potvrdily, že svým způsobem nováček elitní soutěže nástupce prostějovských Orlů je na sezónu připravený odpovídajícím způsobem.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Vedení federace dbá na to, aby kluby plnily veškeré závazky vyplývající
z partnerských smluv. Snažíme se získat pro basketbal co největší množství
finančních prostředků, partneři na
druhou stranu očekávají odpovídající prezentaci. Všechno musí klapat,“
říká Martin Drábek, který s vedením
BK Olomoucko probíral umístnění

reklamních panelů a možnosti dalších prezentací. „Každá hala je trošku
jiná, vždy ale najdeme společnou řeč.
Přijdeme na řešení, které vyhovuje
všem stranám,“ dodává marketingový
manažer ČBF.
Vedení českého basketbalu myslí také na fanoušky jednotlivých
klubů, pro které se připravuje odpovídající informační servis ze zápasů jednotlivých kol Kooperativa
NBL. Dostatek informací zvyšuje
celkový zájem o nejvyšší soutěž.

Slovinec Jan Monik ve službách BK Olomoucko.

„Povinností každého klubu je informovat o aktuálním dění v kabině před
ligovým zápasem, zajišťuje informační servis po utkání. Vše je pak zveřejněno na webových stránkách nbl.cz,
samozřejmostí jsou přímé přenosy,

Foto: www.bkolomoucko.cz

které přenáší tvcom.cz,“ popisuje přenos informací z klubů k fanouškům
Drábek.
U internetových přenosů v minulosti
docházelo k výpadkům ve vysílání.
Stávalo se, že obraz fanouškům na-

skočil až v průběhu utkání. „Kvůli
tomu vysílání bude začínat o třicet
minut dříve. Pokud by došlo k nějakým technickým problémům, dají se
do úvodního rozskoku vyřešit,“ prozrazuje Martin Drábek.

Obranný doskok: Mitchell se uvedl dvaadvaceti body

Strašák, který

BK OLM
BK OPA

98:76

začíná mizet
PROSTĚJOV Příliš hodně opakovaných střeleckých pokusů
dovolovali v minulých týdnech
basketbalisté BK Olomoucko
soupeřům v přípravných zápasech. Ve statistikách v tomto bodě
nevyhráli ani jedno utkání. Zlepšení by mohlo přijít s příchodem
Charlese Mitchella, který přes
mírné potíže s kondicí hned při
své premiéře na doskoku obstál.
„Umí si pod košem udělat pořádek.
Míč prostě urve, navíc má na své kilogramy dobrý výskok. Vypadá to, že
jsme se trefili. Hned se mi bude lépe
spát,“ pousmál se po utkání s Opavou trenér Predrag Benáček.

Nováček Kooperativa NBL kvůli
problémům s malým počtem doskočených míčů sáhl i do sestavy.
Rozloučil se Treyem McDonaldem a rychle angažoval nového
podkošového basketbalistu, který
v minulé sezoně hrál za nizozemský Den Bosh. „Trey dostal dost
šancí. Přišel ale hodně zanedbaný
a chyběla mu výbušnost. Nepřeskočil by papír, jeho výkony by
nám nepomohly,“ poznamenal
Benáček.
Kouč se při sledování předchozích
zápasů především během hry na
obranné polovině trápil. Při utkání
proti rakouskému Traiskirchenu

PROSTĚJOV Proti silné Opavě,
která dlouhodobě patří mezi elitní české týmy, podali basketbalisté BK Olomoucko zatím nejlepší výkon. Přestože nedokázali
zachytit úvodní nápor soupeře,
viděl, jak jeho svěřenci dovolili sou- dokázali v průběhu utkání míspeři sedmnáct útočných doskoků. ty až sedmnáctibodovou ztrátu.
Ještě na zpáteční cestě v autobuse
nechápal, že jeho tým zvítězil. „Když
máte sedmnáct možností k opakované střele, nemůžete prohrát. Alespoň
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
jsem si to dosud myslel. Nám se podařilo vyhrát i přes takový počet „Po třech minutách jsem chtěl utéct ze střídačky... Hráči se ale dokázali zvedchyb pod vlastním košem,“ kroutil nout a postupně se dostávali do zápasu. Opava podala hodně kvalitní výkon, o
to víc si vítězství cením. Je to pro nás velké povzbuzení. Hodně velkou radost
hlavou Benáček.
Lodivod předpokládá, že o dosko- mám ze zlepšeného výkonu pod vlastním košem. Podařilo se nám snížit počet
ky se nebudou starat pouze pivoti. opakovaných střel, snad to tak zůstane.“
Petr CZUDEK - BK Opava:
Obranné úkoly budou muset plnit
i další hráči. „Někdy se míč odrazí „Povedl se nám vstup do zápasu, dařilo se nám držet vysoké tempo i díky pomohluboko do pole. I tam je musíme ci hráčů z lavičky. Na přelomu poločasů se nám na chvíli přestalo dařit při střelbě
sbírat. Pořád platí, že obrana vyhrává z dálky a domácí toho dokázali využít. Dotáhli se a do koncovky šli ve větší pohodě, což se v posledních minutách projevilo.“
zápasy. Z toho je třeba vycházet.“

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

„S EVROPANY SE DOBŘE
SPOLUPRACUJE,“ VŠIML SI FULLER“
PROSTĚJOV 12, 11, 19, 21, 16, 19, 17, 10. Velice slušnou bodovou bilancí se v ostrých přípravných zápasech zatím prezentoval
Jon-Christopher Fuller, jedna z amerických posil BK Olomoucko.
Kvalitní střelec by měl v novém ročníku patřit k oporám nastupujícího týmu prostějovských Orlů.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
 Angažmá v Prostějově je vaší druhou evropskou štací. Je výhoda, že
nepřicházíte rovnou z prostředí univerzitního basketbalu?
, Je to určitě výhoda, rok zkušeností mi
určitě pomohl. Seznámil jsem se s novým pojetím basketbalu a to mi v dalším
angažmá pomůže.“
 Jaký je z vašeho pohledu rozdíl
mezi evropským a americkým basketbalem?
„Ten americký je přímočařejší a více individuální. V Evropě se dává přednost
kombinacím a pečlivé obraně. Zdejší
hráči dobře čtou hru, mají basketbalové
cítění a dobře se s nimi spolupracuje.“

 Naposledy jste hrál druhou nejvyšší španělskou soutěž. Jaká je její
úroveň?
„Je to velice těžká soutěž. Hraje v ní
hodně mladých hráčů, kteří se snaží
dostat nahoru, i díky tomu je hodně bojovná. Doufám, že jsem se v ní
dobře připravil na tuto sezónu.“
 V týmu Caceres jste v průměru
strávil na palubovce osmnáct minut
v každém zápase. Jaké vytížení očekáváte v nové sezóně?
„Nejdříve potřebuji získat pozici v týmu,
od toho se bude mé vytížení odvíjet.
Každý chce hrát co nejvíce, jde o to, aby
to bylo ve prospěch celého týmu.“
 V Prostějově se složil úplně
nový tým. Je to velká komplikace na
začátku sezóny?
„Každý jsme přišli odjinud, musíme se
poznat a z tohoto pohledu je to trošku

Po dramatické koncovce vyhráli
82:79, přestože hosté trefili jedenáct trojek.
První minuty čtvrteční odvety
byly z hodně špatného snu. Domácí obrana nestíhala a Opava po
třech minutách vedla 12:0. Pak se
sice trefili i hráči BK Olomoucko,
přesto v průběhu osmé minuty
prohrávali 9:26, když nedokázali
pohlídat otevřené střely soupeře
z dálky. Do konce čtvrtiny alespoň stačili ztrátu mírně stáhnout
- 11:26.

ém. Ale myslím si, že si na sebe
problém.
rychlee zvykneme a bude to dobré.“
 Průběh
růběh přípravy naznačuje,
že jstee kvalitním střelcem. Cítíte,
že na vaše body bude klub spoléhat??
„Nějaké
ké body jsem dal a spoluhráči
či si toho všímají. Když
budu volný, přihrávku dostanu a snad ji
měním.
proměním.
Ale jinak
inak je
pochopiopitelně jedno,
kdo body dá.
Hlavně
ně když
me vyhrávat.“
budeme
v)
(úsměv)

“

Lvi z Rakouska

kousali až do konce
A TRSK L
BK OLM

97:99

TRAISKIRCHEN (Rakousko),
PROSTĚJOV Dalším rakouským soupeřem basketbalistů BK
Olomoucko byl celek Arkadia
Traiskirchen Lions. Čtvrtfinalista nejvyšší rakouské soutěže
z minulé sezóny se ukázal jako
střelecky velice dobře disponovaný tým. Ex-Orli ale dokázali odpovědět stejnou mincí
a po divoké přestřelce zvítězili
99:97.
Foto: www.bkolomoucko.cz

Nějaké body jsem dal a spoluhráči
si toho všímají. Když budu volný,
přihrávku dostanu a snad ji proměním.

Další náznak zlepšení přinesla
13. minuta, kdy se domácí dostali
na rozdíl sedmi bodů. Slezané sice
vzápětí získali opět dvouciferné
vedení, když se z dálky trefili Šiřina a Jurečka, svěřenci Predraga
Benáčka ovšem dokázali kontrovat. Výrazně k tomu přispěl nový
pivot Charles Mitchell. Do poločasu stihl nastřílet dvanáct bodů ze
svých dvaadvaceti v celém zápase
a pomohl ke snížení na 39:42 po
dvaceti minutách.
Opava po návratu z kabiny zkusila
opět udeřit a odskočila na 55:44 ve
svůj prospěch, prostějovský tým ale
nechtěl ztratit šanci na obrat výsledku. Postupně se jim stále více dařilo
přetlačit nepříjemnou obranu protivníka a deseti minut před koncem
ztráceli pouze dva body - 64:66.
Úvod poslední čtvrtiny vyhráli ex-Orli 8:0 a jejich nápor nezastavilo
ani šest bodů Jurečky v řadě, který
otočil na 72:75. Od tohoto stavu ve
36. minutě dostali pouhé čtyři body
a dosáhli na cennou výhru.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

První poločas úterního střetnutí byl
naprosto vyrovnaný. Ani jeden soupeř se nedostal do většího než pětibodového vedení. Poslední úspěšnou střelu na koš vyslali domácí a po
dvaceti minutách vedli 53:52.
Po pauze hráči BK Olomoucko zasypali koš Traiskirchenu sérií přesných
pokusů a třetí čtvrtinu ovládli v poměru 32:17. Právě v této pasáži rozhodli o své výhře, přestože domácí
Lvi kousali až do konce. V závěrečné
desetiminutovce přitlačili v útoku,
své manko ale stáhli pouze na rozdíl
koše.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Bylo to dramatické utkání, ve kterém jsme však dělali spoustu chyb. Je možná
až zázrak, že jsme před takové nedostatky dokázali zvítězit. V každém případě
z toho mám radost, ale ty nedostatky mě dost vystrašily. Čeká nás ještě hodně
práce. Co mě těší je slušný střelecký výkon trojice hráčů Fuller, Šepa, Močnik.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz
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NOHEJBALISTÉ VYAZENI, MAJÍ PRVOLIGOVÝ BRONZ
Rozhodující semifinálový zápas v Praze prohráli
hladce, ale jednotlivé duely byly vyrovnané

PRAHA, PROSTĚJOV Sen zůstal nedosněn, do finále
první ligy mužů ČR 2017 nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
nepostoupili. Včera podlehli 1:5 na Startu Praha v rozhodujícím třetím střetnutí semifinálové série, dohromady
prohráli 1:2 na zápasy. A musejí se tak spokojit s konečným bronzem, což je i tak největší oddílový úspěch v ligové soutěži mezi dospělými.

Marek SONNEVEND
Před dvěma týdny Hanáci senzačně otočili první vzájemné utkání
v české metropoli z 0:3 na 5:3
a sahali po vytoužené finálové
účasti. Jenže odvetu na vlastním
kurtu následně nezvládli, po debaklu 1:5 museli znovu do Prahy. A
tam se nepříznivý výsledek v soudné bitvě opakoval. Zdánlivě tedy
jasná záležitost, ovšem prostějov-

ský trenér při bližším popisu zápasového dění hovořil o dost značné
vyrovnanosti.
„Skoro všechny jednotlivé souboje
byly velmi dramatické a často rozhodoval jediný míč za nerozhodného
stavu 9:9 v daných setech. Bohužel
jsme v podstatě všechny tyto klíčové
momenty nezvládli buď herně, nebo
psychicky. Asi se projevily mnohem
větší zkušenosti soupeře, jehož hráči
prostě mají svou kvalitu,“ uznal sice

ST PRH
SOK I PV

5:1

KONEČNÝ VÝSLEDEK SÉRIE: 2:1
zklamaně, ale vyrovnaně kouč Sokola I Richard Beneš.
Svým svěřencům nic nevytýkal.
„Kluci dali do rozhodujícího měření sil všechno, snažili se na maximum. V některých zlomových
okamžicích jim však chybělo více
klidu, jindy zase umu. A v součtu
nás tak Start porazil, nedá se nic
dělat. Každopádně jsme neudělali žádnou ostudu a silné Pražáky
jsme hodně potrápili. I konečné
třetí místo v první lize a pomyslný

Dorostenci

bronz jsou nesporným úspěchem,“
zdůraznil Beneš.
Nedělní mač se lámal mezi utkáním číslo dva a čtyři. „Už ve druhých dvojkách jsme měli blízko
k tomu, abychom je urvali pro sebe.
Když se pak povedlo suverénně vyhrát první trojice, slibně jsme za stavu 2:1 pro soupeře začali i druhou
trojku. Jenže přišla těsně ztracená
koncovka úvodní sady a to nás definitivně odrovnalo. Vzápětí domácí
Tůma dominoval v singlu a následnou trojku opět rozhodl první set
poměrem 10:9 pro Start. Škoda, ale
život jde dál. A celkově náš kolektiv
předváděl v této sezóně výborný
volejbal, za což zaslouží pochvalu,“
uzavřel Beneš.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2017

Badminton & Squash - liga 2017/18 se blíží MAL

PIHLASTE SE!

PROSTĚJOV Už doslova za dveř- rem squashové ligy je firma GALVA.
mi je zahájení druhého ročníku Další důležitou informací je nábor
Badmintonové ligy pořádané Hote- dětí do squashové školičky SQKM,
lem Tennis Club pod záštitou PRO- který proběhne na squashových
STĚJOVSKÉHO Večerníku. Nově dvorcích Sportcentra již 4. října.
organizátoři připravují i premiéru „Cílem obou amatérských soutěží
Squashové ligy. Tato liga bude fun- je seznámit co možná největší počet
govat na stejném principu jako liga amatérsky hrajících badmintonistů
a squashistů, rozšířit řady jejich
badmintonové klání.
„Ligy se mohou účastnit všichni bez sparringpartnerů a srovnat jejich
rozdílu věku a pohlaví, kteří budou kvalitu. Pro vítěze a umístěné jsou
rozděleni do tabulek. Tabulky budou připraveny hodnotné ceny. Uzávěrvytvořeny na základě počtu přihlá- ka přihlášek je třetího října,“ předešených. Stačí se přihlásit na samo- sílá Peroutka s tím, že pravidla ligy
statných stránkách soutěže nebo mě a všechny další aktuální informace nakontaktovat přímo,“ vzkazuje Ondřej leznete na samostatných webových
(pk)
Perůtka z Hotel Tennis Clubu. Partne- stránkách obou soutěží.
Badminton zde: http://htc.gotenis.cz
Squash zde: http://htcsquash.gotenis.cz/Default.aspx
Telefonický kontakt: 602 876 271
Email: perutka@tennis-club.cz

PRO
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MALOMĚŘICE,
PROSTĚJOV
Drtivým, více než dvacetibrankovým rozdílem skončilo
druhé vystoupení prostějovských
házenkářů v novém ročníku jihomoravské skupiny druhé ligy.
Týden po porážce od Ivančic zajížděl
hanácký soubor do Maloměřic
a ve východní části Brna zcela propadl. Během první půle se trefil jen
šestkrát a za celý zápas překonal
soupeřova brankáře pouze patnáctkrát, domácí tým si tak pohodlně
dokráčel ke komfortnímu vítězství.
„Nebyli jsme schopni dát gól ze hry. Šest
branek za celý poločas je strašně málo,
navíc hned tři jsme dali ze sedmiček.
Každý spoléhal, že něco vymyslí
spoluhráč vedle, bylo to chaotické.
Jen dřinou a snahou bychom měli
dát víc gólů, neběhali jsme a byli jsme
slepí, v útoku byla naše hra nekoordinovaná,“ smiřoval se s nelichotivým

Sokola I v Modicích padli
Odvetu hrají doma v neděli
Na modřické půdě se ale potvrdila
jeho dřívější slova o protivníkově neMNK MOD
bezpečnosti. „Ne náhodou vyřadili ve
4:3
čtvrtfinále Český Brod coby nejlepší
SOK I PV
celek základní skupiny A poměrem
PROSTĚJOV Touha mladých nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov zahrát si o zlato v dorostenecké lize
ČR 2017 dostala trhlinu. Nejtěsnějším poměrem 3:4 totiž ztratili
úvodní duel semifinálové série na
kurtu MNK Silnice Group Modřice. Ke druhému vzájemnému
střetnutí nastoupí doma a v neděli 1. října od 12:00 hodin musí
v areálu u sokolovny na Skálově
náměstí bezpodmínečně zvítězit,
aby udrželi svou naději na postup
do finále.
Původně měli talentovaní Hanáci
začínat proti brněnským vrstevníkům na vlastním dvorci. „Vyhověli
jsme ale prosbě soupeře o prohození
pořadatelství prvních dvou zápasů,
neboť to potřebovali kvůli extralize
mužů. A teď jsme na tuhle vstřícnost
doplatili. Zatím,“ řekl trenér Sokola
I Richard Beneš se zdůrazněním, že
věří ve výsledkový obrat.

4:2 a 4:1. Potvrdilo se, že MNK má
v současné sestavě kromě výborného
Hanuse další tři hodně dobré hráče.
Zatímco my se můžeme opřít o tři
velmi kvalitní chlapce, zatímco čtvrtý dobrý nám citelně chybí. A to se
v ligové soutěži při souboji se silným
soupeřem ve vyrovnanějším složení
projeví,“ vysvětlil Beneš. Přesto jeho
svěřenci vedli v sobotní bitvě 2:1
a ještě dokázali vyrovnat na 3:3, než
hladce projeli závěrečný debl. „Možná zkusíme do domácí odvety nasadit
jiného hráče číslo čtyři, něco snad vytěžíme i z důvěrně známého prostředí
našeho kurtu. Rozhodně nic nevzdáváme a podle mého názoru je účast
ve finále pořád reálná. Bude to však
tvrdý boj,“ odtušil Beneš směrem
k nadcházejícímu utkání Prostějov
versus Modřice v pravé poledne první
říjnové neděle.
(son)
Statistiky utkání
najdete na straně 26

Prostjov dostal od Malomic k.o.,

te: hostí v Kostelci ligu i pohár
vystoupením hlavní kouč poražených
Anatolij Vasiljev.
Domácí si tak hned do přestávky vypracovali šestigólový náskok, který se
po změně stran téměř zečtyřnásobil.
„Jediný náš hráč, co nechal na hřišti
duši, tělo a všechny síly, byl Michal
Zacpal. Odvedl výtečnou práci a nebýt
něj, mohlo to být po půli třeba už 20:6
a dostali bychom padesát branek,“ nalezl prostějovský lodivod alespoň něco
pozitivního.
Rozestup mezi oběma soupeři se
navyšoval zejména v závěru utkání, to
už hosté zcela rezignovali a vyklidili
pole. „Je to mimo mé chápání. Vraceli
jsme se s útočníky, přesto se jim ale
dařilo prosazovat a střílet góly. Možná
se objevily nálady, že můžeme duel
vypustit a nesnažit se udržet rozdíl,“
přemítal.
Vedle slabého prostějovského
výkonu se pod výsledek podepsala

i kvalita soupeře, právě Maloměřice
bývají pasovány na hlavního adepta
pro postup do první ligy. „Mají asi za
cíl vyhrát soutěž a chtějí, je to vidět na
celém týmu. Skvěle postavené mužstvo,
spojky 195 centimetrů, to se těžko
brání. V určitých okamžicích se nám to
dařilo, pak jsme ale ztratili koncentraci
a inkasovali laciné góly,“ vypozoroval
rodák ze Záporoží. Kostelec dokázal tohoto soka o týden dříve téměř porazit,
to druhý okresní celek se příliš nevytáhl
a nedokázal Jihomoravany ani potrápit. „Byl jsem se na tomto zápase dívat
a neřekl bych, že budou favoritem.
Navíc je Michal vychytal i z trháků a
byli nervózní, nicméně je řadím mezi
nejlepší týmy této sezóny. Také Kostelec
ale zamíří hodně vysoko,“ domnívá se
Vasiljev.
Další ligový souboj odehraje
Prostějov v sobotu 30. září od 16
hodin, kdy v kosteleckém azylu

přivítá Bohunice. „Vyskytovaly se dříve
v první trojici, ale loni omladily a daly
se cestou mladých hráčů. Očekávám
průměrného a ne zcela zkušeného
soupeře,“ podotkl s přáním, aby jeho
svěřenci předvedli náležitou hru. „Kluci
musejí víc věřit ve své schopnosti a vlastní
kvalitu. Dokážeme vyhrát i proti silným
soupeřům, musíme si to ale srovnat
v hlavě. I strom ale potřebuje čas, aby vyrostl a začal plodit,“ poznamenal.
Prověrkou pro tento mač se mu stane
čtvrteční pohárový duel proti Telnici, ten bude v Kostelci na pořadu
ve čtvrtek od 18:30 hodin. „Pohár
bereme jako přípravu na ligu a postup
není přímo cílem. Zkusíme poskládat
mužstvo a na pár minut poslat na hřiště i
Kosinu, po zraněních ramene a kotníku
dostane prostor, aby se ukázal,“ těší se na
velký comeback Anatolij Vasiljev. (jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 27

Prostjovskou výšku vyhráli Kostelec ani do tetice
studenti RG a ZŠ msta PV
a hned dvakrát žáci ZŠ J. Železného
PROSTĚJOV Atletický závod
Prostějovská výška to dotáhl už
k desetileté tradici. Jak samotný
název klání napovídá, soutěží se
při něm ve skoku do výšky. A letošní jubilejní ročník byl stejně jako
všech devět předchozích určen pro
mládež ze škol našeho okresu.
Na školním stadiónu RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici se
znovu závodilo ve třech věkových
kategoriích: 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy
a střední školy. Týmové pořadí určil
součet výkonů dvou nejlepších dívek a dvou nejlepších chlapců z každé školy v dané kategorii.
Mezi jednotlivci triumfovali Matěj
Michalčík (junioři), Šárka Malíková
(juniorky), Jakub Schneider (starší
žáci), Andrea Vitásková (starší žá-

BOH
KOS

Medailisté Prost jovské výšky 2017 v nejmladší v kové kategorii.
Foto: Michal Esterka

kyně), Denis Doležel (mladší žáci)
a Aneta Kučerová (mladší žákyně).
Hodnocení družstev ovládly výběry
RG a ZŠ Prostějov (střední školy)
a hned dvakrát ZŠ Jana Železného
Prostějov (8. a 9. třídy i 6. a 7. třídy).

Dohromady se desáté edice školního výškařského závodění zúčastnila
necelá stovka mladých sportovců
z osmi školských zařízení.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 27

nebodoval
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BOHUNICE, PROSTĚJOV Lepší
střelecká potence v úvodu druhé
půle stála házenkáře Kostelce bodový zisk na půdě Bohunic. V období
od jednatřicáté do pětačtyřicáté minuty se hosté prosadili pouze dvakrát a jejich soupeř šestkrát, domácí
pak už svůj náskok kontrolovali
a dále navyšovali. Až na výsledných
osm branek.
„V první půli jsme relativně plnili, co
jsme chtěli, ve druhé nám ale úplně
odešla střelba. Někdy jsme zakončovali z nepřipravených pozic, gólman soupeře se chytil a nebyli jsme ani schopni

prosadit se proti jejich obraně,“ smutnil kostelecký trenér David Ševčík.
Nic platné tak nebylo, že po většinu
úvodní půlhodiny byli jeho svěřenci o
jednu až dvě branky napřed, slibný vývoj se nepodařilo udržet. „Domácí měli
asi větší chuť po vítězství. A jak jsme se
snažili snížit rozdíl, pramenily z toho
chyby, neproměňovali jsme vyložené
šance a z trháku jsme inkasovali,“ vysvětloval příčiny výraznějšího rozestupu.
Při skládání sestavy se musel obejít
bez zkušeného Marka Švece s Jiřím
Vymětalem, jinak měl k dispozici to
momentálně nejsilnější. „Marek nám
chyběl na rozehrávce a scházely nám
i jeho góly, Jirka je oporou v obraně
i útoku,“ podotkl.
Hosté tak i potřetí v ročníku obdrželi
více než třicet branek, naprosto stej-

ně dopadli už dříve proti Ivančicím
a Maloměřicím. „Nemáme žádný bod
a je to neúspěch. Příprava byla zdařilá
a s Maloměřicemi jsme podali úplně
nejlepší výkon, s takovým nasazením
bychom brali body. Každý zápas je ale
jiný a nezbývá nám než bojovat,“ pokrčil rameny David Ševčík.
V příštím pokračování hostí Kostelec družstvo SKKP Brno „B“, které
na poslední chvíli nahradilo Tišnov,
tamější oddíl se odhlásil pro nedostatek hráčů. Mimořádně se začne
hrát již v sobotu od 18 hodin. Do té
doby budou oba hanácké soubory celou jihomoravskou skupinu druhé ligy
z jedenácté a dvanácté pozice uzavírat.
Shodně zatím kráčejí od porážky k porážce a nastřádaly již i velice záporné
skóre.
(jim)
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letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 25. září 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

AGELKY V KLUBOVÝCH DĚJINÁCH DOSUD VYHRÁLY
94 PROCENT SVÝCH UTKÁNÍ V ČESKÝCH SOUTĚŽÍCH
Historicky nejvíc prostějovským volejbalistkám vzdorují
Olomouc a KP Brno, naopak tři soupeři ještě nezískali set
PROSTĚJOV Deset let existen- EXKLUZIVNÍ
ce volejbalového oddílu VK AGEL
zpravodajství
Prostějov určitě je příležitostí k nejednomu ohlédnutí. V tom dnešním pro Večerník
jsme se zaměřili na podrobný rozbor
zápasové bilance devítinásobných Marek
vítězek UNIQA extraligy ČR i Českého SONNEVEND
poháru, na kterou dosáhly právě
v těchto dvou národních soutěžích během uplynulé dekády. A vězte, že důkladný„průlet“ výsledkovými archivy vynesl na světlo skutečně zajímavá čísla.

Kdo má dobrou paměť, může si to v hlavě
zhruba sesumírovat sám. Komu ovšem vlastní
odhady nestačí a chce přesné statistiky, dojde
po vyhodnocení zápasové bilance k jasnému
i očekávanému závěru. Nejvíce ze všech českých protivníků dokáže Prostějovu odporovat
nedaleká Olomouc. Přesto zvládla vyhrát pouhých třináct procent veškerých vzájemných
bitev, favorit totiž vede 54:8 na utkání. A to si
úpéčko výrazně pomohlo teprve posledním
ročníkem se svými čtyřmi vítězstvími.
Nebýt takového vzepětí, trůnil by v pomyslném čele výsledkového vzdoru Agelkám jihomoravský výběr Králova Pole. Sice je porážel
především v prvních letech po založení VK,
nicméně jedenáctiprocentní úspěšnost to brněnské družině vzít nemůže. Zajímavé je, že
ačkoliv nějaké čtyři roky dost proháněl svěřenkyně Miroslava Čady též Olymp Praha,
zdolat je uměl za kompletních deset let jen
v pěti procentech vzájemných zápasů. To už
je z daného hlediska mírně zdatnější i Ostrava a
pouze těsně za PVK zaostávají Frýdek-Místek
či Přerov.
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Slavia Praha
Střešovice

Když všechny vyhodnocené cifry sečteme
a zprůměrujeme, dojdeme k nezpochybnitelnému faktu uvedenému v titulku dnešního
drobnohledu. Totiž takovému, že volejbalistky
VK Prostějov za deset let v UNIQA extralize
a Českém poháru vítězně ovládly plných 94 procent svých střetnutí (zápasový poměr 335:21)!
A to není zdaleka vše. Pokud si na pomoc
vezmeme veškeré odehrané sety šampiónek z Hané, dojdeme k úhrnnému skóre
impozantní hodnoty 1036:161! Což znamená, že Soares a spol. ztratily průměrně
v jednom utkání necelou půlku sady. Tuzemská dominance oddílového tyrana je
zkrátka pronikavá, až drsná…
„Na tahle čísla je samozřejmě hezký pohled
a člověka potěší. Zároveň ale platí, co jsem
v souvislosti s podobnými statistikami opakovaně říkal už dříve. V tuzemských soutěžích
jsme každoročně jednoznačným favoritem
a každá výhra je vlastně splněním povinnosti. Přesto zaslouží určitě ocenění skutečnost,
v jak procentuálně vysokém počtu zápasů jsme
dokázali za celých deset let zvítězit. Svědčí to
o trvalé zodpovědnosti našeho týmu, stabilně
profesionálním přístupu zdejších hráček,“ ocenil trenérských mág v dlouhodobých službách
vékáčka Miroslav Čada.
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Šternberk

NECELÉ PÙL
ZTRACENÉ SADY NA DUEL
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Fénix (SG) Brno

KDO ZLOBÍ?
OLOMOUC A KP BRNO

Na opačném pólu v přehledu statistických
rezultátů pak figuruje hned půltucet soupeřů,
jimž prostějovské volejbalistky zatím nikdy nepodlehly. A tím pádem s nimi mají stoprocentní výsledkovou úspěšnost. Těmito mančafty
jsou Šternberk, Slavia Praha, SG/Fénix Brno,
Liberec, Střešovice i juniorky ČR.
Trio z téhle šestice dokonce vékáčku ještě
nevzalo ani set, což vedle reprezentačních
mládežnic platí rovněž pro SG/Fénix Brno
a Liberec. Hlavně posledně jmenované Severočešky to určitě budou chtít rychle změnit,
protože po nynějším návratu na ženská volejbalová kolbiště mají vysoké ambice.
Naproti tomu u Fénixu Brno i Šternberku dojde
k vylepšení špatné bilance jen stěží, neboť jsou
při porovnání s Agelkami v roli papírově o parník slabších outsiderů. Což v minulosti platilo
také o Slavii Praha a zejména Střešovicích, které
teď Čadova parta nemůže soutěžně potkat.

Liberec

Od podzimu 2007, kdy nově vzniklé vékáčko
vstoupilo na tuzemskou scénu pod vysokou
sítí, odehrály prostějovské ženy až do současnosti 356 soutěžních střetnutí s českými
protivníky. Což už je docela vysoká suma. Drtivou většinu jich však absolvovaly proti stále
stejným družstvům, neboť startovní pole v extralize i poháru se takřka vůbec nemění. Tím
pádem zde Agelky dosud potkaly jen dvanáct
různých soků.
Nejvíce vzájemných soubojů přitom musely svést se dvěma tradičními rivaly: jak
UP Olomouc, tak Olymp Praha vyzvaly
shodně ve dvaašedesáti případech. Na třetí
příčce v tomto žebříčku nejčastějších střetů je
Královo Pole Brno (56), se značným odstupem pak následují Přerov (38), Ostrava (36),
Frýdek-Místek a Šternberk (oba 28). Ostatní
celky nepřekročily ani dvacítku vzájemných
mačů, neboť z národní elity již před lety zmizely (Slavia Praha, Liberec, Střešovice), nebo
do ní poměrně nedávno naskočily (SG/Fénix
Brno), případně šlo o krátkodobý experiment
v minulosti (juniorky ČR).

SE ŠESTI PROTIVNÍKY
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Vzájemných utkání: 56. Celková bilance: Prostějov - KP Brno 50:6 na zápasy (160:38 na sety). Procento vítězných utkání: 89
procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0,68.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 12. Celková bilance: Prostějov - F. (SG) Brno 12:0 na zápasy (36:0 na sety). Procento vítězných utkání:
100 procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 28. Celková bilance: Prostějov - Frýdek-Místek 27:1 na zápasy (81:8 na sety). Procento vítězných utkání:
96 procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0,29.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 8. Celková bilance: Prostějov - Liberec 8:0 na zápasy (24:0 na sety). Procento vítězných utkání: 100 procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 62. Celková bilance: Prostějov - Olomouc 54:8 na zápasy (175:46 na sety). Procento vítězných utkání :
87 procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0,74.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 62. Celková bilance: Prostějov - Olymp Praha 59:3 na zápasy (180:36 na sety). Procento vítězných utkání
95 procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0,58.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 36. Celková bilance: Prostějov - Ostrava 34:2 na zápasy (106:14 na sety). Procento vítězných utkání: 94
procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0,39.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 38. Celková bilance: Prostějov - Přerov 37:1 na zápasy (112:12 na sety). Procento vítězných utkání: 97
procent. Průměr ztracených setů na zápas: 0,32.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 19. Celková bilance: Prostějov - Slavia Praha 19:0 na zápasy (57:4 na sety). Procento vítězných utkání:
100. Průměr ztracených setů na zápas: 0,21.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 28. Celková bilance: Prostějov - Šternberk 28:0 na zápasy (84:2 na sety). Procento vítězných utkání 100.
Průměr ztracených setů na zápas: 0,07.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 4. Celková bilance: Prostějov - Střešovice 4:0 na zápasy (12:1 na sety). Procento vítězných utkání: 100.
Průměr ztracených setů na zápas: 0,25.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzájemných utkání: 3. Celková bilance: Prostějov - Juniorky ČR 3:0 na zápasy (9:0 na sety). Procento vítězných utkání: 100.
Průměr ztracených setů na zápas: 0

